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Inledning
maria sjöberg

Var går gränsen mellan civilt och militärt? Ofta görs åtskillnad mellan ci-
vilt och militärt, ja, de ses till och med som varandras motsatser. Ordens 
könskodning, där det civila uppfattas som kvinnligt medan militärt står för 
manligt, förstärker motsatsförhållandet. En sådan distinktion kan vara miss-
visande, i synnerhet för det tidigmoderna samhället. På en rad olika sätt in-
teragerade då civilt med militärt. Det är till exempel välkänt hur 1500- och 
1600-talens statsbildning byggde på och utnyttjade den militära organisatio-
nen. På central såväl som lokal nivå var det naturligt att civila ämbetsmän, 
liksom regenten i egen hög person, också hade militära funktioner. Denna 
sammanblandning hindrade inte från att det i praktiken ändå fanns både 
åtskillnad och motsättningar mellan militära och vad vi skulle kalla civila 
behov. Likväl ger integrationen mellan civilt och militärt en väsentlig aspekt 
på det tidigmoderna samhällets egenart. Inte minst för att den formade en 
outtalad men ändå grundläggande motsättning i samhället. 

Politiskt, rättsligt, ekonomiskt och socialt fanns alltså konflikter som  
ytterst härrörde från integrationen mellan civilt och militärt. I denna bok 
diskuteras några av dem. Temat är inte helt nytt. Utifrån andra begrepp har 
det diskuterats tidigare. Eftersom bokens syfte är att väcka liv i och vidareut-
veckla diskussionen följs de olika bidragen av kommentarer.

Bakgrund
Dagens forskningstradition kring krig och samhälle har mer eller mindre di-
rekta rötter i de båda uppsalaprojekten ”Sociala och statsfinansiella problem 
i 1600-talets samhälle” och ”Militärstaten och bondesamhället”, bägge ledda 
av Sven A. Nilsson under 1970- och 1980-talen. Nilssons egna bidrag, vilka 
belyser de strukturella förändringar framväxten av en svensk militärstat förde 
med sig, lägger slagfälten och fältherrarna åt sidan för att i stället betona 
krigen som grund i ett socialt, ekonomiskt och politiskt system, där bön-
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derna fick bära kostnaderna.1 I Jan Lindegrens banbrytande studier om för-
hållandena i Bygdeå framhålls de umbäranden som genom krigen drabbade 
bondebefolkningen på lokal nivå.2 Så sker även i senare studier av krigens 
ekonomiska och sociala konsekvenser i Österbotten, respektive småländska 
Ramkvilla, men här framgår också den anpassning lokalbefolkningen, trots 
svåra vedermödor, ändå mäktade med.3 Gemensamt för dem alla är att rela-
tionen mellan krig och samhälle utgör ledmotiv – och att tyngdpunkten läggs 
på villkoren för allmogen.

Intresseförskjutningen från krig till samhälle blev allmänt vedertagen från 
och med 1970-talet, då flera socialhistoriska studier i ämnet initierades.4 Även 
den politiska historien kom att utveckla relationen mellan krig och samhälle. 
Sven A. Nilssons term militärstat fick fäste och vidareutvecklades, också utan-
för Uppsala. Jan Glete pekar exempelvis på staternas militär-fiskala kapacitet 
som avgörande för hur effektivt krigsmakterna kunde organiseras.5 I Gunnar 
Artéus undersökningar betonas i stället andra inhemska institutionella förhål-
landen; termen militärstat syftar närmast på att tungt vägande delar av sam-
hällets civila överskikt hade militär anknytning.6

 1  Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 
1990.

 2  Jan Lindegren, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–1640, 
Uppsala 1980.

 3  Nils Erik Villstrand, Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk 
till den svenska krigsmakten 1620–1679, Åbo 1992; Magnus Perlestam, Den rotfaste bonden 
– myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620–1820, Lund 1998. För senare tider, 
se Agneta Guillemot, Rask, Resolut, Trogen. De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället 
Västerbotten 1860–1901, Umeå 1986. De värvade soldaterna under frihetstiden behandlas av 
Thomas Magnusson, Proletär i uniform. Studier kring den värvade armén och urbaniseringen 
i frihetstidens västsvenska samhälle, Göteborg 1987.

 4  Gunnar Artéus, Klaus-Richard Böhme, C-A Gemzell, Kerstin Strömberg-Back, Ulf Olsson, 
”Militärhistoria – Vad är det?”, Aktuellt och historiskt, Stockholm 1975. Projektet Studier av 
den militära sektorns roll i den sociala utvecklingen i Sverige 1815–1945 startades 1975 av Kerstin 
Strömberg-Back och resulterade bland annat i den av Tom Ericsson redigerade antologin 
Folket i försvaret. Krigsmakten i ett socialhistoriskt perspektiv, Umeå 1983. Projektet Krigsmakt 
och samhälle i 1500-talets Sverige leddes av Gunnar Artéus.

 5  Jan Glete, War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden 
as Fiscal-Military States, 1500–1600, London & New York 2002, s. 39–41, 51–66.

 6  Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige, Stockholm 1982; Till militär-
statens förhistoria. Krig, professionalisering och social förändring under Vasasönernas regering, 
Stockholm 1986.
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För 1970-talets historiker, som tog spjärn mot en militärhistorisk tradition 
vilken framhöll krigsteknologi och händelser på slagfälten, var det väsentligt 
att ge krigen ett samhälleligt sammanhang. Detta behov är inte lika aktuellt i 
dag. Det spänningsförhållande mellan krig och samhälle som var aktuellt på 
1970-talet är kanske till och med överspelat. Ett synbart tecken på att just rela-
tionen krig och samhälle likväl behöver vidmakthållas som ett forskningsper-
spektiv kan vara den vindkantring mot de civila sidorna av krigen som skett 
på sistone, alltså ett läge som är raka motsatsen till vad 1970-talets svenska 
historiker hade att utgå från. Den nya militärhistoriens starka intresse för 
krigens civila aspekter har åtminstone i amerikansk forskning fått följden att 
krigsorganisationens självklara grund i dess militära syften ibland förbises, 
eller i vart fall får en underordnad roll.7

I svensk historisk forskning är denna omsvängning mindre aktuell. Da-
gens forsningstrender, där kungar och krig alltjämt röner stort och brett in-
tresse, visar emellertid att det också i fortsättningen finns skäl för att hålla 
kvar och vidareutveckla den forskning som lyfter fram relationen mellan krig 
och samhälle i en tid då det ena inte gick att skilja från det andra. Kanske 
begreppsparet civilt och militärt då kan vara en början till något vidare. Det 
är i alla fall en förhoppning som utgör bakgrund till denna antologi.

Bokens innehåll

En röd tråd i svensk politisk historia har fått färg av de ständigt närvarande 
motsättningarna rörande fördelningen av krigets bördor. De varierande peri-
oderna av kungligt envälde och de tider då i stället högadeln ikläddes en ton-
givande roll, illustrerar maktkampen mellan kung och aristokrati. I tider av 
krig och krigsframgångar kunde kungen utmana högadeln och hävda större 
självständighet medan krigsförluster riskerade att ge motsatt resultat. Bönder 
och andra ofrälse grupper har många gånger setts som spelbrickor i denna 
maktkamp. De ofrälse var naivt kungatrogna, de saknade självständighet och 
något egentligt inflytande. I sin artikel problematiserar Joakim Scherp denna 
uppfattning genom att granska de ofrälses agerande på riksdagen 1682, då 

 7  Robert M. Citino, ”Military Histories Old and New. A Reintroduction”, The American His-
torical Review, 2007, Vol. 112, Issue 4.
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alltså styret på nytt var på väg att anta enväldets former. Karl XI hade nyligen 
haft framgång i skånska kriget och var mäkta populär. Likväl finner Scherp 
att de ofrälse intog en självständig hållning till kungens förslag, de drev på 
egen hand vissa frågor och ifrågasatte även en alltmer maktfullkomlig kung. 
Det var inte heller fråga om lösryckta åsikter utan Scherp kan till och med 
spåra en konstitutionalistisk ideologi. De ofrälse var förvisso kungens stöd-
trupp, men Scherp understryker att de inte i första hand var för kungen, de 
var framför allt emot adeln. Och det var denna inställning som var vägle-
dande för hur de skulle agera.

I Johan Holms artikel behandlas en annan aspekt av de ofrälses villkor, 
främst allmogens. I en tid då infrastrukturen med våra mått mätt var i det 
närmaste obefintlig ställdes transportfrågorna på sin spets. Hur skulle militära 
och civila funktionärer kunna ta sig fram när den oländiga terrängen saknade 
väl fungerande vägar? Den infrastruktur som stod till buds bestod huvud-
sakligen av den bondebefolkning som bodde vid de stigar där statsfunktio-
närerna drog fram. Allmogen var tvungen att upplåta kost, logi och hästar åt 
de resande. Denna skyldighet rönte från deras håll åtskilliga klagomål, inte 
minst därför att allmogens gästfrihet ofta utnyttjades otillbörligt. Genom att 
studera allmogens klagomål i denna fråga under 1500-talets andra hälft och en 
bit in på 1600-talet kan Holm klargöra de problem som var förbundna med 
den otillräckliga infrastrukturen. Inte minst framgår hur det statliga engage-
manget i krig kom att forcera fram nya förordningar, som dock hade svårt att 
i praktiken genomföras, men också att denna struktur helt enkelt inte kunde 
klara blandningen av militära och civila uppgifter.

Krigskostnaderna var ett stort bekymmer under hela 1600-talet. Ett av 
tidens radikala grepp för att stabilisera flödet av finansiella resurser till den 
statsapparat som förvaltade den militära organisationen var att mot avgifter 
upplåta skatteuttaget på privata händer. Under en tid då den svenska krigs-
makten rustade som mest, 1620–1635, arrenderades centrala delar av den ti-
digare så effektiva fogdeförvaltningen ut till privata entreprenörer. I Mats 
Hallenbergs artikel diskuteras varför denna företeelse blev aktuell och vilken 
funktion den kom att ha inom militärstaten. Hallenberg tar också upp olika 
förklaringar till varför kronan ganska snart tog tillbaka skatteuppbörden igen. 
I förlängningen finns skäl att diskutera relationen mellan privat kapital och 
offentlig makt – och hur denna har förändrats över tid. Mot slutet blickar 
Hallenberg därför framåt: finns i 1620-talets privatiseringsvåg paralleller till 
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Snitt ur Conrad A. Maesborgs bataljmålning som föreställer andra slaget vid Leipzig 1642. 
I fonden pågår en välorganiserad batalj, i förgrunden märks fälttågets civila liv.

källa: Sveriges krig 4:80, Krigsarkivet.
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våra dagars iver att till privata entreprenörer upplåta verksamheter som tidi-
gare varit knutna till statsapparaten?

I Ulf Nyréns artikel ges en annan aspekt på militärstatens förvaltningsiver. 
Genom att inrätta ett ämbete som skulle tillvarata, och i enlighet med ett om-
fattande regelverk, förvalta rikets jakt, förenades i praktiken militära behov 
med civila. Riksjägarämbetet tillkom 1634 men redan 1682 avvecklades det 
och jakten omorganiserades. Nyrén vill se den statligt initierade jaktförvalt-
ningen som ett led i att manifestera samhällets hierarkier. Under århundradet 
tillskansade sig kungen ensamrätt till jakt på svan, frälset fick vissa jakträt-
tigheter bekräftade men för präster och ofrälse avskaffades de helt. I kampen 
om rätt till svan, rådjur och harar klargjordes samhällets hierarkiska ordning. 
Kontinentens jaktkultur var inspirerande. Även om de svenska jaktförhållan-
dena inte genomlevde några stora konflikter, likt dem som utspelades i Eng-
land eller på kontinenten, var det ingen tvekan om att också i Sverige kom 
jakträttsfrågan att illustrera en kamp om status och inflytande i samhället.

I en diskussion om hur det civila och det militära samverkade i äldre tid 
är det svårt att förbigå de varierande synsätt på civilisering som varit i omlopp 
i forskningen, alltsedan Norbert Elias civilisationsteori blev etablerad – och 
även livligt omdiskuterad.8 I korthet åskådliggör Elias en process som inleddes 
mot medeltidens slut och fortgick in i vår egen tid. Innebörden i denna var en 
tilltagande disciplinering och en ökande självkontroll. Omvandlingen hängde 
nära samman med adelns förändrade roll, från krigarkast till tjänsteadel, och 
statsmakternas monopolisering av våldsresurserna i samhället. Ett av Elias mått 
på disciplinering och förfining, drag som alltså kännetecknade civilisering, ut-
görs av den förändrade etikett och uppförande som blev på mode i samhällets 
elitskikt, en grupp som enligt Elias också var starkt drivande i utvecklingen.

I svensk forskning har diskussionen inte i första hand rört hovkulturers 
bruk av etikett utan kretsat främst kring de bredare folklagrens förändrade 
uppfattningar om våld. Ända sedan Eva Österberg introducerade just denna 
aspekt på Elias civiliseringsteori har debattens vågor gått höga.9 I denna dis-

 8  Norbert Elias, Sedernas historia. Del I av Norbert Elias civilisationsteori, Stockholm 1989; Nor-
bert Elias, Från Svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar. Del II av Norbert Elias civilisa-
tionsteori, Stockholm 1991.

 9  Eva Österberg, ”Våld och våldsmentalitet bland bönder. Jämförande perspektiv på 1500- och 
1600-talets Sverige”, Scandia 1983:1.
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kussion finns bland andra en uppfattning som framför allt vill understryka 
hur civilisering initierades underifrån, bland vanligt folk. Civilisering var inte 
något som från överheten sipprade nedåt och på så sätt kom att innefatta 
underskikten. I lika hög grad initierades civilisering underifrån. Detta slags 
civilisering har huvudsakligen märkts i vanligt folks ökade förmåga att känna 
empati. Därmed har människor i allt högre grad velat avstå från att tillfoga 
andra skada.10 Denna uppfattning om civiliseringens innebörd har emellertid 
inte fått stå oemotsagd. Dag Lindström hävdar till exempel att perspektivet 
leder till en missvisande syn på det förflutnas människa som ”[…] ett slags 
obegriplig psykopat, definierad genom sina medmänskliga tillkortakomman-
den”.11 För Lindström är det därför väsentligt att understryka att Elias teori 
inte är en verklighetsbeskrivning, endast en syntetiskt hållen teori. Fortfa-
rande kvarstår därför åtskilliga frågor om förklaringarna till våldets föränd-
ring över tid. Utgångspunkten måste då vara att våldsutövningen även i de 
samhällen där våldet var omfattande var kringgärdad av ett bestämt regelverk. 
I redaktion av Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg samlas i flera 
publikationer olika aspekter på våldsanvändningens förändringar över tid, 
där bland annat just detta uppmärksammas.12 Inga hitintills kända kulturer 
verkar ha tillåtit en fri och ohämmad våldsanvändning.

I några artiklar uppmärksammas även i denna bok att våldsutövning i det 
äldre samhället inte ägde rum hur som helst. Den bör ha haft ett slags inne-
boende rationalitet. Karin Hassan Jansson granskar ett tankeväckande rätts-
fall från 1500-talets slut, där parterna på olika sätt utövade våld mot varandra. 
Det som började med att ett träd av misstag fälldes över den ene kombat-
tantens son och orsakade dennes död, blev flera år senare omvandlad till en 
omfattande och väl organiserad hämndaktion, som faktiskt mötte visst gehör 
i domstolen. Här fanns uppenbart en folklig rättsuppfattning om vad som 
var legitimt och vad som föll utanför ramarna. Jansson spårar rötterna till 
våldets folkligt förankrade normer i den medeltida och delvis militärt färgade 

10  Arne Jarrick & Johan Söderberg (red.), Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen 
i Stockholm 1600–1850, Stockholm 1994.

11  Dag Lindström, ”Civiliseringsprocessen – en konstruktion?”, Historisk tidskrift 2004:2, s. 
272.

12  Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, myt, Lund 
2004; Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria, Lund 2005; Våld. Representation och 
verklighet, Lund 2006.
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fejdkulturen, där det ansågs vara legitimt att med våld upprätthålla heder och 
ära. Målet var aldrig våldet i sig utan detta var endast medlet för att uppnå 
bestämda syften. Både rättens bemötande och de inblandade parternas argu-
ment understryker att här fanns ett outtalat men samtidigt ett väl etablerat 
och respekterat regelverk kring våldet. Karin Hassan Jansson visar därmed 
hur en folklig rättsuppfattning vid sidan om domstolen samtidigt utgjorde 
en del av domstolens verksamhet.

Christopher Collstedt vill i sin artikel peka på att även i den tid då stat-
liga institutioner var på väg att helt monopolisera samhällets våldsutövning, 
bland annat genom att definiera allt annat våld som irrationellt och illegi-
timt, fanns en mening och en rationalitet i det våld som utövades vid sidan 
av de legitima våldsinstitutionerna. Förhållandet ställdes på sin spets i det 
rättsfall den militära domstolen i Skåne hade att ta ställning till år 1659. Två 
hantverkare mördades bestialiskt, till synes utan rimlig anledning. Förhål-
landet upplevdes inte mindre frånstötande genom att mordet resulterade i 
att hela elva barn oskyldigt blev faderlösa. Det fanns ändå bevekelsegrunder. 
Den militära rättsapparaten konfronterades här med en äldre och lokalt för-
ankrad rättsuppfattning. I mötet dem emellan märktes starkt divergerande 
uppfattningar om sanning, rätt och fel. Därmed illustrerar Collstedt att nor-
mer kring våld är starkt bundna av tid och rum, men också att våld, i sina 
respektive sammanhang, knappast kan sägas vara utan mening.

På olika sätt märks hur det statliga våldsmonopol som på sikt skulle kom-
ma att etableras var ett led i en mycket långsam process. I Mats Berglunds ar-
tikel om den sociala oron i Stockholm från tiden för det stora nordiska kriget 
fram till marsoroligheterna 1848 framgår att inte ens soldaterna, som alltså var 
delaktiga i den institution som hade legitim rätt att bruka våld, var lojala gen-
temot överheten och det regelverk som erkände deras rätt. Soldaterna utgjorde 
tvärtom ett tongivande inslag i det underskikt som orsakade upplopp och 
våldsamma uppträden på Stockholms gator. Trots att den sociala oron vid ett 
första ögonkast kunde förefalla oorganiserad, spontan och kaotisk fanns också 
här ett slags inneboende rationalitet. Soldaterna utgjorde en del av en i förin-
dustriella städer allmänt förekommande bråkighetskultur. Men soldaterna var 
också bärare av vad man skulle kunna kalla en långsiktig förtroendekris; i tider 
där den överhet, som var satt att fördela bördorna i samhället, misskötte sig 
flagrant och anstötligt, omvandlades det latenta missnöjet till ett manifest. På 
sikt skulle detta missnöje i Berglunds tolkning komma att leda till en djupgå-
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ende förändring, underifrån. I denna process kom samhällets militära resurser 
att mera otvetydigt ställa sig på överhetens sida.

En annan utgångspunkt för en djupare förståelse av civiliseringsprocessen 
aktualiserar Eva Österberg när hon visar att civilisering och civilisationsteori, 
både hos Norbert Elias och hans vedersakare, uteslutande tycks ha varit ett 
projekt man och man emellan. Österberg framhåller att ett mått på samhälle-
nas grad av civilisering kan vara hur väl kvinnors och barns rättigheter tillva-
ratas.13 Även relationen mellan civilt och militärt kan problematiseras utifrån 
en könsaspekt. I Maria Sjöbergs bidrag förs en diskussion om de könsliga 
konnotationer som är förbundna med orden civilt och militärt. Att civilt i 
första hand förknippas med kvinnligt och att manligt kan knytas till militärt 
är inte förvånande. Men detta förhållande är inte självklart och givet en gång 
för alla. I stället finns spår av en historisk process. I en tid då själva ordet 
civilt inte var i bruk var kvinnor nämligen en naturlig del av det militära. Vid 
den tidpunkt då ordet civilbefolkning kom att tas upp i det svenska språket, 
år 1901, var däremot samhällets åtskillnad mellan civilt och militärt tydlig. 
Då var även en könslig kodning av de bägge orden som varandras motsatser 
etablerad.

I sin kommentar drar Marie Lindstedt Cronberg trådarna bakåt i histo-
rien. Hon koncentrerar sig på våld – våra föreställningar om och våra katego-
riseringar av våld – och väcker frågan om det är synen på våld eller våldsut-
vecklingen i sig som har förändrats. Med stöd av Norbert Elias kan Lindstedt 
Cronberg peka på hur flera av bidragen lyfter fram arkaiska rättsuppfatt-
ningar om våld – och hur dessa konfronterades med senare uppfattningar. Ett 
väsentligt inslag i den civiliseringsprocess som Norbert Elias och nu Marie 
Lindstedt Cronberg pekar på är hur våldsmonopolets etablering bygger på 
att våldsdåd separeras från samhället i övrigt och endast i undantagsfall griper 
in i enskilda människors liv. I denna process fixerades och kategoriserades 
militärt våld som något annat än våld som krävde sanktioner och straff.

Om Marie Lindstedt Cronberg koncentrerar sig på att diskutera hur upp-
fattningar om våld har varierat över tid tar Dag Lindström i sin kommentar 
bland annat upp frågan om brytpunkter. Läggs artiklarna i denna bok sam-

13  Eva Österberg, ”Civilisationen, våldet och kvinnorna”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt 
Cronberg (red.), Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria, Lund 2005, s. 291.
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man finns fog att fråga sig när en egentlig bodelning mellan exempelvis civilt 
och miltärt ägde rum. Dras perspektivet bakåt till medeltidens fejdkultur 
märks ett brott redan fram emot sekelskiftet 1600. Kanske bodelningen mel-
lan de bägge sfärerna i praktiken var etablerad redan då? Lindström under-
stryker även att flera av dagens begrepp inte var aktuella i det tidigmoderna 
samhället. Varken uppdelningar i privat/offentligt eller civilt/militärt exis-
terade som återspeglingar av realiteter. Samtidigt är vi ändå hänvisade till 
vår tids begreppsapparat för att överhuvudtaget kunna säga något om det 
förflutna. Kanske är det därför nödvändigt att använda de begrepp vi ändå 
har – trots att de kan vara anakronismer.

Variationen i de aspekter som härleds till en övergripande civilisering, 
gör att hela processen, sett som ett sammanhållet projekt, kan sättas i fråga. 
Den eskalerande våldsutövning som numera präglar vår omvärld ger empi-
risk grund för ytterligare ifrågasättanden. Oavsett om civilisering bör ses som 
en i efterhand gjord teoretisk konstruktion eller som ett empiriskt grundat 
begrepp kan likväl integrationen mellan civilt och militärt framhållas som en 
fruktbar aspekt. Krigarkastens omvandling tilltjänsteadel liksom statsmakter-
nas monopolisering av de militära resurserna inom sina territorier tillhör de 
tydligaste fingervisningarna om att den långsiktiga omdaningen civilisering, 
vad vi än väljer att poängtera, också var en militär och samtidigt civil process. 
Några av de skiftande uttrycken för detta bör framgå av denna boks artiklar 
och kommentarer.
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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.
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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.
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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.
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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.



40

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.
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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.
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Militärstaten och kapitalet
Privatisering och maktlegitimering i Gustav II Adolfs 
Sverige

mats hallenberg

Inledning

Under Gustav II Adolfs tid, ca 1620–1635, skedde en drastisk omläggning av 
det svenska skattesystemet. Den statliga organisation för skatteindrivning 
som byggts upp genom Gustav Vasas initiativ monterades ned och ersattes 
med ett arrendesystem. Privata entreprenörer fick köpa sig rätten att under 
en begränsad tid utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen del. I 
gengäld förpliktigade sig arrendatorerna att till ett visst datum leverera kro-
nan en bestämd summa penningar, eller i särskilda fall, varor. På kort tid 
privatiserades hela uppbördsorganisationen och allmogens skattepålagor blev 
i praktiken de enskilda köpmännens egendom. Men systemet blev inte sär-
skilt långvarigt. Redan efter tiotalet år började statsledningen återinföra den 
statliga uppbördsförvaltningen i vissa landskap, och 1635 fattade förmyndar-
regeringen beslut att i fortsättningen inte förpakta några häradsräntor eller 
utrikestullar. Hädanefter skulle skatteindrivningen åter skötas av statligt an-
ställda kronofogdar.

Det svenska arrendesystemet har hitintills inte fått mycket utrymme i 
historieforskningen. Som företeelse stämmer privatiseringen av skatteupp-
börden illa överens med bilden av den kontrollerande furstestat som byggdes 
upp av Gustav Vasa och sedan vidareutvecklas till en effektiv militärstat under 
1600-talet. Den här uppsatsen ska i första hand analysera arrendesystemets 
funktion inom den framväxande militärstaten, men syftar i förlängningen 
till att bättre förstå förhållandet mellan offentlig makt och privat kapital vid 
stormaktstidens början. I det avslutande avsnittet kommer erfarenheterna av 
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1600-talets privatiseringsvåg att diskuteras i relation till 2000-talets avknopp-
ningar och försäljningar av statliga verksamheter.1

Militariseringen och statens behov av inkomster

Begreppet militärstat lanserades av Sven A. Nilsson för att beskriva den om-
organisering av statsmakten som ägde rum från och med Gustav II Adolfs tid. 
Rikets resurser kom under denna tid att fullständigt underordnas krigsmak-
tens behov. Jan Lindegren har visat att den svenska militärstaten var tvungen 
att starkt prioritera produktionen av bytesvärden, det vill säga varor som 
snabbt kunde omsättas i kontanta betalningsmedel på den internationella 
marknaden. Genom exporten av koppar- och järnvaror kunde den svenska 
regeringen få tillgång till den valuta som var nödvändig för att finansiera 
krigsansträngningarna.2 Den forskning som tidigare diskuterat de svenska 
skattearrendena har velat koppla samman omläggningen av uppbördssyste-
met med statens behov av kalkylerbara penninginkomster. Gustav II Adolfs 
memorial från sommaren 1621, där han ger kammarråden order att arrendera 
ut samtliga kronans tillgångar, har tillmätts stor betydelse i sammanhanget.3 
Men arrendesystemet hade vid detta tillfälle redan börjat införas i de flesta 
landskap och kungens skrivelse stadfäste i princip bara den praxis som redan 
var rådande.

Skatteförpaktning var i själva verket en mycket spridd företeelse i 1600-
talets Europa. Utvecklingen mot allt större arméer och flottor krävde eko-
nomiska resurser som furstarna sällan eller aldrig hade till hands. Lösningen 
blev istället att låna pengar från rika köpmän, och genom att överlåta rätten 
till framtida skatter till sådana långivare skaffade man sig säkerhet för ytter-

 1  Den här framställningen bygger i huvudsak på Mats Hallenberg, Statsmakt till salu. Arrende-
systemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket, 1618–1635, Lund 2008.

 2  Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 
1990; Jan Lindegren, ”Den svenska militärstaten 1560–1720”, i Erling Ladewig Petersen (red.), 
Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres, Odense 1984, s. 99–143.

 3  J.A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Del 1, Stockholm 1917, s. 
145–150; Birgitta Odén, ”Naturaskatter och krigspolitik – ett finansiellt dilemma”, Scandia 
vol. 33, 1967, s. 1–19; Aleksander Loit, ”The Early System of Leases in Sweden – Based on the 
Polish ’Arrenda’?”, i Z. Ciesielski (ed.), Relations between Poland and Sweden over the Centu-
ries, Wroclaw 1990, s. 31–45.
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ligare lån. Liknande system med privat skatteindrivning hade funnits redan 
i det antika Rom och under 1600-talet utnyttjades sådana flitigt i länder som 
Frankrike, Spanien, England samt i områden inom det Tysk-Romerska riket.4 
Det svenska arrendesystemet uppvisar emellertid flera särdrag jämfört med 
hur skatteförpaktningen gick till i andra europeiska stater. De inkomster som 
Gustav II Adolf arrenderade ut bestod till stor del av jordskatter medan man 
på andra håll främst förpaktade tullar och omsättningsskatter. Detta innebar 
att de svenska arrendatorernas vinstmöjligheter var snävare tilltagna eftersom 
kostnaderna för själva uppbördshanteringen var betydligt högre. Ett annat 
utmärkande särdrag var satsningen på förpaktning av bergsbruk och annan 
industriell verksamhet. Det bör också framhållas att den svenska staten ald-
rig gick så långt att man privatiserade samtliga skatter. De talrika och dryga 
extraskatterna fick arrendatorerna aldrig disponera för egen del utan dessa 
måste levereras direkt till kronan.

Valet av skattesystem kan enkelt beskrivas som en balansgång mellan 
härskarnas önskan att maximera sina inkomster och undersåtarnas ovilja att 
betala högre skatter. Margaret Levi sätter fokus på statsledningens transak-
tionskostnader, det vill säga kostnaderna för att förhandla fram en acceptabel 
skattepolitik samt att implementera densamma. Att arrendera ut intäkter till 
förmögna köpmän kan vara fördelaktigt för härskaren, då detta ger honom 
en friare ställning gentemot de jordägande eliterna samtidigt som det ökar 
möjligheterna att ta upp lån på fördelaktiga villkor. I linje med Max Weber 
framhåller Levi också att förpaktningssystemet erbjöd härskaren större kalky-
lerbarhet och möjligheter att överblicka sina intäkter. Men förfarandet inne-
bar samtidigt ökade risker för en överexploatering av skattebasen, eftersom 
skatteförpaktarna gärna överskred sina befogenheter för att kunna stoppa en 
större del av överskottet i egna fickor.5

Edgar Kiser hävdar att skatteförpaktning generellt är att föredra när härs-
karen saknar effektiva kontrollmedel. Om intäkterna är svåra att överblicka 
och härskaren inte kan övervaka sina agenter ökar risken för korruption och 
skattefusk. Det blir då mer rationellt att överlåta skatteindrivningen till pri-

 4  Jfr t.ex. Carolyn Webber & Aaron Wildavsky, A History of Taxation and Expenditure in the 
Western World, New York 1986, särskilt s. 204–227 samt s. 274–298; Richard Bonney (ed.), The 
Rise of the Fiscal State in Europe, Oxford 1999.

 5  Margaret Levi, Of Rule and Revenue, Berkeley & Los Angeles 1988, s. 10–32.
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vata aktörer. Risken för överexploatering behöver inte vara ett problem, åt-
minstone inte på kort sikt, eftersom det i första hand är undersåtarna som 
drabbas. Kisers slutsats är att skatteförpaktning är särskilt fördelaktigt när 
härskaren intar en ”autonom” ställning visavi skattebetalarna. Han förklarar 
dock inte närmare hur en sådan politisk autonomi skulle se ut i praktiken.6 
Min analys av det svenska arrendesystemet sätter fokus på de politiska kost-
nader som var förknippade med privatiseringarna, och detta kan användas 
för att testa validiteten i Kisers och Levis påståenden.

Det svenska arrendesystemet

De svenska skattearrendena var konstruerade så att kronan förbehöll sig 
rätten till samtliga inkomster i de områden som man arrenderade ut. Den 
summa som arrendatorn skulle betala motsvarade i regel statens förväntade 
nettoinkomst från det aktuella distriktet. Hans enda möjlighet att göra någon 
vinst på affären var således att utnyttja möjligheten att sälja skattevarorna vi-
dare till fördelaktiga priser. De första större skattedistrikt som arrenderades ut 
var belägna i Finland eller i de baltiska provinserna, men från våren 1620 för-
paktade kronan regelmässigt skatter och tullar i alla delar av riket. Dessutom 
avhände man sig även fast egendom: kungsgårdar, bergsbruk, skeppsvarv och 
faktorier. Allt tyder på att skattearrendena var mycket attraktiva. En mängd 
personer hörde av sig till kammaren i Stockholm med begäran om att få ar-
rendera vissa skattedistrikt och statsledningen verkar inte ha haft några större 
problem med att finna villiga förpaktare.7 Arrendatorerna omfattades av ett 
relativt gott besittningsskydd och det faktum att många av dem hade råd att 
bistå staten med försträckningar och förskottsleveranser tyder på att deras 
vinstmarginaler varit väl tilltagna.

Redan från början märks en tydlig koppling mellan skattearrendena och 
militärstatens intressen. Willem de Besche arrenderade från sommaren 1618 
Finspångs bruk med underliggande län. Med finansiellt stöd från Louis de 
Geer gjorde han bruket till centrum för kanongjutningen i Sverige och från 

 6  Edgar Kiser, ”Markets and Hierarchies in Early Modern Tax Systems. A Principal-Agent 
Analysis”, Politics & Society, vol. 22:3, 1994, s. 284–315.

 7  Jfr utdrag ur diarium för 1622, Kammarens arkiv (KA), Klagomålsregister vol. 4, Riksarkivet 
(RA).
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1620-talet var exporten av järnkanoner till andra europeiska stater en verk-
samhet som inbringade stora mängder silver till landet. De uppländska va-
penfaktorierna arrenderades ut till andra invandrade specialister som Henrik 
Janckow och Paul Auliander. Även kronans skeppsvarv lades ut på entrepre-
nad: Richard Klerck övertog ansvaret för flottans försörjning med tackel och 
tåg medan de holländska entreprenörerna Kristian Welshuisen och Paridon 
van Horn arrenderade Västerviks skeppsgård. Holländarna fick samtidigt 
kontrakt på att bygga flera större örlogsfartyg och för att klara sina åtaganden 
fick de från 1620 arrendera ytterligare tre härader i Småland.8

Den svenska staten satsade även stora resurser på den inhemska textilpro-
duktionen för att göra sig mindre beroende av importerat uniformskläde. 
Vantmakarna i Jönköping och Arboga fick arrendera skatteuppbörden av de 
omgivande distrikten för att kunna förse sina hantverkare med råmaterial och 
livsförnödenheter. Under 1620-talet var större delen av uppbörden från norra 
och västra Småland anslagen till klädesproduktionen i Jönköping. Verksam-
heten gynnades även med ull från de kungliga schäferierna (särskilda anlägg-
ningar för fåravel) och kammaren sköt vid flera tillfällen till extra medel när 
så krävdes för att försäkra sig om kommande leveranser.9

Gemensamt för alla dessa verksamheter var att de krävde betydande re-
surser i form av råmaterial och arbetskraft. Arrendekontrakten garanterade 
köpmännen löpande tillgång till varor och transporter. Kronan lyckades ge-
nom skattearrendena understödja ett militärindustriellt komplex bestående 
av skeppsbyggare, vapentillverkare och textilfabrikörer vilka alla levererade 
till krigsmakten. Men staten måste hela tiden subventionera verksamheten 
genom fördelaktiga varuvärderingar, medan ståthållare och andra ämbetsmän 
kallades in för att förhandla med allmogen så fort resursflödena riskerade att 
störas.10

Arrendena var emellertid inte exklusivt förbehållna bruksherrarna, utan 
även småstadsborgare och före detta fogdar tog chansen att arrendera de 

 8  Kontrakt för Welshuisen och Van Horn 6–10/10 1620. Kammarkollegiets kansliarkiv (Kk 
kansli), vol. BIIIa1:1, (RA).

 9  Per Gudmundssons kontrakt 4/5, 15/5 samt 1/6 1622; kontrakt för Hans Leffler 23/2 1621 (2 st) 
samt 2/6 och 20/6 1622 . Kk kansli, vol. BIIIa1:1, (RA).

10  Lindegren 1984; Anders Florén, Disciplinering och konflikt. Den sociala organisationen av ar-
betet. Jäders bruk 1640–1750, Uppsala 1987, s. 33–35.
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mindre skattedistrikten. Storkapitalister och krigsfinansiärer som Mårten 
Wewitzer, Peter Kruse och Peter Grönberg kunde dessutom utnyttja arrende-
na som säkerhet för sina fordringar på den svenska kronan. Systemet lockade 
emellertid också till sig rena lycksökare. Den tyske adelsmannen Herman 
Bothe van Bentijn förpaktade 1622 hela Öland mot en summa av 19 746 daler 
årligen. Kontraktet omförhandlades redan året därpå: arrendesumman skrevs 
ned med 1500 daler, men i gengäld måste Bothe på egen bekostnad under-
hålla 125 ryttare och 450 fotsoldater på ön, vilka skulle stå under hans eget 
befäl. Om syftet varit att göra Öland till ett militärt underhållsområde så 
misslyckades det hela, för arrendatorn hamnade omgående i betalningsbe-
kymmer. Sommaren 1624 tvingades därför några av Bothes fordringsägare att 
gå in som delägare i arrendet.11

Avtalet med Herman Bothe var från början generöst tilltaget. Arrendepe-
rioden löpte på hela tio år och ståthållaren i Kalmar tilläts inte utöva någon 
som helst myndighet på Öland. Samtliga besvär mot arrendatorns verksam-
het måste riktas direkt till kungen eller kammarråden. Det mesta tyder på 
att de särskilda förmånerna byggde på en glädjekalkyl. Bothe hade lovat att 
utveckla humleodlingen på ön genom att rekrytera humlegårdsmästare från 
Tyskland. I sitt andra kontrakt förband han sig också att tredubbla kronans 
inkomster under arrendeperioden. Om han lyckades med detta skulle han 
inte bara få behålla sitt arrende i ytterligare tio år, utan också erhålla svenskt 
adelskap med fulla privilegier. Men alla fagra löften visade sig sakna täck-
ning. När ståthållaren Bengt Kafle lät inspektera ön sommaren 1624 fann han 
förråden tomma, krigsfolket utan lön samt Borgholms slott i ett tillstånd av 
förfall. Arrangemanget att låta arrendatorn på Öland stå fri från ståthållarens 
kontroll hade alltså slagit alldeles fel.12

Kronans kontrollbehov

När Herman Bothe fick tillfälle att rå sig själv satte han sina egna intressen 
framför kronans. Statsmakten måste således skärpa sina regionala kontroll-
funktioner för att kunna bevaka att arrendatorerna verkligen gjorde rätt för 

11  Jfr kontrakt 31/5 1622, 10/3 1623 samt 24/4 1624, Kk kansli, vol. BIIIa1:1–2, (RA).
12  Bengt Kafles rapporter dat. 7/6, 19/6 samt 15/7 1624, Kk kansli, vol. EIIa:9, (RA), fol. 111, 118 

& 120.
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sig. Det hade redan från början funnits en medvetenhet om att arrendato-
rernas affärsintressen riskerade att gå ut över den skattebetalande allmogen. 
När Van Horn och Welshuisen arrenderade skeppsgården i Västervik 1618 
befallde kammarråden ståthållaren på Kalmar att övervaka verksamheten så 
att de båda holländarna inte tvingade bönderna att betala för höga avgifter. 
Trots detta dröjde det knappt ett år innan böndernas protester tvingade fram 
en särskild rannsakning om påstått fusk från arrendatorernas sida. Konflik-
ten utmynnade i en långdragen process som skulle pågå ända till dess Van 
Horn och Welshuisen lämnade arrendet och flyttade sin rörelse till Stock-
holm 1624.13

Protester mot arrendatorerna förekom på flera håll i riket. För bönderna 
var det svårt att acceptera att de skatter de måste betala till ”det allmänna 
bästa” nu skulle disponeras av rika köpmän. Regeringen bemötte klagomålen 
med nya förordningar som förbjöd arrendatorerna att fuska med varuupp-
börden eller kräva allmogen på extra penningavgifter. Det faktum att protes-
terna fortsatte med oförminskad styrka antyder att åtgärderna knappast hade 
någon nämnvärd effekt. För att kunna legitimera fortsatta resursuttag måste 
ståthållarna i landskapen hålla tummen i ögat på arrendatorerna och se till 
att dessa skötte sina åtaganden. Privatiseringen innebar således inte att sta-
ten slapp undan kostnader för övervakning, utan snarare att denna funktion 
flyttades uppåt i ämbetshierarkin – från fogdarna till ståthållarna. 1624 års 
bestämmelser om skatteuppbörden slog fast att det var ståthållarens plikt att 
övervaka både fogdar och arrendatorer. Förordningen stipulerade dessutom 
att det i varje län måste finnas en kunglig bokhållare med särskilt ansvar för 
att bevaka uppbördshanteringen och sammanställa länsräkenskaperna.14

När kampen om resurserna efterhand hårdnade blev förhållandet mel-
lan arrendatorer och allmoge mer ansträngt. Bland de ansvariga i Stockholm 
började det under åren kring 1630 att märkas ett allt större missnöje med ar-
rendatorernas ständiga manipulationer med uppbörden. Ståthållarnas tunga 

13  Instruktion för Sven Månsson 16/4 1619, Riksregistraturet (RR), vol. 131, (RA), fol. 160v; till 
Herman Wrangel och Sven Månsson 2/9 1619, RR, vol. 133, (RA), fol. 348. Rättegångshand-
lingarna är tryckta i Sam Hedar (utg.), Kammarkollegiets protokoll med bilagor. Del 1: 1620–

1638, Stockholm 1934, s. 247–251.
14  C.G. Styffe (utg.), Samling av instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finn-

land, Stockholm 1856, s. 169–184.
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arbetsbörda gjorde att klagomålen istället hopades hos kammarråden. Därför 
tvingades man sända ut särskilda kammarfiskaler för att stävja missnöjet och 
fuskandet med skatterna. Fiskalernas undersökningar uppdagade en flora 
av missbruk: flera arrendatorer använde sig av våld och utpressning för att 
tvinga till sig en större del av överskottet. De rättsprocesser som inleddes 
mot enskilda skatteförpaktare drog emellertid ut på tiden och det visade sig 
svårt att få fram fällande domar. Arrendenas privaträttsliga karaktär gjorde 
det betydligt svårare att avsätta fuskande arrendatorer än vad det hade varit 
att avpollettera misshagliga kronofogdar.15

Arrendatorernas affärsbekymmer

Det faktum att arrendatorerna var hänvisade till att göra förtjänst på han-
deln med skattepersedlar ledde till ständiga konfrontationer med allmogen. Så 
länge priserna på jordbruksprodukter var höga kunde statsledningen hantera 
protesterna. Det lokala missnöjet motades undan via rättsprocesser som kunde 
pågå i åratal, och allmogens riksdagsbesvär resulterade i till intet förpliktigande 
löften om skärpt kontroll. Men när konjunkturerna började svikta och pressen 
på resurserna ökade började nackdelarna med systemet att visa sig på allvar. 
Arrendatorerna fick se sin handlingsfrihet alltmer beskuren och deras försök 
att kompensera sig drabbade den redan skattetyngda allmogen hårt. Resurs-
mobiliseringen inför Sveriges inträde i trettioåriga kriget ledde till att en större 
andel av skatteinkomsterna måste intecknas för krigsmaktens behov. Detta 
innebar att det överskott som arrendatorerna skulle handla med krympte mer 
och mer. Följaktligen var det många affärsmän som sade upp sina arrenden 
när de upptäckte att det inte längre gick att tjäna pengar på dem.

Konflikten mellan skatteförpaktarnas vinstintresse och militärstatens re-
sursbehov visade sig sommaren 1625, då arrendatorerna i Älvsborgs län vände 
sig till Johan Skytte med sina klagomål. De hade fått order att leverera spann-
mål i förväg till krigsfolkets behov, och eftersom de inte hunnit driva in några 
skatter från allmogen hade de tvingats låna pengar för att köpa upp spannmål 

15  Jfr rättegångarna i Kammarkollegiets protokoll. Del 1. Om statens disciplinering av fogdarna, 
se Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig 
Vasatid, Stockholm/Stehag 2001, s. 351–401.
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till marknadspris. Arrendatorerna krävde att förskottsleveranserna skulle dras 
av från deras arrendesumma och att priset skulle relateras till det verkliga 
marknadsvärdet, inte till det betydligt lägre kontraktspriset.16 Vid samma 
tidpunkt reagerade storarrendatorn i Östergötland Adam Henrik Pentz på 
kammarens ständiga ingrepp i hans verksamhet med att säga upp sitt arrende. 
Pentz ansåg sig vilseledd då han inte fått tillgodoräkna sig de inkomster han 
ansåg sig ha rätt till enligt kontraktet.17 Statsledningens krav på att själva dis-
ponera över skattemedlen var svåra att förena med skatteförpaktarnas behov 
av handlingsfrihet och kalkylerbarhet.

När allt fler hemman blivit anslagna till krigsfolkets försörjning fick ar-
rendatorerna nöja sig med att disponera endast en mindre del av skatteupp-
börden i sitt arrende. Det lokala utfallet varierade naturligtvis men i Konga 
och Uppvidinge härader var exempelvis 1626 nära två tredjedelar av den totala 
uppbörden avkortad till förmån för ryttare, knektar, präster och andra.18 Nils 
Erik Villstrand har visat att införandet av ett obligatoriskt båtsmanshåll på 
Åland vid 1620-talets mitt medförde att arrendatorerna fick det svårare att kla-
ra sina övriga förpliktelser gentemot kronan. På Åland, liksom på övriga håll 
i riket, kom krigsmaktens behov att krocka med arrendatorernas intressen.19 
Detta orsakade en mängd lokala konflikter: Arrendatorerna klagade över att 
officerarna frikallade sina bönder från dagsverken och körslor, medan krigs-
befälen å sin sida protesterade mot att arrendatorerna inte betalade ut deras 
underhåll i tid. Vid sådana fall var det ofta arrendatorerna som tvingades dra 
det kortaste strået – militärstaten prioriterade i regel krigsfolkets behov.20

16  Brevet dat. 26/6 1625 i Kk kansli, vol. EIIa:11, (RA), fol. 437.
17  Pentz brev till kammarråden samt till ståthållaren Lindorm Ribbing: Kk kansli, vol. EIIa:11, 

(RA), fol. 72–78 och 112.
18  Avkortningarna uppgick till 15 774 daler av den totala uppbörden på 25 672 daler. Knut Mats-

sons specialräkning för Konga och Uppvidinge 1626, KA, Rosenbladska samlingen vol. 4, 
(RA), s. 330–389.

19  Nils Erik Villstrand, ”Bönder och båtsmän på Åland under 1620-talet”, i Sune Jungar & Nils 
Erik Villstrand (red.), Väster om skiftet. Uppsatser ur Ålands historia, Åbo 1986, s. 47–73.

20  Se t.ex. Regina Kleinfeld (Basilier) till kammarråden 12/8 1629, Kk kansli, vol. EIIa:30, (RA), 
fol. 120; Bertil Ratkins klagomål ang. krigsfolket i Småland, 8/6 1629; Kk kansli, vol. BIIa1:18, 
(RA), fol. 503 f; kammarrådens brev till Knut Drake 6/6 1633 angående Didrik Yxkulls under-
håll, Kk kansli, vol. BIIa1:22, (RA), fol. 397.
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1629 var det polska kriget avslutat och huvuddelen av krigsmakten måste 
nu få sin försörjning på hemmaplan. Skattetrycket var högre än någonsin 
och staten behövde ytterligare resurser för att kunna ställa upp en armé in-
för inträdet i det tyska kriget. Vid det här laget hade de ständiga utskriv-
ningarna fått till följd att det på många håll rådde brist på både människor 
och förnödenheter.21 Allmogen var utarmad och arrendatorerna protesterade 
högljutt mot centralmaktens krav på punktliga leveranser. I Skaraborgs län 
krävde skatteförpaktarna extra kompensation för att kräva in den av riksda-
gen beslutade sexmarkershjälpen. Trots att detta beviljades ville man några 
månader senare säga upp sina avtal med kronan. Då de flesta hemman nu 
var bortförlänade till krigsfolket räckte de behållna räntorna inte till att göra 
affärer med. Ståthållaren Axel Drake begärde att kammaren istället skulle till-
sätta kronofogdar i länets samtliga distrikt. Kammarråden vägrade emeller-
tid och menade att arrendatorerna under alla omständigheter måste fullfölja 
sina kontrakt. Så skedde också, men för detta krävdes att staten lockade med 
sänkta arrendesummor.22

I längden förslog varken piskor eller morötter till att hålla systemet un-
der armarna. I Östergötland samt Norrland tvingades kammarråden upp-
höra med förpaktningarna redan sommaren 1629. Kontraktsböckerna vittnar 
om att det blev allt svårare att locka privata finansiärer också i andra delar 
av riket. De förmögna köpmännen föredrog att investera i de mer lukrativa 
tullarrendena. Våren 1633 lyckades kammarråden komma överens med borg-
mästare och råd i Göteborg om att arrendera skatterna i stadens närmaste 
omland. Men det hela rann ut i sanden då de spannmålsräntor borgarna var 
intresserade av redan var bortförlänade till krigsfolket.23 Bruksherrarna hade 
fortfarande en särställning, då regeringen inte kunde tillåta någon eller något 
att inkräkta på deras intressen.24 Men de övriga arrendatorerna, som kon-
fronterades med allt sämre villkor, tvingades ta till hårdare metoder för att 

21  Jan Lindegren, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–1640, 
Uppsala 1980, s. 169–177 samt s. 256–258.

22  Axel Drakes brev till kammarråden 12/3, 8/5 samt 17/5 1629, Kk kansli, vol. EIIa:32, (RA), fol. 
57 och 65. Jfr kontraktsboken 1630, Kk kansli, vol. BIIIa1:5, (RA), fol. 63.

23  Helge Almquist, Göteborgs historia. Grundläggningen och de första hundra åren. Förra delen, 
Göteborg 1929, s. 204. Jfr kontrakt 23/3 1633, Kk kansli, vol. BIIIa1:6, (RA).

24  Se t.ex. kammarrådens instruktioner angående bistånd till de Geer 16/1, 27/1, 22/3, 15/4 samt 
20/10 1630: Kk kansli, vol. BIIa1:19, (RA), fol. 128, 132, 213, 264 & 737 f.
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säkra sina vinstmarginaler. Beslutet att avskaffa skattearrendena 1635 framstår 
snarast som oundvikligt. Protesterna runt om i riket växte obönhörligen i 
styrka, arrendatorerna själva hade redan börjat tröttna och staten var i vilket 
fall som helst tvungen att bära transaktionskostnaderna för den övervakning 
som krävdes för att stävja alla former av fusk. Det blev i slutändan både bil-
ligare och enklare att återföra skatteuppbörden i statlig regi igen.

Arrendesystemet blev till sist ett offer för sin egen framgång. Privatisering-
en av skatteindrivningen var nödvändig för att på kort sikt kunna öka statens 
intäkter. Tack vare arrendena slapp statsmakten problemet med fogdar som 
släpade efter i åratal med att leverera in skatterna. Men när krigsmaktens 
behov ökade måste de privata vinstintressena stryka på foten. Arrendatorerna 
blev allt mer trängda mellan statsmaktens krav på att disponera resurserna för 
egen räkning och skattebetalarnas bittra protester. Skattekontrakten kunde 
inte fungera som en stabil ekonomisk institution när staten ständigt försäm-
rade villkoren. Förpaktarnas opportunism och överexploatering kom på sikt 
att undergräva förtroendet för systemet. I motsats till vad Levi och Kiser 
hävdat förde arrendesystemet med sig politiska kostnader som snart visade 
sig väga upp de ekonomiska fördelarna. För statsledningen blev det i längden 
omöjligt att legitimera arrendatorernas jakt på egen vinning och samtidigt 
övertyga undersåtarna att ställa upp på nya skattehöjningar. Militärstatens 
resursbehov kunde i längden bara garanteras av en utbyggd, statlig skattead-
ministration.25

Ur ett statsbildningsperspektiv hade arrendesystemet ändå tjänat sitt syfte 
– genom skattekontrakten lyckades den svenska staten etablera fastare förbin-
delser med ett antal ledande kapitalägare och industrientreprenörer. I flera av 
bruksdistrikten fortsatte staten att arrendera ut skatteintäkter fram till 1640-
talet, då de gamla kronobruken slutligen övergick i privat ägo.26 Den regionala 
kontrollapparat som man tvingats bygga upp för att övervaka arrendatorernas 
verksamhet, skulle efter 1635 leva vidare som länsstyrelser i Axel Oxenstiernas 
nya statsorganisation. Slutresultatet av experimentet med skatteuppbörd på 

25  Om ekonomiska institutioner, transaktionskostnader och skatteförpaktarnas opportunism 
jfr Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cam-
bridge 1990.

26  Karl-Gustaf Hildebrand, Fagerstabrukens historia. Sexton- och sjuttonhundratalen, Uppsala 
1957, s. 65.
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entreprenad blev alltså att den statliga uppbördsorganisationen fann en ny, 
effektivare form samtidigt som den svenska staten kom att koncentrera sin 
verksamhet till kärnområdena administration och militärt beskydd.

Privatiseringens dynamik

Den viktigaste lärdomen av 1600-talets försök med privatiserad skatteindriv-
ning var att staten inte hade råd med den legitimitetsförlust som blev följden 
av att överlåta de lokala förhandlingarna om böndernas skatter till privata 
affärsmän. Den adliga förmyndarregering som tog över efter Gustav II Adolfs 
död hade på intet sätt någon autonom ställning gentemot skattebetalarna, 
vilket enligt Kiser skulle vara en nödvändig förutsättning för en framgångs-
rik förpaktning. Men finns det några aspekter av de tidigmoderna privati-
seringsexperimenten som kan ha någon bäring för 2000-talets diskussioner 
om privatisering av offentligt finansierade verksamheter? Jag skulle vilja lyfta 
fram tre saker:

För det första: Att fördela statliga skatteinkomster till privata vinstintres-
sen kan vara politiskt känsligt. Enligt det förmoderna kontraktstänkandet 
var bönderna skyldiga att betala skatt i utbyte mot kungens beskydd. Tanken 
på att privata affärsmän skulle berika sig på de skatter undersåtarna var skyl-
diga att betala kungen stred mot allmogens rättsmedvetande. Här är det lätt 
att koppla till 2000-talets debatt kring vinstdrivande vård- och skolföretag, 
där reaktionerna ofta blivit starka när det visat sig att allmänna skattemedel 
hamnat i fickorna på privata affärsmän. En effektiv och välskött verksam-
het uppskattas av de flesta medborgare, men förtroendet riskerar att snabbt 
undergrävas om det visar sig att ledningen tar ut övervinster eller beviljar sig 
själv extravaganta löneförmåner.27

För det andra: Privatisering kan mycket väl leda till kapitalkoncentration 
– detta blev i alla fall resultatet av 1600-talets förpaktningssystem. Skattear-
rendena var till en början attraktiva för en stor mängd aktörer. Men de lokala 
småhandlarna visade sig ha svårt att uthärda de dåliga åren och deras situa-
tion blev omöjlig när staten började manipulera kontraktsvillkoren: till sist 

27  Jfr t.ex. ”Skattemiljoner hamnar i läkarfickor”, Dagens Nyheter (nätupplaga), 9/12 2007; ”Vin-
sten: 85 miljoner”, tidningen City (Stockholm), 4/4 2008 (om friskolornas vinster).
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var det bara storkapitalisterna och bruksherrarna som fortfarande var intres-
serade. Statsmakten var dessutom tvungen att subventionera de här grupper-
nas verksamhet, eftersom man var beroende av deras krediter och leveranser 
av krigsmaterial. Det återstår att se om dagens avknoppningar av den kom-
munala verksamheten på sikt kommer att gynna de självständiga personal-
kooperativen eller de storskaliga vårdbolagen.

För det tredje: Privatisering kan leda till byråkratisering. På papperet så 
borde skattearrendena ha inneburit lägre omkostnader för staten och säkrare 
inkomster. I praktiken blev det inte så. Orsaken var framför allt att staten inte 
klarade av att lämna arrendatorerna i fred. Alla protester från allmogen måste 
tas på allvar om resursuttagen skulle kunna legitimeras. Statsmakten kunde 
inte riskera att resursöverföringen till krigsmakten blev lidande på grund av 
arrendatorernas fusk. Därför var man tvungen att bygga upp en omfattande 
kontrollapparat för att övervaka och disciplinera de privata affärsmännen. 
När denna väl var på plats fanns inte mycket utrymme över för de privata 
initiativen. Om staten ska överlåta ansvaret för allmänna nyttigheter till ak-
törer på marknaden måste det finnas ett offentligt kontrollsystem som kan 
garantera att allmänhetens intressen tas till vara. Det finns en risk att de som 
idag pläderar för privatiseringar underskattar de transaktionskostnader som 
ett utbyggt offentligt kontrollsystem måste föra med sig.

I slutändan blir privatiseringarnas vara eller inte vara en fråga om politisk 
legitimitet. Om medborgarna har förtroende för att privata aktörer är effekti-
vare än statlig byråkrati talar mycket för att fler uppgifter kommer att kunna 
överföras till marknaden. Men om det å andra sidan finns utbredda misstan-
kar om att de privata intressena skor sig själva på det allmännas bekostnad 
hamnar saken i ett annat läge. Staten och kapitalet lär nog sitta i samma båt 
också i fortsättningen. Det återstår bara att se vem som kommer att få styra.
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Teckning av officeren vid Svea Livgarde, John Georg Arsenius som understryker att sam-
manflätningen mellan civilt och militärt var aktuell långt in på 1800-talet. Bivack vid 
Barkaby, januari 1843.
källa: John Georg Arsenius enskilda arkiv, Krigsarkivet.
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John Georg Arsenius, officer vid Svea Livgarde, tecknar förbipasserande soldaters möten 
med civila. 1800-tal.
källa: John Georg Arsenius enskilda arkiv, Krigsarkivet.



62

John Georg Arsenius, officer vid Svea Livgarde, tecknar utskänkningen av militärer, vilken 
sköttes av civila. 1800-tal. 
källa: John Georg Arsenius enskilda arkiv, Krigsarkivet.
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John Georg Arsenius, officer vid Svea Livgarde, skildrar möten mellan civila och militära 
i dansens virvlar. 1800-tal.
källa: John Georg Arsenius enskilda arkiv, Krigsarkivet.
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Gästning och skjutsning
Politik och infrastruktur i tidigmodern tid

johan holm

Inledning

I forskningen berörs ofta gästning och skjutsning, men alltid som ett bi-
fenomen. Vill man illustrera allmogens missnöje, maktlöshet eller statliga 
övergrepp så är skjutsnings- och gästningsproblematikens många exempel 
tacksamma att använda. En helt annan bild ges av allmogens klagomål på 
riksdagar eller deras besvärsskrivelser. De ständigt återkommande klagomålen 
på gästningar och skjutsningar vittnar om att dessa pålagor upplevdes som 
mycket tunga och besvärliga. För allmogen var gästningar och skjutsningar 
ingen bisak. Under 1600-talets första hälft möter vi också ständigt nya försök 
att lagstifta i frågan. Skjutsfärdsordning efter skjutsfärdsordning antogs på 
riksdagarna, men ingen blev långvarig. Detta bör betyda att överheten an-
tingen nonchalerade böndernas klagan eller saknade förmåga att göra något 
åt problemen. Kanske är det nu dags att ta de svenska böndernas klagomål på 
allvar genom att äntligen ge gästning och skjutsning en huvudroll i en analys 
av relationen mellan överhet visavi bönderna? Det skall ske i denna artikel.

Frågeställningar som det äntligen är dags att besvara

Men vad är det egentligen som döljer sig bakom skjutsfärdsordningar och 
klagoskrifter?

Denna uppsats syftar till att skapa lite klarhet i problematiken och hjälpa 
oss att förstå vad som döljer sig bakom böndernas eviga klagomål och stats-
maktens ständigt återkommande försök att lagligen reglera skjutsandet. Det 
ska jag göra genom att svara på de följande tre frågorna:
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• Vad var det egentligen bönderna klagade över, var missnöjet detsamma 
över tid?

• Bakom problemen kring gästningen och skjutsning döljer sig det vi idag 
kallar infrastruktur och kommunikation. Dessa resurser var under tidig-
modern tid mycket begränsade i landet, så hur prioriterade kronan ut-
nyttjandet av de resurser som fanns?

• Den strida strömmen av besvär och nya förordningar pekar mot att pro-
blemet med gästning och skjutsning inte gick att lösa, varför?

I det följande ska jag först undersöka hur bönderna såg på gästningen och 
skjutsningen under perioden 1560 till 1640.1 I ett andra steg ska jag undersöka 
hur klagomålen bemöttes av statsmakten. Vad stod det egentligen i de olika 
skjutsfärdsförordningarna? Och varför behövde statsmakten ständigt åter-
komma med nya?

Skjutsning och gästning i praktiken

Det självklara först: Grunden till problemet har med det medeltida och ti-
digmoderna samhällets brist på infrastruktur att göra. Den som ville resa ge-
nom riket, som privatperson, handelsman eller som officer med sina trupper, 
kunde inte ta in på hotell, han kunde inte ta tåget och inte förflytta sig snabbt 
längs breda landsvägar. Det som återstod var att gå till fots eller att rida på 
usla och gropiga grusvägar. När natten föll behövde såväl vägfarare som häs-
tar natthärbärge och mat. Städerna låg glest i landet och gästgivargårdar fanns 
ännu inte. Det var vidare i praktiken omöjligt att ta med sig förnödenheter 
för en resa genom vårt avlånga land. Hastigheten längs de dammiga, eller 
snöiga, grusvägarna var låg och avstånden stora. En resa mellan Stockholm 
och Örebro till fots tog veckor, en resa mellan Jönköping och Bergslagen må-
nader. Alltså återstod bara att ta in hos de bönder som råkade bo längs vägen 
och äta av deras mat och fodra hästarna med deras furage. Var vägfararna be-
väpnade, och många var uppenbart det av de många klagoskrifterna i ämnet 
att döma, tog de ofta för sig utan att betala för förnödenheterna.

Skjutsplikten finns inte inskriven i lagen, men under givna förutsättning-

 1  De sju län jag valt ut för undersökningen ska representera hela riket och de är Södermanland, 
Kopparbergs län, Jönköpings län, Dalsland, Savolax, Älvsborgs län och Nyslotts län.
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ar skulle varken handel eller krig vara möjliga om bönderna inte lånade ut 
hästar och vagnar och tog emot nattgäster. Av besvär och de många skjuts-
färdsordningarna framgår att bönderna ansågs ha plikt att skjutsa och ta emot 
gästning i rimlig utsträckning. Denna plikt ingick i böndernas skattskyldig-
het, men blev skjutsningarna för många var den kvittningsbar mot andra 
skatter.2 Som en konsekvens av detta minskade kronans övriga skatteintäkter 
då skjutsningen varit tung. Av besvären att döma fanns redan under 1500-
talet ett system med pass, utfärdade av kronan, som gav statstjänstemän och 
officerare (vilka ofta var adliga) rätt till skjuts. Av samma besvär att döma var 
systemet lätt att missbruka. Passen gick att förfalska, låna ut eller använda 
efter det att de gått ut.

Skjutsningen ur bondeperspektiv

Vad led egentligen de svenska bönderna mest av under tidigmodern tid? Skat-
terna – det svaret möter i den äldre litteraturen. Nils Erik Villstrand menar 
att det inte stämmer. Hans undersökning visar istället att det som allmogen 
under det tidiga 1620-talet fruktade mest var utskrivningen, som innebar en 
säker död. Men frågar vi bönderna själva, och det kan vi faktiskt göra, så är 
det varken utskrivningarna eller de ständiga skattehöjningarna som de kla-
gade mest över – utan skjutsning och gästning. Jag har undersökt samtliga 
besvär från sju län (två finska och fem svenska) under perioden 1570 till 1640, 
en period då utskrivningar och skatter slog nya rekord.

Resultatet visar att av 278 besvärsskrivelser så innehåller 92 skrivelser kla-
gomål över lokal oförmåga att betala någon av de skatter som avkrävdes (till 
exempel på grund av missväxt), eller över skattetrycket i allmänhet. Räknar 
vi de besvär som bygger på att skatterna som sådana var för höga får vi ett 
femtiotal besvär. Men hela 70 skrivelser innehåller klagomål om gästning 
och/eller skjutsning. Skjutsningen var för tung och vid flera tillfällen hotade 
bönderna att ”ge upp sina gårdar”, alltså överge dem (och därmed sluta skatta 
– skatten var knuten till gården, inte till personen).

 2  För en bild av hur jag menar att skyldigheter mellan krona och undersåtar såg ut, se Johan 
Holm, ”Härskarmakten och undersåtarna. Legitimitet och maktutövning i tidigmodern 
tid”, Historisk tidskrift 2005:3, s. 375.
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Gästning och skjutsning i siffror 1570 till 1640

Besvären är tydligt färgade av de regionala skillnaderna i riket. Av 66 besvärs-
skrivelser från Södermanland som överlevt i riksarkivets samling handlar 21 
om gästningen och skjutsningen, det vill säga ungefär en tredjedel. Förkla-
ringen är rimligen Södermanlands läge söder om Stockholm och väster om 
Stockholm, söder om Mälaren, eller med andra ord i de trakter där E4 och 
E20 idag går. Då liksom nu var detta Sveriges tyngst trafikerade vägar. Särskilt 
tydligt ekade konflikten med adeln i besvären under den tid då donationerna 
började ta fart under 1630-talet. Jönåkerborna och bönderna i Gripsholms 
slottslän klagade till exempel upprepade gånger över att de hade svårt att 
klara all gästning och skjutsning eftersom de är så få ”under kronan” och så 
många blivit förlänta.3 Men att själva bördan var för tung att bära framhålls 
också. Jönåker och Rönö häraden skriver något år innan Kristina blir myndig 
att den tunga skjutsningen och gästningen gör att deras gårdar helt enkelt nu-
mera går med förlust, varför de ser sig nödsakade att överge gård och grund 
om ingen bättring sker. Detsamma skriver Selebos bönder runt 1640.4

I andra delar av landet såg problemen med skjutsningen ut på andra sätt. 
I gränstrakterna i Småland och Finland var det stora problemet gästningen 
av egna, eller fiendens soldater. Vilket som var värst är svårt att få klarhet i. 
De svenska knektarna våldförde sig också på bönderna, slog dem, bestal dem 
och så vidare. I dessa län förekommer begrepp som ”våldgästning” och ”ut-
gästning”. Skillnaden mellan att bli ”utgästad” och plundrad verkar ha varit 
ganska liten. De något mildare graderna av besök från krigsfolket beskrev 
bönderna som gästande av ”främmande”, eller som ”olidlig gästning”. Över 
detta klagar till exempel Vistabönderna 1630 och igen 1634.5 Bönderna i Mo 
kände sig extra hårt drabbade då de först haft besök av fienden (de danska 
trupperna) och sedan ”utgästats” av de egna trupperna. För den lidna skadan 
begärde man nu skattefrihet för dem som bodde längs landsvägen där trup-
perna dragit fram.6

 3  Allmänna besvär, vol R 5477–5478, Rönö och Jönåkers häraden, odat., troligen 1633–1640, 
Jönåkers härad, odat., troligen 1638–1644 och Gripsholm, odat., troligen 1638, Riksarkivet 
(RA).

 4  Allmänna besvär vol R 5477, Selebo, odat., cirka 1640, (RA).
 5  Allmänna besvär, vol R 5454, Vista dat. 1630 och 1634, (RA).
 6  Allmänna besvär, vol R 5454, Mo härad, odat., troligen 1612, (RA).
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I Finland tycks läget ha varit ännu värre. Inte nog med att bönderna 
drabbades av våldgästning, de statliga tjänarna och adeln tycks ha varit extra 
pigga på att låta bönderna ta kostnaderna för deras egen affärsverksamhet 
här. Savolax bönder klagar till exempel redan 1570 över sin fogde Henrik 
Larsson som tvingade dem till långa och obegripliga skjutsfärder.7 Kanske 
var Larsson en dåtida entreprenör som spekulerade i spannmål och tvingade 
bönderna att sköta transporterna? Men det blev värre. Kymmene gårds län 
klagade till Gustav II Adolf över adelns olagliga skjutsningar och bönderna i 
Borgå klagade 1640 över en adlig underarrendator som utnyttjade deras hästar 
och vagnar för egen vinning.8 Inslaget av övergrepp från statliga tjänare och 
adelsmän är påfallande stort i de finska länen, vilket kanske kan förklaras med 
avståndet till Stockholm.

Också vid Kopparberget i Dalarna hade klagomålen över skjutsningen sin 
egen lokala profil. Klagomålen var många och de handlade normalt sett om 
kopparförslor och andra transporter som kom med bergsbruket. Vid flera till-
fällen klagade bönderna över att lassen blivit för stora och att det kostade dem 
både vagnar och hästar.9 Samtidigt kan vi avläsa den snabbt expanderande 
gruvindustrin under 1630-talet i besvären. Hedemora och Högsbybönderna 
beklagade sig för Gustav II Adolf och skrev att de av dem som bodde längs vä-
gen nu hade fler skjutsfärder än de klarade. Under senare delen av 1630-talet 
klagade bönderna direkt över att den ökade brytningen gav fler skjutsfärder.10 
Under samma period finns också fler klagomål över att de malmstycken som 
huggs är för stora för böndernas hästar och vagnar att hantera.11

I Dalsland, slutligen, fanns varken stora genomfartsleder eller bergsbruk. 
Landskapet ligger inte heller så nära gränsen. Här verkar heller inte skjuts-
ningen varit något större problem. Under perioden finns bara 3 klagomål som 
rör gästning och skjutsning.

Upprepade klagomål förekom också över att de riksdagsbeslut och antag-
na skjutsfärdsordningar inte följdes. Bönderna i Gripsholms slottslän konsta-

 7  Allmänna besvär, vol R 5515, Savolax, odat., någon gång under 1570-talet, (RA).
 8  Allmänna besvär, vol R 5515, Borgå dat. 1640, (RA). 
 9  Allmänna besvär, vol R 5462, Tuna och Säter, troligen 1624–1632, Österbergslagen dat. 1633 

och vol R 5464, Mora, dat. 1627, fler exempel finns, (RA).
10  Allmänna besvär, vol R 5462, Folkier, odat., någon gång efter 1638, (RA).
11  Se t.ex. Allmänna besvär, vol R 5462, Tuna och Säter, odat., troligen 1630 till 1632 och Öster-

bergslagen, odat., troligen 1630, (RA). 
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terade helt enkelt år 1638 att den nya skjutsfärdsordningen inte alls fungerade, 
varför man ville se en återgång till den som gällt under Gustav II Adolfs tid. 
Gripsholmsbönderna klagade också över att ”de förlänta”, med vilka här av-
sågs alla adelns landbor samt skattefrälset, smet undan skjutsningen.12 Här 
var de inte ensamma, klagomålet förekommer i 14 av Södermanlands 66 be-
svär. Klagomålen var riktade mot adeln, inslaget av ståndsstrid är tydligt och 
riktigt vanliga blev klagomålen efter Gustav II Adolfs död.

Kronan och skjutsningen

Gjorde då inte kronan något åt problemen? Jo, genom att reglera skyldighe-
ter och rättigheter vid skjutsning och gästning försökte regenterna genom 
århundradena lösa problemet. Hade de lyckats hade rimligen skjutsningen 
inte varit det mest efterhängsna problemet i böndernas besvärsskrivelser. Vi 
ska nu se vad de gjorde och analysera varför det inte fungerade.

Den första som identifierade problemet och bestämde sig för att göra något 
åt det var kung Magnus Birgerson ”Ladulås” i Alsnö Stadga från år 1280.13 Alsnö 
Stadga är mest känd för de bestämmelser som rör skattskyldigheten. Frågan 
som forskningen sysslade med för drygt 50 år sedan handlade om skapandet av 
det svenska frälset och kungamaktens kontroll över skatterna och stormännen. 
Flera tolkningar av paragraferna i Alsnö gjordes, men ett har de gemensamt, 
de är överens om att motivet till Alsnö stadga var att kungen var inbegripen i 
konflikt med rikets stormän om makten över riket och dess resurser.14

Men även om paragraferna om skattskyldighet eller skattefrihet tycks ha 
varit de viktigaste för 1950-talets forskare så hade de inte samma dignitet i 
samtiden, stadgan inleds nämligen med en annan paragraf, den som skulle 
reglera gästningen och skjutsningen i riket. Och trots att det faktiskt är denna 
paragraf som gav kung Magnus det folkliga tillnamnet ”Ladulås” har forsk-
ningen visat tämligen ringa intresse för den.

12  Allmänna besvär, vol R 5478, Gripsholms län, punkt 4, odat., troligen 1633–1638. Se t.ex. 
bönderna i Daga, Åkers och Selebo häraden, odat., troligen 1633–1635, (RA).

13  Dateringen av stadgan är inte helt utredd, men 1280 är idag det sannolikaste tipset.
14  Se t.ex. Karl-Erik Löfqvist, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid, Lund 1935; Erik 

Lönnroth, Från Svensk medeltid, Stockholm 1959; Oscar Bjurling, Våldgästning och frälse. 
Till det äldsta skattesystemets historia, Lund 1952; Carl Göran André, Kyrka och frälse i Sverige, 
Uppsala 1960.
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Paragrafen inleds med konstaterandet att det länge varit en osed i landet 
att de rika (läs de till kungen fientligt inställda stormännen) kuskat land och 
rike runt och tagit in hos de fattiga bönderna, där de inte dragit sig för att 
lägga beslag på hans sista brödbit. I och med stadgan ska det nu bli ändring 
i detta, de vägfarande skall allt framledes betala för sig. Dessutom ska gäst-
ningen och skjutsningen organiseras. Varje by ska förses med en man (en 
rättare) som ska ansvara för att sälja foder och mat till de resande, eller anvisa 
dem till någon som kan (en värdshusvärd). Varje socken ansvar vid bötesstraff 
för att så sker. Och varje resande sällskap som inte betalar för sig kan se fram 
mot höga böter (3 marker silver).15

Detta stadgande hade fler syften. För det första är det uppenbart att kung 
Magnus här gjorde anspråk på att vara lagens upprätthållare och försvarare 
i riket. Han krävde del i böterna, samtidigt som han också lovade att straffa 
dem som överträdde stadgan. Han kunde rimligen också räkna med bön-
dernas stöd. Om beskrivningen i paragrafens början är sann så kan vi tryggt 
räkna med att bönderna var ordentligt tröttna på besök av stormännens väp-
nade ryttarföljen. Dessutom tjänade paragrafen syftet att begränsa stormän-
nens rörelseförmåga i riket, något som gynnade kung Magnus som strävade 
efter kontroll över lagen och ett våldsmonopol, något som stormännen ut-
manade.

Magnus lösning byggde i korthet på tanken att lokalsamhället skulle byg-
ga värdshus så att resande sällskap och transporter slapp ta in hos bönderna, 
samt att en rättare i varje by skulle ansvara för att få de resande inkvarterade. 
Dessutom skulle alla som reste betala för sig.

Går vi snabbt 300 år framåt i handlingen kan vi konstatera att den lösning 
kung Magnus förordade ännu inte hade blivit verklighet, men den betrakta-
des fortfarande som eftersträvansvärd. Vid Söderköpings riksdag 1595, en stor 
riksdag som hölls i kung Sigismunds frånvaro på initiativ av hertig Karl och 
rådsherrarna, arbetade man ännu efter samma agenda. Avsikten med riksda-
gen var att föra över makt från kungen i Warszawa till råd och hertig, men på 
agendan (punkt 9) stod också att ge allmogen förskoning från onödiga och 
olagliga skjutsningar och gästningar.16

15  Se Alsnö stadga, första punkten, tryckt i DS 799, red. J.G. Liljegren, Band 1, Stockholm 1829, 
s. 650–654.

16  Svenska Riksdagsakter (SRA) Ser 1, Avd 1 D3, s. 570 ff.
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I det lokalsamhälle som trädde fram under det sena 1500-talet och det 
tidiga 1600-talet fanns länsmannen och fjärdingsmannen som uppenbarligen 
axlat rättarens plikter. De ansvarade för att frakter och att resande sällskap 
fick inkvartering. Något system med värdshus fanns ännu inte, det var istället 
länsman och fjärdingsmannen själva som hade det primära ansvaret för att 
ta inkvarteringarna, något de normalt sett hade partiell skattefrihet för.17 Av-
slutningsvis är det viktigt att poängtera att länsman och fjärdingsman vid den 
här tiden inte var en statstjänsteman, i motsats till fogden. De var socknens 
förtroendevalde och hade böndernas stöd när de begärde kompensation, för 
att ha tagit emot extra tung gästning, hos kungen.18

I det följande ska jag undersöka hur staten såg på skjutningen och gäst-
ningen och vilka prioriteter statsmakten gjorde under tre regeringar. Jag bör-
jar med Karl IX:s regering, en tid präglad av Karls strid med Sigismund och 
den svenska högadeln. Jag fortsätter med Gustav II Adolfs drygt 20 år vid 
makten, år som präglades av kungens och rådsadelns förändring av Sverige 
till en effektiv militärstat. Något som ställde helt andra krav på rikets infra-
struktur än vad som hade varit aktuellt under Karls regim. Och jag avslutar 
med Christinas förmyndarregering, Axel Oxenstiernas tid, då militärstaten 
försökte samexistera med adelsstaten, vilket i sin tur gav skjutsningsproble-
matiken ett helt annat ansikte.

Karl IX:s skjutsfärdsordningar

År 1595 rådde konflikt mellan kung Sigismund och hertig Karl. Rådsadelns le-
dande herrar gjorde sitt bästa för att stärka sin ställning mot den bakgrunden. 
Efter riksdagen samma år, där rådsadeln väl hävdade sina intressen, vände 
sig Karl också mot dem. Borgerskapet och prästerna ställde sig neutrala och 
Karl behövde alltså allmogens stöd. Hans sätt att hantera gästningen och 

17  För exempel på hur detta system kunde fungera i verkligheten se t.ex. Allmänna besvär, vol 
R 5454, Oppunda socken, dat. 1627 och Oppunda, Julita socken, odat., troligen 1624–1632, 
eller Riksregistraturet, Vol 17, 1602, 26 juni där Karl IX förbjuder länsmannen i Dingtuna att 
förlägga någon gästning till bönderna i Säby då de har andra bördor, (RA).

18  Se bönderna i Västerrekarna som beklagar sig över att de bara har en fjärdingsman i grann-
skapet, och han räcker inte till, varför de nu ständigt har sitt folk och sina drängar i skjuts-
färder. Allmänna besvär, vol R 5478, Västerrekarna, odat., troligen 1604 till 1611, (RA).
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skjutsningen kom därför att likna det sätt kung Magnus ser ut att ha använt 
vid Alsnö. Det vill säga Karl tog böndernas parti och gick hårt fram mot 
samtidens stormän, men också mot de statliga fogdarna, vilka han av allt att 
döma ärvt av Johan III och inte tycks ha litat på.19

Bönderna besvärade sig gärna till hertigen och Karl utnyttjade detta och 
gav svar. Under en resa vintern 1595 genom Sverige talade han på flera mark-
nadsplatser, han erbjöd här allmogen att vända sig till honom med sina besvär 
(vilket i praktiken gjorde att han erbjöd dem sitt regentskap – han lovar ju 
de facto att ”frija och frälsa dem” efter lagens bokstav). Han säger sig veta att 
det hos allmogen finns ett stort missnöje olagliga skjutsningar. Hädanefter, 
lovade Karl, ska missbruk med gästning och skjutsning bli avskaffat. Endast 
sådana transporter som är försedda med hans ”postvapen” ska fraktas och 
trakteras fritt. 20 Det betyder också att allmogen framöver skulle ha laglig rätt 
att vägra all skjuts från den som saknar detta ”vapen”. Till detta kom att adeln 
inte hade rätt att frikalla sina landbor från skjutsfärd, utan de skulle göra var 
tredje skjutsning. I övrigt betonades att de resande skulle betala för sig.

Likheterna med Alsnö är ganska tydliga. Det lås som Magnus Ladulås 
satte för bondens lada ser såväl adelsmän som fogdar ut att ha skaffat sig dyrk 
till, och nu försökte Karl med ett nytt lås. Inte heller Karls försök var ome-
delbart framgångsrikt, detta i sin tur hängde delvis samman med att Karl inte 
kontrollerade riket ännu. Missbruk av såväl bondens lada, som av hans hästar 
och matförråd fortsatte. Syndarna ser ut att även fortsättningsvis ha varit 
adelsmän och de statliga tjänarna själva. När bönderna hörde av sig i fort-
sättningen svarade Karl med att ”ta dem i sitt hägn och försvar”, något han 
till exempel gjorde med Hovabönderna 14 mars 1597. I praktiken innebar det 
att bönderna fick ett brev från Karl där han uttryckligen förbjöd någon att 
plåga dem med olaglig skjutsning, vid hans högsta onåd. Hur väl beskyddet 
fungerade berodde på hur rädda adelsmän och fogdar var för hertigen. Det är 
rimligt att föreställa sig att det 1597 fanns de som vågade trotsa honom, men 

19  För exempel, se Johan Holm, Att konstruera en stormakt. Kungamakt, skattebönder och stats-
bildning 1595–1640, Stockholm 2007, s. 152–160.

20  Rimligen ett signerat dokument försett med någon form av postsymbol. Riksregistraturet 
(Hertig Karls registratur) Vol 14, Öppet brev till Lunda socken, 8/1 1595, samt dagordning för 
marknadsmötet i Enköping, dat. 6/1–1595, (RA). 
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att denna skara krympte efter Karls utrensningar inom högadeln vid tiden för 
riksdagarna i Linköping år 1600.

Efter att ha slagit Sigismund vid Stångebro 1598 och blivit rikets verklige 
regent började Karl av allt att döma fundera över hur skjutsfrågan skulle lö-
sas. Det stod rimligen klart för honom att också hans tämligen rudimentära 
statsapparat behövde böndernas gästningar och skjutsningar, med det gällde 
att hålla snyltarna borta. Tung gästning och skjutning innebar att bönderna 
på giltig grund kunde begära skattereduktion och Karl behövde rikets resur-
ser till både sitt polska och sitt ryska krig.

Som svar på allmogens besvärsskrivelser tog hertigen själv upp skjuts-
ningen som den elfte av de många punkterna i sin proposition på riksdagen 
1602. Han har noterat att bönderna klagade mycket, och olagliga skjutsningar 
måste man givetvis försöka bli kvitt. Men samtidigt måste den som skulle resa 
och kunde betala för sig kunna få tillgång till mat, säng och hästarna om hans 
ärende är viktigt för kronan. På det svarade bönderna att det bara borde vara 
de som var utrustade med hertigens skjutsbrev som skulle ha rätt till skjuts-
hästar. Problemet nu var närmast att soldater och kavallerister på väg genom 
riket tog sig friheter, inte så mycket adelsmän och handelsresande. Det bön-
derna i själva verket var missnöjda med var att den totala skjutsbördan hade 
ökat och man avslutade sitt svar med att skjutsningen ska hållas på den nivå 
som var brukligt i ”höghloffligh konungh Giöstaffs tid”. På den tiden hade 
för övrigt inga andra än befälen begärt skjutshästar. Nuförtiden lade såväl 
båtsmän som knektar beslag på böndernas hästar.21

Det vi ser är dels en effekt av det ökande behovet av militära transporter 
som följde den militära uppbyggnaden i spåren. Hertigen, som förmodligen 
trodde sig kunna tvinga knektar och ryttare att hålla sig i skinnet, visste att 
skjutsbördan inte skulle kunna återgå till 1550-talets nivå. Hans krig krävde 
att de ökande militär- och rustningstransporterna kunde rulla obehindrat. 
Karls lösning blev att försöka fördela bördan jämnare över riket, en rim-
lig skjutsplikt hade alla landets bönder, men kronan kunde endast utnyttja 
denna plikt av dem som bodde längs landsvägarna, övriga som ”widt från vä-
gen sitta oppe i skogsbygden”, som Karl skrev, klarade sig. Kunde Karl också 
mobilisera deras resurser skulle det totala uttaget kunna öka.22

21  Riksdagsacta, R 4744, 1602, se Karls proposition, samt böndernas svar, (RA). 
22  Riksdagsacta, R 4744, 1604, biavskedets andra punkt, (RA).
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Kungen förfinade en gammal idé som redan Johan III haft och lanserade 
den nu. För att skjutsbördan inte skulle drabba de som bodde vid de stora 
landsvägarna för svårt, och för att samtidigt slippa allt fusk med förfalskade 
eller utgångna skjutspass, skulle ingen längre få rätt till skjuts. Inga pass skulle 
utfärdas, utan alla som färdades längs vägarna skulle betala för sig. De som 
hade rätt till skjuts skulle få pengar av kronan, andra fick ta ur egen ficka. 
Systemet gav bönderna rätt att vägra alla fri skjuts och gästning. Därmed 
var möjligheterna för fräcka knektar eller adelsmän att vifta med ett förfal-
skat skjutspass borta. Bönderna fick i sin tur behålla de pengar man tjänade 
på skjutsning och gästning, men samtliga bönder skulle i sin tur avlösa sin 
skjutsplikt till kronan i pengar. Pengarna skulle kronan använda till att betala 
de nödvändiga skjutsningarna, fogdar på tjänsteresa, militära transporter och 
så vidare. På så vis fick den som inte reste i kronans tjänst alltid betala själv, 
alla bönder fick bidra ekonomiskt till de nödvändiga transporterna, och de 
som hade de verkliga kostnaderna fick också alla intäkter. Så var det i alla fall 
tänkt i Karls förslag.23

Den nya skjutsfärdordningen kom inte med i biavskedet (riksdagens be-
slut) 1602, däremot finns den med i 1604 års riksdagsbeslut. Detta är i vanlig 
ordning utställt i ständernas namn, men Karls vassa penna skymtar bakom 
flera formuleringar, och som skäl till att systemet ska införas nämns i första 
hand att allmogen blir så utarmad av de olagliga skjutsningarna att deras 
skatteförmåga nedsätts. Förslaget förutsatte nu, liksom 1280, att gästgivare 
förordnades var tredje eller var fjärde mil. Kanske var det på detta som för-
ordningen stupade nu, liksom den gjort 1280. Särskilt många gästgivare ver-
kar inte ha dykt upp, trots kung Karls ansträngningar.24

Missnöjet bland dem som inte bodde vid landsvägarna blev stort. De me-
nade att avlösningen till kronan knappast stod i proportion till den uteblivna 
gratisskjutsen, något som rimligen varit meningen. Tålmodigt förklarade 
Karl för de motspänstiga bönderna som ”sitte oppe i skogsbygden” att skjuts-

23  Riksdagsacta, R 4744, 1602, se kungens proposition 26 maj samt böndernas svar daterat 27 
maj, (RA). Silvén och Söderlind menar sig ha bevis för att tanken först luftats under Johan 
III:s tid, Se Eva Silvén & Ingrid Söderlind, Ett annat Sverige. Dokument om folkets kamp 
1200–1700, Stockholm 1980, s. 152.

24  Riksdagsacta, R 4744, 1602, hertigens svar på böndernas betänkande och riksdagens biavsked 
1604, punkt 2, (RA).
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ningen var en gemensam skyldighet för hela ståndet och att man med hans 
nya system numera delade bördan mer rättvist än tidigare, varför det han 
förväntade sig att bönderna betalade sin skjutspenning.25

Missförstånd uppstod också, lagar och sedan länge utövad praxis var inte 
lätta att förändra. Länsmannen hade tidigare samlat in den så kallade ”gen-
gärden” från socknens skjutsskyldiga bönder. Gengärden utgjorde en ersätt-
ning från byns skjutsskyldiga till honom för att han härbärgerade de resande 
och försåg dem med hästar och foder. I Karls system var detta överflödigt 
då varje resande skulle betala för sig vad gästningen kostade och länsman-
nen därmed inte skulle göra någon förlust. På vissa håll fortsatte emellertid 
länsmannen att samla in gengärd. Karl svarade de klagande bönderna och 
försökte förklara hur det nya systemet skulle fungera.26

Under hela perioden fortsatte besvären att strömma in om övergrepp och 
olagliga gästningar. Vilka som är de största förövarna är svårt att få grepp 
om, men adliga väpnade följen och fogdar och deras väpnade ryttare är rim-
liga gissningar, även om också köpmän nämns. Bönderna klagade och Karl 
utfärdade programmässigt försvarsbrev för de utsatta där de friades från all 
skjutsning och gästning. Under sin tid som revolutionär hertig var hans skäl 
för detta rimligen att visa bönderna att han var en allierad att lita på, då 
han behövde deras stöd. I ett senare skede som kung gäller det också för 
honom att rädda skatteunderlaget, varje onödig skjutsfärd medförde rätt för 
bönderna till nedsättning av övriga skatter och bördor. Breven är sig ganska 
lika under hela perioden och avlutas med den bistra formuleringen ”[…] der 
var i sin stund vet sig efterrätta.”27 Det är rimligt att föreställa sig att Karl IX 

inte behövde använda våld och jaga skjutsfuskare land och rike runt. Karls 
skyddsbrev klargjorde bortom varje tvivel rättsläget och gjorde det möjligt för 
bönderna att vägra skjutshästar och övernattning. Fogdens och adelsmannens 
metoder att hänvisa till ett kungligt uppdrag eller ståndsordningen för att få 
sin vilja igenom fungerade därmed inte.

25  Se t.ex. Riksregistraturet, Vol 17, 1604 och brevet till Helsingland 1/7, (RA).
26  Se Riksregistraturet, Vol 17, 1604, brev till Ångermanland 7/7 och 9/8, (RA).
27  Se t.ex. Riksregistraturet, Vol 15, 1597, Öppet brev till Hova där hertigen tar dem i sitt försvar, 

14/3, mandat om skjutsfärder mandat om skjutsfärder i Dalarna 20/10 1603, Öppet brev till 
arv- och egetbönderna i Småland, varifrån citatet är hämtat, (RA).
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Gustav II Adolfs skjutsfärdsordningar

När Karl IX dog 1611 tyder inget på att nätet med gästgivare ännu byggts upp 
och året därpå finns exempel på att Gustav II Adolf tvingades upprepa regel 
att frälsebönderna inte var undantagna skjutsplikten, utan att de skulle ta 
var tredje skjutsning, för frälset. Vidare klagade bland andra bönderna i Bro 
härad över att adelns tjänare överföll och slog dem samt att skjutsbördan i 
häradet föll på dem allena. Gustav II Adolf tog därför Bros bönder i sitt hägn 
och försvar och utfärdade skyddsbrev mot adeln.28 Inte mycket har med andra 
ord ändrats sedan pappa Karls dagar.

1617 hade läget återigen blivit så hopplöst att det var dags att utfärda en ny 
skjutsfärdsordning. Karls gamla ordning från 1604 har uppenbarligen totalha-
vererat för länge sedan. Det var inte längre tal om att alla skulle betala, utan 
klagomålen över statstjänstemän som utnyttjade systemet tilltog och cirkusen 
med skjutspass som kan förfalskas och användas fast de gått ut upprepades 
ånyo. Något behövde göras och kung Gustav II Adolf lade på riksdagen fram 
sitt första förslag, författat på Väsby gård den 3 februari. Där slås fast att ”fri 
fordenskap skole efter denna dag alldeles bliva avskaffade […]” Istället åter-
infördes passystemet från det sena 1500-talet.

Förslaget var främst till för att styra över rikets resurser, till vilka bönder-
nas skjutstjänst hörde, till de rent militära behoven och fördela dem jämt 
över riket. Enligt paragraf 2 beordras krigsfolk att bara använda de tilldelade 
marschvägarna.29 Knektar och soldater skulle gå till fots. Fogden övertog här 
en del av länsmannens ansvar och skulle enligt paragraf 3 fördela gästningen 
till vissa givna byar. Länsmännen, prästerna och de förmögnare bönderna fick 
av allt att döma bära största delen av gästningsbördan. Vid hot om omedel-
bar avrättning förbjuds ”rappande och rövande”, något som bönderna i sina 
besvär ofta klagade över att ”krigsfolket” utsatte dem för. Av paragraferna 
9 till 11 framgår också att förordningen syftade till att bygga ut det system 

28  Riksregistraturet, Vol 24, 1612, öppet brev för allmogen i Bro socken opå deras klagan, daterat 
15/5, (RA). Detta rimligen för att trupptransporter nu blivit så vanliga att de måste ledas olika 
vägar genom landet för att inte ”utgästning” skulle uppstå längs de stora vägarna.

29   Svenska Riksdagsakter (SRA), Serie II, Avd. 1, Del 2, 1617, s. 237 f.
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av gästgivare som redan kung Magnus önskade se längs vägarna år 1280. Av 
förordningens formuleringar förstår man att vissa adelsmän ännu syndade 
mot reglerna, men att också soldater och knektar brukade ta för sig. Att fog-
dar och hövitsmän (militära befäl) också missbrukat systemet var känt för 
kungen som i paragraf 17 strängeligen förbjöd dem att låta fodra sina hästar 
i böndernas lador.30

Ständerna yttrade sig lagom artigt över förslaget, men prästerna krävde 
strängare straff för överträdelser och bönderna klagade över att problemet ti-
digare faktiskt inte varit vad som stått i skjutsfärdsförordningarna. Problemet 
hade varit att ingen brytt sig om dem. Denna gång måste skjutsfärdsordning-
en bli tydligt kungjord. Resonemanget stämmer väl överens med den bild av 
landsbygden som behovet av kungliga skyddsbrev tecknade.31

Av allt att döma undersökte kungen saken lite mer noga och den 17 fe-
bruari, samma dag som han hört böndernas åsikt, återkom han med ett nytt 
betänkande. Detta inleddes med en rejäl avhyvling av adeln och de statsan-
ställda. Tung skjutsning, säger sig kungen veta, har gett alltför många öde-
hemman, och sådana bidrar inte med någon skatt. Häradshövdingar, fogdar 
och länsmän har slarvat med att kungöra tidigare ordningar och är därmed 
medskyldiga till eländet. Adeln har utnyttjat gästningen för att kunna kuska 
land och rike runt på nöjesresor och även fogdarna har gästat ”så det varit 
synd och skam åt det”! Därefter förklarar kungen att alla gamla pass numera 
är ogiltiga. Fri skjuts ska endast kungliga familjen, kungens sändebud, ståt-
hållaren och fogden (på tjänsteresa), och brådskande postiljoner ha rätt till. 
Och så slås återigen fast att tavernor måste byggas.32 Ständernas svar var lite 
splittrat denna gång. Adeln undrade oroligt om inte den fria skjutsen var 
utsträckt till dem då de reste i kungens tjänst? Men bönderna förklarade sig 
mycket nöjda, så länge förordningen bara blev ordentligt kungjord.

Huruvida den blev det undandrar sig min bedömning, klart står däre-
mot att klagomålen inte minskade, snarare tvärtom. I de län jag undersökt 
återfinns 10 klagomål över gästning och skjutsning under de 40 åren mellan 
1570 och 1610. Under de 20 åren mellan 1611 och 1632 finns 36 besvär över gäst-
ningen och skjutsningen. Under perioden 1611 till 1613 handlar det mycket 

30  SRA II: 1–2, 1617, s. 237–241.
31  SRA II: 1–2, 1617, s. 244–248.
32  SRA II: 1–2, 1617, s. 249 ff.
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om sviterna efter gränsstriderna i kriget med Danmark och Ryssland. Under 
åren 1615 till 1623 förekom mycket få klagomål, men när krigsansträngningen 
i Polen och Tyskland ökade trycket på de svenska transportledarna steg anta-
let klagomål mycket snabbt. En rimlig tolkning av detta är att det främst inte 
längre var adligt eller borgerligt missbruk av bönderna som var problemet, 
utan de krav på transporter som den moderna militärstaten ställde. Denna 
utveckling ska ses mot bakgrund av att donationerna nu ökade, liksom fräl-
seköpen. Det i sin tur medförde att den skara skattebönder som skulle ut-
föra den ständigt ökande skjutsningsbördan sakta blev mindre. Det i sin tur 
kan förklara att besvären under de sju åren mellan 1633 och 1640 var hela 20 
stycken bara från de landskap jag undersökt.

1624 såg sig kungen därför nödsakad att återkomma med ännu en ny 
skjutsfärdsordning. 1617 års förordning fungerade alltså inte längre och frå-
gan är om den någonsin gjort det. Kungen själv konstaterade i inledningen 
att den tidigare förordningen inte ”[…] någon stor frukt skaffat […]”. Den 
nya förordningens syfte var att ännu tydligare än tidigare gynna krigsmaktens 
behov. Vi kan konstatera att fogdarna inte längre sågs som en omistlig del av 
den militära satsningen. De behövde därför inte skjuts, ens när de var ute i 
tjänsteärenden. ”Fogdekarlar gånge till fots och fördrista sig ingen att taga nå-
gon häst […]” slår kungen fast i paragraf 9. I övrigt skärpte kungen straffska-
lan och på ett tydligare sätt än tidigare gjordes fogden till kungens förlängda 
arm. Hans uppgift blev att ge bönderna en snabb och beslutsam rättvisa vid 
övergrepp från knektar och ryttare. Hur väl han kunde sköta denna uppgift 
”till fots” finns inga uppgifter om.33

I övrigt förblev systemet detsamma som tidigare. Passen bestod i kom-
bination med de nya drakoniska straffen. En rimlig gissning är också att 
kungen gjorde klart för fogdar och häradshövdingar att han verkligen ville att 
adelns bönder skulle bära sin del av bördan, dvs. sköta en av tre skjutsningar. 
På riksdagarna under slutet av 1620-talet klagade adeln vid upprepade tillfäl-
len över att fogdarna inte respekterade deras friheter, utan skaffade sig både 
gästning och skjuts mot privilegierna på deras gårdar. Det var inte bara så 
att länsmän och fogdar hänvisade resande till adelns bönder, officerare med 

33  Riksdagsacta, R 4780, ordination om gästning och skjutsning 1624, (RA).
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sina kompanier dök också upp vid adelns gods och tog för sig. Adeln för-
sökte bland annat på riksdagen 1627 påminna kungen och övriga ständer om 
sina privilegier i de besvär man framlade. Kungen visade föga intresse för det 
ekonomiska avbräck gästningen av deras landbönder utgjorde.34 Intressant 
att notera är att även om bönderna i häradsbesvären fortsatte att klaga över 
den tunga gästningen, så klagade inte bondeståndet på riksdagarna längre 
över det.

Förmyndarregeringens skjutsfärdsordning 1634
1632 stupade Gustav II Adolf och förmyndarregeringen övertog regeringstyg-
larna. Värdshusen hade uppenbarligen ännu inte blivit byggda, vilket kan-
ske inte är så svårt att förstå med hänsyn till att alla resurser som gick att 
uppbringa hade satsats på det tyska kriget. Kungens död skapade en våg av 
misstänksamhet mot den adliga förmyndarregering som tog över. Adliga pri-
vilegier återställdes samtidigt som skattetrycket sjönk. 1634 upplevde förmyn-
darregeringen av allt att döma att kaoset med gästningen och skjutsningen 
var tillräckligt stort för att det skulle vara dags att ännu en gång försöka 
ordna upp situationen. En ny skjutsfärdsordning författades och förelades 
riksdagen. En av den nya förordningens bärande tankar var att gästgivargår-
darna nu äntligen skulle bli verklighet. Bönderna motsatte sig beslutsamt 
förordningen i sitt svar på regeringens proposition (punkt 7) och hävdade att 
man var mer tillfreds med den gamla utgångna ordningen. De begärde att bli 
förskonade med ”krogbyggandet” och påminde om frälseböndernas plikt att 
skjutsa ”krigsfolket”. Därmed föll förslaget i riksdagen. Skälet till böndernas 
motstånd var alltså att ståndet på goda grunder misstänkte att några statsbi-
drag inte skulle utgå till gästgivargårdarna, och med högadeln vid riksrodret 
kunde man knappast räkna med att adeln skulle bidra. Att själva bekosta 
förverkligandet av Magnus Ladulås gamla dröm var skattebönderna inte in-
tresserade av.35

34  Riksdagsacta, R 4781, se adelns besvärsskrivelse 1627, samt kungens svar på ständernas besvär, 
(RA).

35  Se Riksdagsacta R 4785, se regeringens proposition 1634 och böndernas svar, (RA).
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Slutsatser

Bristen på fasta regler var en grundläggande orsak till problemet. Passen gick 
att förfalska och låna ut. Fogdar och hövitsmän kunde också begära skjuts i 
kraft av att de brukade ha pass. Gränsen mellan det offentliga uppdraget och 
den privata personen var oklara under tidigmodern tid. Fogden var fogde 
även när han inte red å tjänstens vägnar. Axel Oxenstierna skulle försöka 
ändra detta under 1630-talet, men den processen gick långsamt. Poängen är 
att då skillnaden mellan det offentliga uppdraget och den privata personen 
var oklar kunde såväl adelsmän på privatresa i landet, fogdar som gjorde egna 
affärer med städernas handelsmän, eller krigsbefäl använda systemet för egna 
transporter och resor. Det är så vi ska läsa Gustav II Adolfs kritik av nöjesre-
sande adel och fogdar som ”gästade så det var synd och skam åt det”. Dessa 
grupper satte missbruket av skjutsningen i system.

Hade problemet bara drabbat bönderna hade statens intresse rimligen 
mest varit knutet till perioder då kungamakten behövde allmogens politiska 
stöd, hertig Karl under 1590-talets senare hälft och Gustav II Adolf under bör-
jan av sin regering. Men då skjutsningen var kvittningsbar mot skatten blev 
skjutsningen också ett problem för staten. Varje falsk skjutsning innebar en 
intäktsförlust. Så länge de var få märktes inte problemet så mycket, men med 
lanserandet av militärstaten ökade behovet av både transporter och skatter 
drastiskt. Med den statliga utbyggnaden ökade också antalet män som kunde 
missbruka systemet. Till det kom att frälseköp och donationer minskade 
skatteböndernas antal samtidigt som behovet av transporter ökade. Därmed 
blev skjutsningen ett stort problem både för bönder och för krona.

Hur såg då böndernas missnöje ut? Protesterna ändrade sig över tid. Från 
att handla mycket om att bördan var snett fördelad mellan rikets härad kom 
de att handla om att det totala trycket på vägarna var för tungt, ofta med 
tillägget att eländet i grund och botten var adelns, frälseköpens och förlä-
ningarnas fel.

I en första fas handlade besvären om de orättvisor som gästning och 
skjutsning skapade. Det svenska kommunikationsnätet över land bestod helt 
enkelt av gropiga grusvägar och av böndernas tid, hästar och vagnar. Längs 
huvudleder och i det gruvtäta Bergslagen där transporter var nödvändiga led 
man därför mer och begärde ständigt kompensation. Perioder av krig utsatte 
gränsbygderna för svåra påfrestningar och även för det begärde bönderna 



82

kompensation. I en andra fas, när militärstaten utvecklades, ökade bördorna 
snabbt såväl längs landsvägarna i söder, som i Bergslagen. Den kungliga krigs-
politiken förde med sig en belastning på de svenska vägarna, som systemet 
med gästning och skjutsning hade svårt att klara. Nu var det inte främst kom-
pensation bönderna sökte, utan man klagade över att bördorna ökat på ett 
orimligt sätt och hotet att ”överge” gårdarna blev allt vanligare. I en sista fas 
tvingades kronan avhända sig sin jord och skatterätt till adel och förmögna 
borgare på väg att bli adelsmän, som betalning för de stora krigslån kronan 
tog upp. Det i sin tur ledde till att stora delar av landsbygdens bönder ”frikal-
lades” från gästning och skjutsning av sina adliga herrar, mot en ersättning 
till adelsmannen förstås. Det ledde till protester med en mer politisk udd, 
bönderna ville nu helst se att jordavsöndringen upphörde och att den gamla 
ordningen återställdes. Kung Gustav II Adolf upprepade flera gånger adelns 
skyldighet att låta sina landbor ta var tredje skjutsning.

Regeringens prioriteringar ändrades också över tid. Under sin tid som 
revoltör prioriterade Karl böndernas stöd och hårda tag mot de politiska fien-
derna inom adeln. Det ledde till utfärdandet av åtskilliga försvarsbrev och 
en skjutfärdordning med förbud mot onödig skjutsning. När Karl väl blivit 
kung fick han ett snabbt ökande intresse av att rikets infrastruktur fungerade. 
Nu gällde det att inte underminera skatteunderlaget och att sprida bördan. 
Karls lösning blev att låta de skjutsskyldiga bönderna avlösa all skjuts och 
gästning med en skatt, avskaffa alla pass, tvinga alla transporter och resande 
att betala och sedan låta kronan använda böndernas avlösning till att be-
tala för de transporter han själv ansåg nödvändiga. Tanken var begåvad, men 
skjutsfärdsordningen från 1604 havererade ändå. Vi kan tänka oss att flera skäl 
ledde till det resultatet.

För det första saknade Karls mycket rudimentära statsapparat resurser att 
se till att förordningen efterlevdes. För det andra mötte den motstånd från 
alla. Att fogdar, adelsmän och köpmän skulle försöka undvika den är givet. 
Men från Karls brev till rikets härad vet vi också att systemet mötte mot-
stånd och missförstånd för de stora delar av allmogen som inte bodde längs 
landsvägarna och som bara upplevde förordningen som en skattehöjning. 
Med få allierade ute i lokalsamhället kunde Karl IX kanske inte få systemet 
att fungera. Passystemet överlevde och med det alla problemen. I nästa fas, 
under slutet av Karls regering och under Gustav II Adolfs var det de militära 
behoven som stod i centrum. Resurserna räckte inte och skjutsfärdsordning-
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arna visade tydligt hur kronan tvingades börja prioritera. Adelsmän, fogdar 
med flera fick i teorin finna sig i klara sig själva. Bondesamhällets resurser 
av foder, natthärbärge veks för de rent militära ändamålen. Under den sista 
fasen försökte den högadliga regeringen driva både en militärstat och en mer 
utpräglad privilegiestat samtidigt. Det blev svårt, allt mer jord kom under 
frälse, skjutsböndernas antal minskade, klagomålen ökade och den svenska 
militärstatens krigsansträngning minskade.

Så varför gick inte skjutsfrågan att lösa? Också här får vi tänka oss att sva-
ret består av många olika delar. För det första var bristen på alternativa kom-
munikationssätt ett problem. Det säger sig självt att ett system som bygger på 
ett utnyttjande av böndernas privata hästar, foder, sovplatser och mat skapar 
problem. Lösningen hade redan kung Magnus sett på 1200-talet, den profes-
sionelle gästgivaren som hade gästning och skjutsning som sitt affärsområde. 
Men under hela perioden bestod problemet att komma överens om vem 
som skulle betala för uppbyggnaden av dessa gästgiverier. Staten satsade sina 
pengar på annat (huvudsakligen krig) och bönderna såg ingen grund till att 
finansiera ett sådant nät av gästgiverier. För det andra var själva skjutsnings-
systemets kvalitet en källa till de bestående problemen. Skjutsningen utgjorde 
en del i böndernas skatt och den var inte, och kunde inte bli, exakt reglerad. 
Jordskatten reglerades i jordeboken, men skjutsningen var ett slags allmän 
plikt som enligt sedvanerätt skulle utföras inom rimliga gränser. Dessa grän-
ser förblev en förhandlingsfråga mellan de bönder som utfört den och kung-
ens regering, främst reglerade genom besvären och svaren på dessa. För det 
tredje var det ett tills vidare olösligt problem att samtiden inte kunde skilja på 
adelsmännens, fogdarnas och hövitsmännens officiella plikter och deras roller 
som privatpersoner. Det gjorde missbruket naturligt och adelsmän och fog-
dar var enligt Gustav II Adolfs vittnesmål inte sena att utnyttja situationen. 
För det fjärde så var systemet helt enkelt inte byggt för en militärstats behov. 
En och annan fogde på resa genom landet kunde systemet svälja, men inte 
den snabba ökningen av tunga transporter som den allt aktivare krigföringen 
krävde, eller den snabbt utbyggda gruvindustrin efter 1620-talet.

Gästnings- och skjutsningsproblematiken kan därför inte användas som 
ett förenklat exempel på regeringens handlingskraft eller brist på detsamma. 
Den kan inte tas till intäkt varken för att staten var oförmögen att lösa pro-
blem eller som ett bevis för att kungamakt och adel hjälptes åt att plåga de 
svenska bönderna.



84

De många besvären var knutna till konflikterna med adeln och arren-
datorerna (skatteförpaktarna) som blev en följd av 1569 års privilegier och 
besluten att finansiera krigen genom att hyra ut kronans skatterätt till privata 
entreprenörer. Kungen stod i dessa konflikter alltid på böndernas sida mot 
såväl adelsmän som arrendatorer och korrupta fogdar. Detta var rimligen 
inte resultatet av en kunglig omsorg om de svenska bönderna. Den kungliga 
hållningen förestavades helt enkelt av realpolitiska och ekonomiska intressen. 
Ett missbruk av skjutsningen betalades i slutändan av såväl bönderna som 
kungamakten i form av uteblivna skatter.

Så ärvde också det sena 1600-talet skjutsproblemet med besvär, skattere-
duktion och missbruk. Inte förrän fred kom, militärstaten monterats ner och 
gästgiverier byggts fick det svenska samhället en infrastruktur anpassad efter 
behoven.



85

(O)rättfärdigt våld
Fejdkultur i 1500-talets rättsliga och militära gränsland

karin hassan jansson

Den fjärde mars år 1586 kom Mats Karlsson i Håtuna socken inför en upp-
ländsk lagmansrätt och klagade på en bonde i samma socken, Mats Lars-
son.1 Mats Karlsson berättade att han några veckor tidigare blivit ”omänskligt 
överfallen i sin egen gård […] bastad och bunden, stungen och illa slagen”. 
Ett drucket gäng hade kommit till hans gård tidigt på morgonen, misshand-
lat honom, slagit och hotat husfolket, och slutligen ”våldfört” honom till Sig-
tuna, där de satt honom i stadens kista (häkte). Gänget som anfallit gården 
bestod av Mats Larssons brorson, Olof i Nederänge, dennes dräng och tre av 
Mats Larssons egna söner.

I föreliggande artikel analyserar jag det här rättsfallet med hjälp av begrepp 
som våld, konfliktlösning och fejd. Jag har i tidigare arbeten hävdat att man 
kan se spår av en semirättslig konfliktlösningskultur i de medeltida lagarnas 
reglering av våldsbrott. Även i den rättsliga hanteringen av hemfridsbrott 
under perioden 1550 till 1650 finns spår av en sådan kultur vilket jag i ett an-
nat sammanhang diskuterat i ljuset av tidigare forskning om våldsbrottslighet 
och äldre rättskulturer.2 Det fanns ingen tydlig gräns eller motsättning mellan 
å ena sidan principerna bakom den lag som statsmakten sanktionerade och 
försökte upprätthålla genom rättsapparaten, och å andra sidan det rättstän-
kande som låg till grund för många av de handlingar som karaktäriserades 
som våldsbrott. Principerna bakom lagstiftning och lagbrott kunde – para-

 1  Referat och citat av detta fall kommer från Uppländska domböcker, VIII (Upplands lagmans-
dombok 1581–1586), s. 145–151. Stavningen är moderniserad.

 2  Karin Hassan Jansson, ”Våld som aggression eller kommunikation? Hemfridsbrott 1550–
1650”, Historisk tidskrift 2006:3, s.126, (Jansson 2006a); Karin Hassan Jansson, ”Våldsgärning, 
illgärning och ogärning. Könskodat språkbruk och föreställningar om våld i den medeltida 
landslagen”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våld. Representation och 
verklighet, Lund 2006 s. 145–165 (Jansson 2006b).
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sammanhangen ovan. Det var fråga om väpnat, kollektivt våld med rättsliga 
inslag och de som utövat våldet var män.

Utifrån lagarna är det rimligt att tänka sig att det stridsinriktade manligt 
kodade våldet också hade en social kodning. Det gällde särskilt edsöresbrot-
ten eftersom edsöreslagarna har tolkats som riktade mot rikets stormän och 
karaktäriserats som en sorts spelregler för stormännens fejder.4 Enligt Elsa 
Sjöholm kom edsöreslagarna med tiden också att användas i förhållande till 
allmogen.5 Det bekräftas av domböckerna från 1500- och 1600-talen där man 
kan läsa att bönder, soldater och borgare ofta ställdes till svars för edsöres-
brott.6 Den sociala kodningen av edsöreslagarna, det vill säga att de endast 
riktade sig till rikets stormän, verkade alltså ha spelat ut sin roll under 1500- 
och 1600-talet. Edsöreslagarna var en sorts fridslagstiftning, något som före-
kom i stora delar av Europa under medeltiden och som även i en europeisk 
kontext främst kopplats till adeln.7 Flera nordiska forskare har emellertid på 
senare tid framhållit att varken rätten att fejda eller bruket av fejdens ter-
minologi och praktik var förbehållna frälset. Tvärtom finns många exempel 
från Danmark, Norge, Finland och Sverige på att bönder dels deltog i frälsets 
fejder, dels själva agerade med grund i vad som skulle kunna kallas för en 
fejdkultur.8 Även om de ord som förknippades med fejd inte alltid användes 
framhåller till exempel Dag Lindström, att ”föreställningar om fejd ändå har 
spelat en viktig roll för handlingsstrategier och som ett sätt att tolka sociala, 
politiska och rättsliga relationer” i senmedeltidens och 1500-talets Sverige.9

Om det råder en viss osäkerhet och dessutom sker förändringar över tid 
när det gäller den sociala kodningen av edöresbrott verkar emellertid den 

 4  Fridslagstiftningens ursprung och utveckling är omtvistad, se t.ex. Elsa Sjöholm, Sveriges 
medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling, Lund 1988 och Gösta Åkvist, 
Kungen och rätten. Studier till uppkomsten och den tidigare utvecklingen av kungens lagstift-
ningsmakt och domsrätt under medeltiden, Lund 1989.

 5  Sjöholm 1988, s. 22.
 6  Jansson 2006a.
 7  Se t.ex. Jeppe Büchert Netterstrøm, ”Bondefejder i Danmark 1450–1650”, i Opsahl 2007, s. 

35–72 och där anförd litteratur.
 8  Jansson 2006a; Jansson 2006b; Opsahl 2007; Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar? Sam-

hällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige (Uppsala 1998); Heikki Ylikangas, ”Ät-
ten och våldet. Våldsbrotten i Norden vid övergången till nya tiden”, Historisk tidskrift för 
Finland 1994.

 9  Dag Lindström, ”Fejd i medeltidens och 1500-talets Sverige”, i Opsahl 2007, s. 107–134.
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könskodning av brotten som syns i lagarna ha bestått. Bland de drygt hundra 
protokoll gällande hemfridsbrott som jag studerat från perioden 1550–1650, 
finns inte något fall där en kvinna anklagades för fridsbrott. Alla anklagade 
var män. Intressant är också att de allra flesta av de (huvud)anklagade män-
nen var vuxna och innehade en etablerad position i samhället. De var hus-
bönder, soldater, borgare eller hantverkare.10 Våld som bröt edsöret verkar 
alltså främst ha varit något som utövades av vapenbärande vuxna män som 
hushållsföreträdare.11 Även i fallet som refereras här var den huvudanklagade 
mannen en etablerad husbonde.

Det gäng som Larsson skickade ut bestod av hans söner och en annan 
släkting. I edsöresbalken beskrev lagstiftarna i flera bestämmelser situationer 
där flera män agerade tillsammans och ofta nämndes att både den huvudsak-
liga gärningsmannen och de som var tillsammans med honom, ”i flock och 
farnöte”, brutit edsöret.12 Man tänkte sig alltså att attackerna mot någons 
hem och sådant som bakhåll och anfall mot fienden på väg till kyrkan skedde 
i grupper och att det fanns en ledare i gruppen. Detta styrks också av att ett 
särskilt lagrum ägnades åt att poängtera att edsöret vid Magnus Erikssons lags 
tillkomst (till skillnad mot tidigare) kunde brytas av en man.13 Kvinnor och 
barn kunde inte dömas biltoga (det vill säga fredlösa över hela svenska riket) 
enligt lagen, och mot den bakgrunden är det intressant att rätten i Uppland 
uttryckligen nämnde att en av Larssons söner ännu bara var en pojke.14 Man 
tillade dock att han ”likväl hade spjut i handen”. Jag tolkar det som att rätt-

10  Det gällde också många av dem som kärade i hemfridsmålen. De som angreps i sina hem var 
till största delen också vuxna män med etablerade samhällspositioner. På kärandesidan fanns 
emellertid uppseendeväckande många kvinnor, cirka en femtedel. De kunde själva ha blivit 
angripna, men de stod också som kärande i egenskap av företrädare för sina hushåll. Det 
kunde gälla i fall där maken angripits, där de själva angripits eller där gäster eller inneboende 
i hushållet angripits. Jansson 2006a, s. 439.

11  Jansson 2006a, s. 448. Frågan om svenska bönder kan betecknas som ”vapenbärande” under 
1500-talet är emellertid inte enkelt att besvara. Lagarna var till exempel delvis motsägande, se 
Lindström 2007, s. 114 f., och vi har otillräckliga kunskaper när det gäller praxis. I de hem-
fridsfall jag studerat från 1500- och 1600-talets svenska rätter förekom aldrig några tilltal mot 
bönder för själva innehavet av vapen.

12  Magnus Erikssons landslag (MEL), Edsöresbalken (EB) 1, 2, 24.
13  MEL EB 31. Jansson 2006b, s. 154. Se även t.ex. Reinholdsson 1998, s. 139. 
14  Lagen angav att kvinnor och omyndiga män (under 15 år) inte kunde bryta edsöret eftersom de 

inte kunde dömas biltoga. I kommenterade utgåvor av lagen från 1700-talet fanns emellertid 
råd om hur man skulle döma kvinnor och barn som brutit edsöret, Jansson 2006b, not 60.
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15  Tolkningen sker inte bara med hjälp av det citerade tillägget om att pojken bar vapen, utan 
också mot bakgrund av att han fälldes till samma straff som de andra. Angående barns straff-
ansvar i det tidigmoderna Europa, se Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt an-
svar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590–1800, Uppsala 2009.

ten, trots hans ålder och den potentiella strafflindring det innebar, såg honom 
som en fullvärdig edsöresbrytare eftersom han burit vapen.15

Karlsson anklagade i rätten Larsson, trots att denne själv inte varit med i 
det gäng som angrep gården. Enligt Karlsson hade Larsson sänt männen till 
honom på grund av en ”träta och slagsmål” som låg sju år tillbaka i tiden. 
Då hade en av Larssons söner dött efter att han skadats i samband med ett 
bråk med Karlsson och Larsson lastade Karlsson för sonens död. Frågan om 
Karlssons skuld i sonens död hade tagits upp på tinget flera år tidigare. Rätten 
hade då konstaterat att Karlssons skuld i saken var tvivelaktig, men han hade 
dömts till, och accepterat att betala, en mindre bot ”för ett kristligt och gott 
samvetes skull”. Karlsson angav att han sedan erbjudit Larsson denna bot med 
”bön och förlikning”, men den senare vägrade ta emot den. Därför hade både 
häradshövdingen och fogden lyst konungsfrid mellan dem, vilket innebar att 
om någon av dem överföll den andre räknades det som ett edsöresbrott. Man 
hade också ställt borgen för Karlsson, vilket i princip innebar att hans böter 
garanterades av borgensmän. Trots allt detta hade Larsson nu anfallit Karlsson 
på hans gård och begått vad den sistnämnda karaktäriserade som ”olagligt 
övervåld”.

Om man graderar de olika typerna av våld som förekommer i landslagarna 
utifrån graden av uppsåt respektive vilja/våda får man följande uppräkning.

tablå 2. Olika typer av våld utifrån graden av uppsåt respektive vilja/våda i Magnus 
Erikssons och Kristoffers landslagar

• uppsåtliga våldshandlingar i samband med långvarigare eller mer djupgående konflikter, av 
hämnd, mot laga dom, eller utan laga dom, på fredade platser eller mot fredade principer;

• uppsåtligt våld som sker i hastigt mod, i bråd skillnad och i vapenskifte (i avsaknad av 
ovanstående villkor);

• uppsåtligt våld som skadar annan än den det riktats mot;
• uppsåtligt våld som sker i disciplinerande syfte, men som ouppsåtligen leder till den agades 

död;
• våld av våda, utan uppsåt att skada som av misstag vållar död eller skada.

källa: Karin Hassan Jansson, “Våldsgärning, illgärning och ogärning Könskodat språkbruk och 
föreställningar om våld i den medeltida landslagen”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cron-
berg (red.), Våld: representation och verklighet, Lund 2006, s. 155.
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Våldet i det refererade fallet stämmer väl överens med den förstnämnda sortens 
våld ovan, det som – utifrån straffsatserna – ansågs allvarligast. Larssons våld 
var planerat, det skedde som ett led i en långvarig konflikt och mot laga dom. 
Angreppet mot Karlsson skedde med väpnat, kollektivt våld, i hans hem, och 
därutöver i en situation där konungsfrid var lyst mellan parterna. Som om inte 
det var nog innefattade angreppet också vad jag kallat för ”straffande våld” (se 
ovan). Mot den bakgrunden är det särskilt intressant att Larsson menade sig 
ha rätt att angripa Karlsson, något jag snart återkommer till.

Karlsson sade i rätten att han flera gånger försökt betala de utdömda bö-
terna, medan Larsson inledningsvis hävdade att så inte skett. Vittnen hördes i 
saken och bland andra kyrkoherden berättade inför rätta att han tillsammans 
med ärliga bönder vid två skilda tillfällen förgäves varit till Larsson och erbjudit 
honom förlikning och böter å Karlssons vägnar. En annan man vittnade att 
han varit ute i samma ärende hos Larsson sju gånger och att han föregående 
sommar haft pengar med sig och försökt ge dem till Larssons hustru. Men 
enligt vittnet hade de svarat att de ”aldrig vilja ta böter för deras sons död”. 
Lasse i Markeby, domare i Håbo härad, vittnade om att han flitigt förmanat 
Larsson att ta förlikning eftersom saken var så tvivelaktig och man inte kunde 
räkna slagsmålet som något fullkomligt dråp. En annan man vittnade att han 
två år tidigare flitigt bett och rått Larsson att ta förlikning men att han fått till 
svar att han aldrig skulle ”förlika sig med honom förr än han skulle hetsa fyra 
mjöhundar på honom som på honom hämnas skulle”. Med ordet mjöhundar 
syftade han på sina söner som ännu inte var vuxna och vittnet menade att man 
av hans hot ”nogsamt förmärka kan, varför han med samma förlikning så länge 
dröjt haver”. Efter vittnesmålen kunde Larsson inte längre neka till att han 
velat hämnas på Karlsson och därför skickat det druckna gänget till honom. 
Han erkände att han och hustrun inte velat ta emot någon bot för sin son, men 
framhöll att Karlsson borde ha sökt hans fränder för att ge dem böterna.

Det är intressant att se hur mycket möda rätten lade ned på att höra vittnen 
som intygade att de försökt få till stånd en förlikning mellan de båda bönder-
na. Man kan tycka att saken skulle ha varit utagerad med den dom som rätten 
fällt direkt efter sonens död, men så tycks det inte ha varit. Saken var inte klar 
förrän parterna var förlikta, och det inträffade inte förrän Larsson verkligen 
tog emot de böter som Karlsson var dömd att betala. Och det var mot den 
bakgrunden Larsson menade sig ha rätt att angripa sin motpart. Larsson ansåg 
att rätten dömt Karlsson att ingå förlikning med honom och framhöll att 
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Karlsson aldrig kommit med ”varken förlikning eller böter”, som det står i 
protokollet. Det fortsatte sedan med orden ”därför menade han [Larsson], att 
han med rätta väl måtte låta hemsöka honom såsom en sann baneman.”

Det finns flera tankeväckande aspekter i den rättsliga bedömningen. Rätten  
hade inte dömt Karlsson för dråp, som ”en sann baneman”, utan endast till 
vådaböter. Här finns det anledning att tolka Larssons inställning som att han 
egentligen ansåg att Karlsson vållat sonens död och borde ha bötat därefter. 
Samtidigt finns det en spänning mellan ”böter” och ”förlikning” i fallet. Pro-
tokollet använde båda orden (se citat ovan) när det återgav vad Larsson sagt 
och man kan tänka sig att orden stod för något skilda företeelser. Böter ut-
dömdes av det officiella rättsväsendet. En förlikning kunde däremot ske utan 
rättens inblandning, även om privata förlikningar också kunde bekräftas på 
tinget. Att döma av bland annat det uppländska fallet som refereras här, kun-
de rättens egna rannsakningar och domar därutöver betraktas som en sorts 
– officiellt sanktionerade – förlikningar mellan parterna i en konflikt. Med 
begreppet semirättslig försöker jag fånga den här sortens sammanflätning av 
fenomen och terminologi som huvudsakligen hörde till ett officiellt sank-
tionerat rättsväsende (som böter, dom, konungsfrid etcetera) med fenomen 
och begrepp förankrade i ett icke-sanktionerat rättsligt tänkande (som förlik-
ning, hemsöka och undsägelse).16 Det är uppenbart att rätten förknippades 
både med det som de officiellt sanktionerade domstolarna kom fram till i 
sina domar och med det som var rätt enligt en äldre konfliktlösningskultur. 
Ofta sammanföll säkert dessa idéer om vad som var rätt och fel, särskilt som 
en stor del av de statligt sanktionerade lagarna och rättsväsendet byggde på 
äldre lokala och regionala normer och rättsliga praktiker.17 Men ibland bör de 

16  Termen undsägelse ingick i den formaliserade fejdens terminologi och förknippades med 
fejdens inledning, själva uppsägandet av den vänskapliga relationen och tillkännagivandet 
av fientliga avsikter. I fallet från Uppland som refereras i den här artikeln förekom ordet i 
protokollet som en beskrivning av Mats Larssons uttalande om att han skulle hämnas på sin 
vederpart. Protokollet lyder i detta sammanhang som följer: ”han skulle hetsa fyra mjöhun-
dar på honom som på honom hämnas skulle, menandes sina egna söner, som då uppväxte, 
av vilken hans undsägelse man nogsamt förmärka kan, varför han med samma förlikning så 
länge dröjt haver.”

17  Hur lagarna förhöll sig till de rättsliga och moraliska normerna i samhället i allmänhet har 
varit föremål för mycket diskussion inom den historiska forskningen om äldre tiders rätt och 
kan inte sammanfattas i det här sammanhanget. Att de statligt styrda rättssystemen som växte 
sig starka under den tidigmoderna perioden hade många drag gemensamma med fejdsystemet 
framhålls även av till exempel Lindström 2007, s. 132–134 och Netterstrøm 2007, s. 43.
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delvis skilda rättskulturerna ha kommit i konflikt med varandra. Det gällde 
definitivt i frågan om Larsson hade rätt att hemsöka Karlsson. Att lagmans-
tinget gjorde en helt annan bedömning av situationen än Larsson är emel-
lertid inte så självklart som man kan tro utifrån gällande lagar. Enligt flera 
av landskapslagarna var det nämligen tillåtet att hämnas efter ett dråp om en 
ingången förlikning inte fullföljdes med erläggande av mansbot.18 Larssons 
tanke om att han hade rätt att hemsöka Karlsson bör alltså inte ha varit helt 
främmande för rätten.

När det gäller frågan om böterna och förlikningen framhöll Larsson alltså i 
början av rannsakningen att Karlsson borde ha gått vidare och sökt hans frän-
der för att betala dem. Detta verkar av rätten ha tolkats som att Larsson med 
sin vägran, och kanske också med hänvisningen till fränderna, försökt pressa 
Karlsson att betala en större bot än den rätten dömt ut. Det antyds i protokol-
let att det var ett försök att få Karlsson att betala full mansbot, istället för den 
vådabot han dömts till. Omnämnandet av fränderna, försöken till förhandling 
om bötesbeloppet, och betoningen av förlikning vid sidan om den dom som 
fällts har tydliga likheter med de förlikningar mellan släkter efter dråp som, 
enligt Heikki Ylikangas, fortfarande var vanliga i Finland i slutet av 1500-ta-
let.19 Att förlikningssumman (eller böterna) vid dråp var en förhandlingsfråga 
och varierade betydligt under senmedeltiden och 1500-talet framhålls också av 
Lindström.20

Konflikten mellan de båda männen ledde till att en rad människor invol-
verades. Karlsson sände både goda grannar, kyrkoherden och andra trovärdiga 
män till Larsson för att betala böterna för att på så vis kunna förlikas med 
honom och uppnå en fredlig relation. Osämjan gav också upphov till de lokala 
myndighetspersonernas och den centrala auktoritetens inblandning genom att 
både fogden och häradshövdingen lyst konungsfrid mellan de båda männen.21 
Detta kan knappast tolkas på något annat sätt än att de faktiskt var oroliga för 
att konflikten skulle eskalera. Fridlysningen innebar att våldet skulle kosta.

18  Lindström 2007, s. 128.
19  Ylikangas 1994; Heikki Ylikangas, ”What Happened to Violence? An Analysis of the Devel-

opment of Violence from Mediaeval Times to the Early Modern Era based on Finnish Source 
Material”, i Mirkka Lappalainen (ed.), Five Centuries of Violence in Finland and the Baltic 
Area, Helsingfors 1998, s. 7–128.

20  Lindström 2007, s. 129–130.
21  Här finns också tydliga likheter med medlingsförsök i fejder, Opsahl 2007.
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Trots det satsade alltså Larsson på att sända sina egna söner och en brorsson 
till Karlsson för att hämnas en tidig vintermorgon år 1586. Några grannar till 
Karlsson berättade inför rätten att det druckna gänget kommit till deras gård 
tidigt på morgonen, brutit upp dörren, sprungit in i stugan, kastat glöd från 
elden omkring sig och haft omkull saker i tron att de var på Karlssons gård. 
När de förstod att de kommit fel gav de sig av till Karlssons gård med en ”eld-
brand med sig i handen”. Väl där bröt Olof och hans anhang upp porten, slog 
upp stugdörren, sprang in i stugan och ropade efter tjuven och förrädaren. 
Här vill jag peka på att beskrivningen av vad som skett i det här fallet stämmer 
väl överens med de allmänna mönstren för hemfridsbrott under perioden. I 
beskrivningen av brotten betonades ofta att angriparna bultade på porten och 
då, eller i samband med intrånget i huset, förolämpade den innevarande. Jag 
har tolkat den här sortens angrepp som en sort utmaningar. Till sådana utma-
ningar hörde, förutom skällsorden, ofta ”dragna vapen”.22

I de hemfridsbrott jag studerat var den vanliga reaktionen från de inne-
varandes sida att inte besvara utmaningen. De gick undan, stannade inne i 
huset, kanske gömde de sig, eller skickade fram sina hustrur för att ta emot 
gäster med tvivelaktiga avsikter. Med ett sådant agerande visade de att de väg-
rade anta den utmaning som i och med angreppet riktades mot dem.23 I det 
avseendet var Karlssons agerande typiskt. Han var trots den tidiga timmen 
redan uppe och ordnade med sina oxar. När han märkte vilket drucket gäng 
som kom, sprang han in i en kammare där hans son och svärdotter låg, kröp 
in under sängen, eftersom han, enligt protokollet, ”alldeles intet ville ta emot 
dem”. När gänget med Olof i Nederänge i spetsen inte fann Karlsson i stugan 
sprang de med sina spjut och yxor till kammaren, och drog fram honom. De 
stack honom med kniv och slog honom med yxhammaren. De band honom 
och, som det står i protokollet, ”trakterade honom mycket obarmhärtigt”, 
trots att han, hans hustru och flera andra ropade och bad att de för Guds 
skull skulle låta honom njuta hemfrid. Det struntade de i, istället jagade de ut 
kvinnorna med yxhammarhugg medan andra blev tvungna att gömma sig för 
att undkomma. En granne som hört bråket ville gå in och ”stilla till godo”, 
men kvinnorna bad honom låta bli om han ville behålla livet. Han gick ändå 
in, och bad angriparna att inte ställa till det, utan minnas att det var lyst 

22  Jansson 2006a, s. 435 ff.
23  Jansson 2006a, s. 440 ff.
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konungsfrid över Karlsson. Här finns ytterligare en aspekt av denna berättelse 
som stämmer med det generella mönstret vid hemfridsbrott. De innevarande 
sökte frid, istället för konflikt, genom att försöka lugna angriparna och få dem 
att ge upp sitt fientliga angrepp.24

Men, som i andra fall som hamnade inför rätta som hemfridsbrott, lyss-
nade inte detta gäng på försöken att mäkla fred. Istället slog de grannen med 
yxhammaren, stötte omkull honom och drog sina knivar emot honom. Då 
låg, enligt grannen, Karlsson bunden på golvet och höll på att förblöda. An-
griparna tog sedan Karlssons avradskorn och kastade omkring det på gården. 
Därefter förde de Karlsson till Sigtuna där de lät sätta honom i stadskistan 
och förbjöd byfogden vid fyrtio marker att ta upp honom från kistan innan 
de var tillbaka. Byfogden sade i rätten att om han inte genast hade tagit upp 
Karlsson och låtit honom komma in i en varm stuga, skaffat dit bårdskär som 
förbundit hans sår och fått honom att kvickna till så hade han dött inom ett 
dygn i den starka vinterkylan, och tillade att det fortfarande vid rättegången 
var tveksamt om han skulle överleva.

Utifrån angriparnas attack mot gården, och den svåra misshandeln av 
Karlsson, är det inte orimligt att tänka sig att de var ute efter att döda ho-
nom, att de var ute efter ”blodshämnd”. Men så var det uppenbarligen inte, 
istället för att döda Karlsson förde de honom till stadens häkte. Jag tolkar det 
som att det hela handlade om att få rätt, inte att döda. Även användningen 
av stadens kista och de andra rättsliga referenserna som finns i fallet talar för 
en sådan tolkning. Det hade inte varit svårt för gänget att döda Karlsson, och 
straffet för ett sådant brott hade troligen inte varit värre än straffet för det 
”olaga övervåld” och brott mot edsöret som de gjorde sig skyldiga till. Som 
jag tidigare nämnt argumenterade också Larsson vid rättegången för att han 
verkligen haft rätt att hemsöka Karlsson.

På tinget erkände slutligen Larsson och hans söner att det hela gått till så 
som vittnena berättat och rätten hade att ta ställning till hur man skulle döma 
i målet. Det kan synas självklart att männen skulle fällas och så blev det också. 
Intressant är emellertid att innan domen avkunnades tog rätten åter upp frå-
gan om vad som hänt sju år tidigare då Larssons son skadats. I protokollet 
berättades att Larssons son Lasse varit på fiske tillsammans med Karlsson om 
våren. Då fällde Lasse ett litet träd som föll på Karlsson så att han ramlade 

24  Jansson 2006a, s. 444 f.
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omkull. Han hade sprungit upp, tagit om Lasses yxhammare och frågat varför 
han fällde träd utan att varna först. När han tog i yxskaftet ryckte Lasse till sig 
det och då Karlsson släppte skaftet tog eggen i låret på Lasse, men bara så att 
det blev ett mindre sår. Detta hade vittnen berättat under ed då saken strax 
efter händelsen varit uppe på tinget. Eftersom Lasse inte skött såret utan gick 
i skogen och arbetade som vanligt fick han sedan någon sjukdom i det och 
dog. Lasse hade innan han dog själv sagt att han inte kunde skylla Karlsson 
för sin död. Rätten hade också konstaterat att Karlsson inte kunde anses som 
någon ”fullkomlig baneman som till en rätt mansbot svara skulle” och istället 
dömt honom till ”vådabot”. Rätten tillade i den nu aktuella rannsakningen 
att vådaboten inte borde ha varit över fyrtio marker. Karlsson hade också sagt 
sig vara villig att betala detta, och – tillade rätten – därför borde inte släkten 
trängt honom till högre bot. Det intressanta här är att rätten, trots de uppen-
bara lagbrott som Larsson och hans gäng begått, faktiskt tog upp och explicit 
tillbakavisade Larssons argument om att han hade rätt att hemsöka Karlsson. 
Larssons argument, hur fel han än hade, nonchalerades inte.

Rätten dömde nu Larsson och dem som begått hemgången för edsöres-
brott. I domen framhölls att Larsson sänt Olof i Nederänge, en dräng och 
sina tre söner till Karlsson att ”så okristligen emot konungs frid som emellan 
dem lyst” och emot lagen överfallit honom i hans egen gård där han ”borde 
njuta hus och hemfrid”. Där har de utsända männen ”omänskligen och illa 
trakterat honom med hugg och slag, sting och sår i kroppen, hemgång, våld-
täkt, bastande bindande och till fängelset våldfört” utan laga dom. De hade 
även slagit hustrun och svärdottern, och förstört allt annat de kom över i huset 
”såsom överdådiga, osinniga, druckna och galna människor”. Och detta hade 
skett efter att Larsson länge hotat Karlsson. De dömdes alla för att ha brutit 
edsöret ”så många som i flock och farnöte var” och Larsson som sänt ut män-
nen ”stånde samma straff som han det själv gjort”. Karlsson sades dessutom 
fri från de fyrtio markernas böter som han så ofta erbjudit Larsson eftersom 
han ”där över nu så obarmhärtigt och olagligen blev övervåld skett”. I domen 
fastställdes alltså att Larsson och hans gäng hade agerat olagligt.25 Deras hand-

25  Exakt vilket straff de dömda skulle få framgår inte av protokollet. De dömdes till fullt bil-
togsmål, vilket innebar att deras egendom konfiskerades och delades mellan målsäganden, 
kungen och häradet. Det kunde vidare innebära att de dömda förklarades fredlösa i hela 
riket. I slutet av domen finns antecknat att frågan om alla de fällda männen ska straffas ”till 
det högsta” eller om någon ska få nåd ska gå till målsäganden och kungen.
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lingar ansågs också vara särdeles grymma, omänskliga och okristliga. De hade 
agerat överdådigt, som galna människor och brutit hemfrid, men också gjort 
sig skyldiga till olaga straffande våld – de hade tagit rätten i egna händer.

I domen är beskrivningen av de fällda männens agerande tydligt fördö-
mande. Den stämmer därvidlag överens med den negativa stereotypa bilden 
av ”den överdådige” som återfinns i många berättelser om våldsbrott under 
denna period. Angriparen konstruerades i beskrivningarna av hemfridsbrott 
som en överdådig, besinningslös man som envetet agerade för att få till stånd 
en väpnad kamp. Den innevarande beskrevs som den överdådiges motsats, 
som en positiv stereotyp. Han karaktäriserades som en man som vägrade låta 
sig utmanas och som genom vänliga ord, flykt eller undanmanövrar försökte 
undvika öppen strid.26

Även om det här fallet innefattar vissa aspekter som var vanliga i hem-
fridsbrott, var det i sin helhet inte typiskt för sin tid och de hemfridsbrott jag 
studerat. Det finns ändå anledning att lyfta fram fallet eftersom det innehål-
ler så många hänvisningar till en sorts semirättsliga föreställningar som både 
de inblandade parterna, representanterna från lokalsamhället, och rätten ver-
kade ha delat. Dessa föreställningar har jag i andra sammanhang liknat vid 
de föreställningar om fejd som bland andra Peter Reinholdsson beskrivit. 
Han menar att de senmedeltida politiska resningarna inte kan förstås utan 
att hänsyn tas till det samhälle och den (föränderliga) stat där de förekom. 
Reinholdsson skriver:

Även om fejden inte sanktionerades via rikets lagar och förordningar, kan den under 
inga omständigheter betraktas som ett laglöst användande av våld. […] Också fejden 
hade sina regler, om än oskrivna och sällan uttalade.27

Reinholdsson använder föreställningar och normer om fejd, vänskap och 
fiendskap för att förstå den senmedeltida politiska kulturen. Enligt min me-
ning kan även en hel del av bestämmelserna om våld i de medeltida lands-
lagarna begripliggöras mot bakgrund av sådana föreställningar.28 Detsamma 

26  Jansson 2006a. Jag har inte tidigare betonat den religiösa aspekten av ”den fridsamme” som 
stereotypiskt mansideal. I det avseendet kommer Christopher Collstedt med ett viktigt påpe-
kande när han framhåller att detta manlighetsideal också har sin grund i den kristna religiösa 
diskursen och dess moralfilosofi Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan. Duellbrott 
och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede, Lund 2007, s. 309–316.

27  Reinholdsson 1998, s. 127.
28  Jansson 2006b, s. 160.
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gäller många aspekter av de hemfridsbrott som kom inför rätta så sent som 
under 1500- och 1600-talet, till exempel många av inslagen i fallet som refe-
rerats här.29

I äldre historieskrivning finns en bild av att våld var allmänt tolererat under 
den medeltida och tidigmoderna perioden; att våld inte var så reglerat som 
det senare blev. I anslutning till den bilden finns det anledning att framhålla 
att en stor del av periodens våld verkar ha skett inom ramen för ett kulturellt 
normsystem, trots att våldet var laglöst utifrån statsmaktens monopoliserande 
ambitioner. Våld som skedde i enlighet med fejdkulturen kunde bedömas som 
mer eller mindre legitimt utifrån äldre normer för hur konflikter skulle hante-
ras. Dessa normer handlade till största delen om att upprätthålla freden genom 
fredligt agerande, förhandlingar och medling, men de innefattade också delar 
som gjorde det möjligt att, som Larsson gjorde, legitimera våldsanvändning. 
Därifrån är det emellertid långt till att dra slutsatsen att våld var allmänt tole-
rerat. Tvärtom talar såväl de äldre lagarna som rättstillämpningen för att det 
fanns ett väl etablerat normsystem som styrde stora delar av våldsutövningen. 
I detta normsystem fanns en dubbelhet så till vida att det både gav upphov 
till och begränsade våldet.30 Våldet var långt ifrån något oproblematiskt eller 
allmänt tolererat, även om det inte fördömdes utifrån samma utgångspunkter 
och med samma argument som i senare samhällen.

Jeppe Büchert Netterstrøm har nyligen presenterat ett försök att avgränsa 
och definiera begreppet fejd utifrån ett medeltida nordiskt sammanhang. 
Han framhåller att fejden bör ses om en sorts fiendskap och att den fördes på 
ett privat plan i meningen att det var privatpersoner (eller grupper av sådana) 
som utövade våld mot varandra. Centralt i Netterstrøms karaktäristik är att 
fejden kunde uppfattas som legal eller åtminstone legitim. Han skriver:

Fejde er legal eller legitim, eller opfattes som sådan af den/de fejdende part(er) med 
henvisning til eller implicit hævdelse af en almen ret til at fejde og under påberåbelse af, 
at man gengælder en retskrænkelse. Fejden har således retslig karakter.31

Vidare framhålls att det våld som utövades inte främst var spontant eller im-
pulsivt utan snarare ett medel för att nå ett mål. Våldets mål var genomdri-

29  Jansson 2006a, s. 430, 448 ff.
30  Jansson 2006a.
31  Netterstrøm 2007, s. 60.
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vandet av ett rättsligt krav och/eller försvar av en social position.32 Fallet som 
refereras i den här artikeln överensstämmer på många sätt med Netterstrøms 
idealtypiska fejd. Mitt sätt att tolka fallet och hemfridsbrott i allmänhet som 
uttryck för en semirättslig konfliktlösningskultur – en kultur där äldre rättsliga 
föreställningar (mer eller mindre friktionsfritt) samexisterade med ett senare 
officiellt sanktionerat rättsväsende – stämmer också väl överens med det sätt 
som bland andra Reinholdsson, Netterstrøm och Lindström ser på fejdkultu-
ren i 1400- och 1500-talets Norden. I likhet med Lindström vill jag emellertid 
framhålla att det inte är berättigat att karaktärisera det svenska 1500-talssam-
hället som ett regelrätt fejdsamhälle. Lindström betonar vidare att den svenska 
fejdkulturen innehöll ett stort mått av tillit till institutioner och att de pri-
vata överenskommelserna inte stod i konflikt med domstolarnas verksamhet.33 
Också här är jag benägen att instämma med Lindström, även om jag tydligare 
vill lyfta fram att de privata överenskommelserna och de äldre föreställningar-
na om rätt faktiskt också kunde stå i motsättning till domstolarnas verksamhet 
och den statligt sanktionerade rätten. Fallet som refererats i denna artikel är ett 
konkret exempel på det. På lång sikt bör det också ha funnits en mer grund-
läggande principiell motsättning mellan de privata överenskommelserna och 
den statliga rätten när det gäller det överordnade tolkningsföreträdet.

Jag skulle också vilja föra in begreppet semimilitär i diskussionen om våld, 
edsöresbrott och fejdkultur i det medeltida och tidigmoderna Norden och 
med det peka på att den här typen av våld också hade en aspekt som skulle 
kunna kallas för militär. Föreställningarna om fejd var ju – liksom edsöreslag-
stiftningen – en sorts spelregler för strider mellan olika kollektiv. Begreppen 
civilt och militärt som utgör tema för den här antologin tillhör en senare 
tid än fejdkulturen.34 Inte förrän på 1800-talet verkar begreppen ha börjat 
brukas som beteckningar på skilda samhälleliga sfärer och för medeltiden är 
det förmodligen anakronistiskt att överhuvudtaget tänka i termer av en strikt 
uppdelning mellan civilt och militärt. Det har dock framhållits att fejden bör 
avgränsas från krig eftersom det fanns viktiga skillnader dem emellan. Helgi 
Þorláksson påpekar till exempel att medeltida krig kunde ske utan hämningar 
och ha karaktären av regelrätt slakt, medan våldet i fejderna var mer begrän-

32  Netterstrøm 2007, s. 59–64.
33  Lindström 2007, s. 133.
34  Se t.ex. Svenska akademiens ordbok, uppslagsord ”civil”.
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sat och målinriktat. Syftet var inte att döda utan att försvara sin rätt eller 
återupprätta äran.35 Samtidigt betonas att fejder ofta drevs av olika kollek-
tiv, baserade på till exempel släkt-, tro- eller vänskap.36 Fejderna kunde alltså 
innebära att en konflikt drevs med hjälp av väpnade följen. Målet var inte att 
tillintetgöra motparten utan att driva fram en överenskommelse, även om det 
behövde ske med våld. Skillnaden mellan den här sortens fejder och det som 
i efterhand betecknats som krig under medeltiden bör, enligt min mening, 
inte överdrivas. Ser man istället dessa företeelser som överlappande blir fejd-
kulturen intressant inte bara i relation till det rättsmonopol som statsmakten 
eftersträvade utan också till dess strävan efter monopol på våld, såväl rätts-
ligt som militärt. Jag har tidigare betonat att edsöreslagarna och regleringen 
av våld i de äldre lagarna vände sig mot enskilda personers (eller gruppers) 
egenmäktiga (semi)rättsliga agerande. Men de riktade sig också mot enskilda 
personers (eller gruppers) egenmäktiga (semi)militära agerande. Båda dessa 
aspekter behöver därför problematiseras i studier av våldsbruk och rättsliga 
normer i det senmedeltida och tidigmoderna samhället.

Det kan tyckas långsökt att likna enkla grannbönders osämja som leder 
till handgripligheter med politiska aktioner mot rikets högsta makt, men jag 
anser att det är meningsfullt att göra denna parallell. En av poängerna är att 
man då lättare kan förstå att det våld som utövades i båda dessa situationer 
(det vill säga mellan grannbönder och i politiskt relevanta resningar) ofta 
sågs som rättfärdigt av dem som utövade det. Våldet begicks mot bakgrund 
av ett sammanbrott i vänskapliga relationer, och var i sig ett uttryck för detta 
sammanbrott.37 Att lösa sådana konflikter – oavsett om det skedde fredligt 
på eller utanför tinget, eller med våld – var enligt den här tidens könsord-
ning främst en angelägenhet för män som hushållsföreståndare. Till sin hjälp 
kunde de, som i Larssons fall, uppbåda andra män, men parterna i konflikten 
var främst vuxna manliga husbönder. Orsakerna bakom fientligheterna och 
våldet varierade. Det centrala var att angriparen, den som bröt freden, ansåg 
sig ha rätt att göra det och sedan gjorde det i enlighet med etablerade kultu-
rella normer. Det kunde alltså – utifrån tidens sätt att tänka om konflikter 
– finnas en rationalitet i våldet.38 Att bruka våld med utgångspunkt i denna 

35  Þorláksson 2007, s. 22.
36  Lindström 2007, s. 111–113; Netterstrøm 2007, s. 60.
37  Jansson 2006a.
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konfliktlösningskultur, som alltså även män ur samhällets övre sikt gjorde, 
kan då ses som ett tecken på socialitet, inte asocialitet. Våldet behövde inte ha 
sin utgångspunkt i bristande affektkontroll, utan tvärtom verkade det många 
gånger både ha varit återhållsamt och välplanerat. Larsson, i det refererade 
fallet, väntade till exempel i över sju år innan han angrep sin motpart.

Det är rimligt att tänka sig att den äldre konfliktlösningskulturen redan 
hade försvagats avsevärt i början av 1500-talet. Men som flera forskare nu 
betonat bör denna förändring ses som en utdragen och långsam process.39 

En spännande aspekt av den processen som hittills inte uppmärksammats 
särskilt mycket är att statsmaktens allt starkare rättsliga tolkningsföreträde 
bör ha inneburit en avsevärd begränsning av husböndernas (semi)rättsliga 
och (semi)militära handlingsutrymme, vilket rimligtvis också återverkade 
på föreställningar om manlighet. Så länge föreställningar om fejd och frid 
fortfarande var levande i lokalsamhällen och rätter, låg sannolikt en del av 
fridsbrottens allvar i att det bakom våldet fanns ett implicit (eller explicit) 
påstående om att det var rättfärdigt. Utifrån statsmaktens strävan efter att 
monopolisera rätten och det stridsinriktade (kollektiva) våldet, kunde våld 
som bedrevs med förankring i en semirättslig och semimilitär fejdkultur och 
med argument om att det var rätt, betraktas som ett särskilt allvarligt hot. 
Om dessa för staten så centrala monopol skulle förverkligas måste tolknings-
företrädet uteslutande ligga hos statsmakten eller hos institutioner som den 
sanktionerat. Så länge människor, som Larsson, inför rätta kunde hävda att 
han – trots en dom i motsatt riktning – hade rätt att hemsöka andra, var 
monopoliseringsprojektet inte avslutat.

38  För tankar om en rationalitet i en del av det tidigmoderna våldet, se även t.ex. Petri Karonen, 
”A Life for a Life versus Christian Reconciliation”, i Lappalainen 1998, s. 129–195; Erling 
Sandmo, Voldsamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-talet, Oslo 1999.

39  Se t.ex. Ylikangas 1998 och Opsahl 2007.
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Riksjägmästarämbetet – militär 
institution i civil förklädnad
ulf nyrén

Inledning
Riksjägmästarämbetets saga blev kort. Grundat i samband med 1634 års rege-
ringsform upplöstes det 1682, och blev därefter omorganiserat.1 Dess avveck-
ling kan ses ur perspektivet att Karl XI i sitt anspråk på envälde underkände 
den nämnda regeringsformen och dess maktbas: riksråd och riksämbetsmän.2 
Ämbetet avvecklades sannolikt mer som en konsekvens av detta synsätt, och 
inte som resultatet av något allmänt kungligt missnöje med jägeristaten som 
sådan.3 Själva begreppet jägeristat kan definieras som en organisation med an-
svar för tillsyn och förvaltning av jakt- och skogsfrågor på kronans områden, 
och kom att överleva långt in i modern tid. Både till namn och till inriktning 
kom verksamheten att omformas åtskilliga gånger.4

Under Riksjägmästarämbetets förhistoria likväl som under själva ämbe-
tets existens skedde det en ständig förskjutning från jaktliga uppgifter till 
de ekonomiskt sett betydligt viktigare skogsfrågorna. Redan i samband med 
institutionens skriftliga instruktion från 1638 är det ett givet intryck att om-
sorgen om rikets skogar och bärande träd – i synnerhet eken vilken hade stor 
betydelse för krigsflottans skeppsbyggnation – var av högre dignitet.5 Förhål-

 1  Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Stockholm 
1990, s. 199–225; M.H. Brummer, Kort utdrag af alla Kongl. Förordningar, Resolutioner och Bref 
rörande skogarnes wård och nyttjande i Riket samt Jagt och Diurfång, Stockholm 1787, s. 45.

 2  Göran Rystad, Karl XI: en biografi, Lund 2001, s. 178–179, 232–233.
 3  Enstaka uppgifter antyder däremot att det fanns ett missnöje inom ämbetet. Se Hugo Sam-

zelius, Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets skogs- och jaktväsen, Stockholm 1915, s. 
172. Samzelius påstod att det i ämbetets slutskede ”rådde vantrefnad”, dock utan att närmare 
underbygga sin uppgift.

 4  Namnet ändrades till ’Skogs- och jägeristaten’ 1838, ’Skogsstaten’ 1869, ’Kungliga Domänsty-
relsen’ 1882, ’Domänverket’ 1912. Under 1960-talet överfördes dess myndighetsuppgifter till 
andra organ, verksamheten blev kommersiellt inriktad och 1991 ombildat till aktiebolag.

 5  Brummer 1787, s. 9–20.
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landet kan ur rent rationella, nationalekonomiska och militära skäl förefalla 
självklart – men likväl var frågan om jakträtt en ständigt närvarande uppgift 
och fråga för ämbetet, och utgör utgångspunkt för denna text.6 Varför inlem-
mades jaktfrågor i ett särskilt ämbetsverk och varför hade jakträtt blivit och 
skulle bli så reglerat i mängder av påbud och förordningar?7 Fanns det andra 
bevekelsegrunder bakom ämbetsverkets tillkomst än enbart de som hade di-
rekta samband med jaktens frågor?

Jakten som krigets förövning för eliterna

Först något om jaktens dimhöljda skepnader vid sidan om den mer påtagligt 
ekonomiska, att lyckad jakt gav mat och stundom hudar samt pälsar. Arkeo-
logerna Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson visar i sin studie över 
kontakterna mellan åtskilda bronsålderskulturer i Europa på den omvandling 
av kunskap som skedde mellan lokala eliter.8 De pekar bland mycket annat 
även på jaktens betydelse som initieringsrit för unga krigare, men också på 
krigaren/jägarens närmast shamanistiska dyrkan av vissa djur. De hänvisar till 
hettitisk ikonografi där enbart gudomar, hjältar eller härskare framträder som 
jägare liksom till ett förhållande där jakt av hjortar, vildsvin, tjurar eller lejon 
var ett prerogativ för eliter och gudar. Svenska hällristningar antyder likartade 
uppfattningar.

Denna korta text behandlar nu inte huruvida dessa kulturella värden kom 
att överleva under mer än 25 sekler fram till ett svenskt 1634, men hypote-
tiskt kan det förutsättas att det fanns ett överlevande tankegods som innebar 
att åtminstone vissa typer av jakt ansågs exklusivt förbehållna eliter världen 
över och så även i den svenska statsbildningen.9 Ett nedslag som understryker 

 6  För exempel, se Svenska Riksrådets Protokoll, genom Severin Bergh, del XIII 1649, Stockholm 
1912, s. 317–318.

 7  Brummer 1787. Brummer förtecknade 15 kungliga brev/påbud/förordningar vilka publicera-
des åren 1539–1673 angående begränsningar i jakträtt. I det pågående avhandlingsarbetet har 
ytterligare ett antal påträffats.

 8  Kristian Kristiansen & Thomas B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmis-
sions and Transformations, Cambridge 2005, s. 247, 321, 345–349 m.fl.

 9  Ett framträdande exempel på denna jaktens internationalisering är par force-jakten – av fran-
skans ”med våld”. Jaktformen bestod av att beridna jägare och hundar förföljde utvalda 
villebråd – ofta i månghövdade skaror och under storslagna former och regelverk. Dess his-
toriska ursprung i Europa är dunkel, åtskilligt tyder på att den bedrevs vid karolingernas 
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resonemanget, kan miljöhistorikern Simon Schama ge från 1200-talets Eng-
land. Hans intryck är att den kungliga jakten i en krigarstat alltid var något 
förmer än ett fritidsnöje, hur engagerat den än bedrevs:

Bortsett från kriget självt utgjorde jakten den viktigaste blodsritualen för att fastställa 
rangordningen i kretsen kring kungen. Man kan rentav beteckna den som ett alterna-
tivt hov där de adliga ätterna kunde tävla om att komma kungen nära, befriade från 
den klerikala dominansen i den reguljära administrationen. Befattningarna som hov-
stallmästare och hovjaktledare var våldsamt eftertraktade […] eftersom normandernas 
främsta vapen var den beridne riddaren fungerade jakten också som en övning för de 
unga adelsmännen inför framtida krigstjänst.10

I England, och vid de flesta för att inte säga alla kontinentala furstehov i 
Europa av betydelse, utvecklades under medeltiden särskilda hovjaktsförvalt-
ningar, och där somliga i skilda skepnader existerar än i dag.11

Ursprunglig jakträtt mot framväxande regalrätt

Det svenska riksjägmästarämbetet var samtidigt arvtagare till en under sek-
ler uppbyggd organisation vars främsta uppgift var att försvara konungens 
regalrätt till mark, skog och jakt. En mer eller mindre löslig organisation 
av skogvaktare, skyttar, djurgårdsvakter, falkenerare och övrig jägarbetjäning 
tjänstgjorde sedan medeltiden vid de kungliga egendomarna eller följde kon-
ungen i dennes spår. Förutom att dessa områden skulle skyddas mot intrång 
från utomstående hade denna personal i uppgift att organisera mer presti-
gefyllda jakter av representationskaraktär och förse hovet med eftertraktat 
villebråd. Jakt betraktades dessutom långt fram i tiden som ett förnämligt 
kungligt nöje.12

hov och infördes till England efter 1066. Par force-jaktens hemvist är troligen Orienten och 
Asiens stäppområden. Inte osannolikt kan återvändande korsriddares erfarenheter, men även 
de europeiska kontakterna med Djingis Khan under 1200-talets början, också ha tjänat som 
inspirationskällor. Se även Benkt Lidzén, Hjortens spår – Jakten genom tiderna med bildkonst-
närens ögon, Skövde 1993, s. 148–152 och 160.

10  Simon Schama, Skog. Landskap och minne. En civilisationshistoria, översättning av Gunilla 
Lundborg, Stockholm 1995, s. 197.

11  Benkt Lidzén, På spåret. En jakthistorisk översikt, Gökhem 1998, s. 89–90, 107–110 m.fl. Även 
det kungliga svenska hovet håller sig fortfarande med en hovjägmästare.

12  Samzelius 1915, s. 10–17.
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Den svenska varianten av regalrätt stod i kontrast mot uppfattningen att 
jakten var fri för envar; att det var bara att ta för sig av skogarnas överflöd.13 
Den äldre Västgötalagen ger exempelvis klara besked om detta. Dess förnä-
mesbalk, som i stort kan sägas avhandla skilda företeelser inom begreppet 
olaga intrång, avhandlade jakträtten i sin sjunde flock: ”Den äger hare, som 
griper den, den äger räv, som driver upp den, den äger varg, som vinner den, 
den äger björn, som jagar den, den äger älg, som fäller den, den äger utter, 
som tager den ur å.”14

Jakträtten var här inte begränsad till vare sig person eller jord utan vilade 
på den rättsfilosofiska grunden att ingen kunde äga det vilda som rörde sig 
fritt över gränserna – och den som tog det ingen ägde orsakade aldrig en 
förlust för någon. Uppfattningen var inte enbart någon svensk konstruktion. 
Den kan ses ibland annat äldre anglosaxiska uppfattningar, underbyggda av 
romerska jurister, att vilda djur oavsett var de vistades, fram till dess att de 
dödades, var res nullus: egendom utan ägare.15 Själva begreppet, ferae naturae, 
naturliga (vilda) djur, uppges ha blivit artikulerat av den engelske juristen 
Henry de Bracton (d 1268).16 Den som fällde ett byte var den rättmätige äga-
ren.

På svensk botten har bland annat etnologen Ella Johansson framfört ett 
likartat resonemang, om än från betydligt senare tiders Norrland. Hon menar 
att även om skogen under 1800-talet blev privategendom ”gjorde inte att den 
automatiskt uppfattades som en sådan”. Den som tillägnade sig ett utbyte, 

13  Carl-Herman Tillhagen, Allmogejakt i Sverige, Stockholm 1987, s. 16.
14  Åke Holmbäck & Elias Wessén, Svenska landskapslagar, femte serien, Uppsala 1979, s. 192. 

Texten var i sitt ursprungliga skick en vacker allitteration på fornsvenska. Man kan ana rötter 
ur en fjärran forntid:

 Thän a härä, är händir.
 Thän a räf, är reser.
 Thän a vargh, är vinthär.
 Thän a biorn, är betir.
 Thän a älgh, är fällir.
 Than a otär, är or a takär.
 Det har påpekats att femte radens fällir sannolikt är en felskrivning och bör vara ältir (driver, 

jagar).
15  Emma Griffin, Blood Sport. Hunting in Britain since 1066, New Haven & London 2007, s. 

16.
16  Roger B. Manning, Hunters and Poachers. A Social and Cultural History of Unlawful Hunting 

in England 1485–1640, Oxford 1993, s. 76–77.
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genom arbete, blev med andra ord också ägare till det.17 Men redan Östgöta-
lagen kompletterade och ändrade emellertid den doktrin som Västgötalagen 
torgfört och som synes ha överlevt under sex sekler i de nordliga skogarna; 
förhållandet säger oss något om jaktens olika betydelser och ställningar i skil-
da svenska landsändar. Den som fällde vilt på annans mark i Östergötland 
fick nämligen böta och lämna tillbaka villebrådet.18 Ägandet av jord hade 
blivit förutsättning för jakträtt. Inte nog med det, Östgötalagen gav också 
rådjuret status som konungens djur. ”Nu få ej bönderna taga rådjur […] ty 
det är konungens djur.”19

Varför uppfattningar mellan västra och östra sidan om Vättern så markant 
skiljde sig åt är i brist på inhemska källor i förstone tämligen svårförklarligt 
– men med hjälp av Kristiansens och Larssons synsätt kan en förklaring nås: 
vissa djur ansågs som viktigare än andra. I möjlig brist på kronvilt, vildsvin, 
uroxe eller lejon fick det lilla och jämförelsevis oansenliga rådjuret ikläda sig 
rollen som den svenska kungamaktens jaktregaldjur.20

Rättshistorikern Göran Inger finner visserligen spår av en tidig medeltida 
regalrätt men konstaterade också att kronans och kungamaktens makt och 
äganderättsanspråk ständigt ökade under senmedeltiden samt under 1500- och 
1600-talen. Han ser det inte oväntat som sammanhängande med receptionen 
av romersk-kanonisk och tysk-romersk rätt liksom kungamaktens fortgående 
konsolidering.21 Regalrätten var omfattande och innefattade anspråk på såväl 
delar av Götalands- och Svealands allmänningsjordar, kronomark, de ödsliga 
vidderna i Norrland men också djurgårdar vilka var inhägnade områden som 
bland annat rymde hjortvilt. Även skydd av bärande träd och masteträd, vat-
ten-, fiske- och gruvregal var delar av denna överhöghetsrätt.22 Jaktregalet var 

17  Ella Johansson, ”Skogslöpare och vedbosökare”, i Ingar Kaldal, Ella Johansson, Bo Fritzböger 
& Hanna Snellman (red.), Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder, Lund 2000, s. 
57–58.

18  Holmbäck & Wessén, Svenska landskapslagar, första serien, Stockholm 1979, s. 218.
19  Holmbäck & Wessén, s. 221–222.
20  Frågan är inte alldeles okomplicerad. Det fanns ännu vildsvin i Sverige, arten utrotades första 

gången under sent 1600-tal, samt frilevande hjort och älg – vilka också kunde ha valts då de 
förefaller varandes större som troféer. Varför inte heller mer utmanade jakt på rovdjur som 
björn, eller möjligen varg, fick ersätta de anatoliska lejonen är också en oklar fråga.

21  Göran Inger, Svensk rättshistoria, Malmö 1997, s. 41–42.
22  Inger 1997, s. 42. ”Masteträd” var efterfrågade träd, lämpliga till skeppsmaster.
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en beståndsdel i ett större regalrättsligt paket; ett paket som var statt i tillväxt 
när medeltid gick över i tidigmodern tid.23

Jakt utan större konflikter?

Att uppfattningarna om eliternas jakträtt hade nått den skandinaviska halvön 
via någon form av diffusion är sannolik. Jakt fick dock aldrig den oerhörda 
betydelse i Sverige som på exempelvis de brittiska öarna.24 Roger B. Manning, 
vilken ur social- och kulturhistoriskt sammanhang behandlat den brittiska 
jakten 1485–1640, talar om en ”deer-hunting culture”, där såväl högadel som 
ointroducerad lågadel och landsbygdsbefolkning var lika delaktiga.25 Något 
förenklat kan det uttryckas som att alla parter jagade; gentlemännen ville 
dessutom skydda sina inhägnade djur och markera sin kvalificerade ställning 
visavi vanliga odalmän genom en exklusiv jakträtt. Det sistnämnda ordna-
des via lag, denna ställde förutom blåblodighet så höga ekonomiska krav på 
jakträtt att endast en procent av den engelska befolkningen kunde jaga legalt 
efter 1671.26 Resultatet blev en lång och blodig konflikt. Manning konstaterar 
att:

Det våld som karaktäriserade stora delar av aristokraters och lågadels beteenden under 
Tudor- och den tidiga Stuart-epoken visade upp ett ondskefullt exempel för allmän-
heten, fördröjde det civila samhällets utveckling och överlämnade ett olyckligt arv till 
kommande generationer.27

Striden kom också att påverka hela det brittiska samhället, något som med 
delvis skilda utgångspunkter även behandlats av historiker som E.P. Thomp-

23  Se vidare Gösta Åqvist, ”Till den svenska regalrättens historia”, i Stig Jägerskiöld (red.), 
Rättshistoriska studier 11, Lund 1985, s. 177–212; Kerstin Malcus, Maktpolitik och länsrättslig 
förvaltning. Den regalrättsliga doktrinen i Sverige under 1560-talet, Lund 1971, s. 73–74.

24  Det är min slutsats efter tre års doktorandstudier samt en C- och en D-uppsats i frågor som 
tangerar ämnet till och med 1789: Ulf Nyrén, ”Jakten & makten 1250–1789”, C-uppsats, 
Göteborgs universitets historiska institution, våren 2004; ”När jakträtten blev frälsets. En 
undersökning om Riksjägmästarämbetets roll under den svenska stormaktstiden 1634–1682”, 
D-uppsats, Göteborgs universitets historiska institution, våren 2005.

25  Manning 1993, s. 2.
26  Griffin 2007, s. 113; Harry Hopkins, The Long Affray – The Poaching Wars in Britain 1760–

1914, London 1985, s. 305.
27  Manning 1993, s. 3. Min översättning.
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son, P.B. Munsche, Harry Hopkins och nyligen Emma Griffin. Vad de alla ser 
är dock en uppslitande och blodig konflikt, närmast ett krig på den engelska 
landsbygden mellan tjuvjägare och jakträttsinnehavare.28

I Sverige förefaller denna konflikt mestadels ha varit en stilla västanfläkt. 
Visserligen protesterade de ofrälse under flera ståndsriksdagar; 1731 och 1734 
gick det särdeles hett till. Men det är fjärran från någon oförsonlig strid och 
några formliga band av protesterande och förhärjande tjuvjägare kan svårligen 
ses.29 Varför nu inte Sverige fick del av denna jaktkultur och därmed sam-
manhängande konflikt, trots att de svenska jaktlagarna under åren 1647–1789 
var minst lika inskränkande som de brittiska, är ett intressant spörsmål vilket 
jag behandlar i mitt pågående avhandlingsarbete om den svenska jakträtten 
under denna tid.

Tre utvecklingslinjer

I det svenska riket löpte utvecklingen huvudsakligen efter tre linjer:

•  Konungens regalrätt förstärktes och jakträtten blev en biprodukt av kunga-
maktens/kronans avancemang och hunger efter jord. Ett riksrådsbeslut 
från 1488 samt vasakungarnas plakat och förordningar bekräftar färdrikt-
ningen.30 Ytterst var detta en statsfinansiell/ekonomisk eller om man så 
vill, politisk linje. Då jakträtt oaktat exklusiva privilegier också var ett 
resultat av jordägande, fick den betydelse då kronan hävdade en ökande 
äganderätt till häradsallmänningarna, vilket kan ses bland annat ur 1734 
års skogsordning.

•  Frälset, inspirerad av den yttersta makten i enlighet med Schamas uppfatt-
ning, tog till sig jakten som en del av sin självbild – inte sällan i konflikt 

28  E.P. Thompson, Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act, London 1975; P.B. Munsche, 
Gentlemen and Poachers. The English Game Laws 1671–1831, Cambridge 1981; Hopkins 1985; 
Griffin 2007.

29  Riksdagsacta 1647, Allmogens första svar på andra HKM:s proposition den 5 februari 1647, 
Riksarkivet (RA). Det bondestånd som vid samma riksdag ska förlora sin jakträtt är ytterst 
hovsamt; P.A. Östergren, Tvisten om ägande- och nyttjanderätten till skattjord vid pröfningen af 
Lagkommissionens förslag till Sveriges Rikes Lag hos 1731 och 1734 års ständer, Lund 1896; några 
mer organiserade tjuvjaktsligor har inte påträffats vid en genomgång av domstolsmaterial vid 
flera häradsrätter och vid Göta hovrätt från 1600-tal till 1789.

30  C.G. Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia 4, Stockholm 1875, s. 125; Brummer 1787, s. 1–8.
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med kungamakten och i en strävan efter att, vid sidan om kungen, erhålla 
ensamrätt på jakt. Det blev till ett privilegium 1617, på ett plan skilt från 
äganderätt vilket kan konstateras då självägande präster och skattebönder 
förbjöds att jaga på sina marker via förordningarna 1647 och 1664.31 Men 
börd eller statsrätt blev likväl inte allt, förutsättningen att nyttja jakträtten 
var att jakt även i fortsättningen skedde på de marker man disponerade. 
Inte heller medförde förändringarna annat än marginella ekonomiska 
vinster; allt tyder på att exempelvis Eli F. Heckscher uppfattat sakernas 
tillstånd rätt när han konstaterar att den som söker efter ekonomiska för-
klaringar bakom jakt sannolikt är ute på villovägar.32 Därmed bör jakt och 
de ensamrättigheter lagen gav frälset ses som symboliska vinster. Det var 
en symbol som kunde delas med kungamakt och krona, och med sociala 
och kulturella implikationer.

•  En jägeristat byggdes upp i takt med att regalrätten förstärktes. Dess 
funktion blev primärt att vidmakthålla och försvara de rättigheter som 
kungamakten/kronan men som även frälset efter hand tillförsäkrade sig. I 
och med 1634 års regeringsform tog jakten säte i den svenska statsförvalt-
ningen, hade blivit en integrerad del av den svenska statsapparaten om 
än i symbios med förvaltningen av landets skogar och eftertraktansvärda 
trädslag. Här rörde det sig närmast om en administrativ och byråkratisk 
linje; redskapet om man så vill för den första politiska linjen men där den 
andra linjens symboliska värderingar angav ett syfte.

Endast den sista utvecklingslinjen behandlas i det närmast följande: jägerista-
ten som redskap och en integrerad del av den dåtida statsapparaten framför-
allt med avseende på dess semimilitära funktion. Syftet med den korta och 
avslutande diskussionen blir att försöka knyta ihop denna med de två övriga 
utvecklingslinjerna i syfte att anlägga någon form av helhetssyn.

Jägeristatens militära förklädnad

Själva uttrycket jägeristat är inte belagt förrän i Rikshuvudboken 1668 var-

31  Brummer 1787, s. 23–38, 42.
32  Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, 2:1; Det moderna Sveriges 

grundläggning, Stockholm 1949, s. 352–357.



109

vid begreppet för tiden dessförinnan i någon mån kan uppfattas som ana-
kronistiskt.33 Åtskilliga källor visar dock att det fanns organisationsformer 
med jaktliga (och skogliga) uppgifter redan före Gustav I:s tid vilka stod i 
kungamaktens/kronans tjänst.34 Det är dock svårt att få en säker bild på sta-
tens omfattning och spridning över riket, liksom att särskilja den kungliga 
hovjakten från den mer ordinarie jägeristatens verksamhet. Vi vet heller inte 
i vilken omfattning kungliga påbud genomfördes; det är likaså svårt att via 
avlöningsräkenskaper beräkna antalet ”jägeribetjänter” under framförallt 
1500- och 1600-talen.35

Dessa jägeristatens tjänstemän utgjorde närmast en dåtida polismakt som 
rannsakade allmogen i sökandet efter olaga skogs- och ekavverkningar eller 
dolda hjorttalgar – i syfte att dra förbrytarna inför tinget. Att jägeribetjä-
ningen inte alltid varit populär framgår av allmogens besvär och framskym-
tar i häradsrätternas protokoll.36 Hugo Samzelius, som framförallt kartlade 
jägeristatens personal, gör i en kommentar till jägeristatens relationer till be-
folkningen under 1700-talets senare del, påståendet att ”obenägenheten eller 
motviljan för jägeribetjäningen var redan vid ett tidigt skede stor i många 
landsändar”. Han skred dock, som den länsjägmästare han ändå var, till sta-
tens försvar och skriver överslätande: ”Att en personal, vars egentliga inkom-

33  Rikshuvudboken 1668, s. 12 (RA); SAOB http://g3.spraakdata.gu.se/saob/sökord:jägeristat (5/1 
2008) uppger dock 1655 som första år.

34  Samzelius 1915, s. 10.
35  I januari 1676 författades ett kungligt brev där det stadgades att varje socken i hela det då-

varande riket skulle tillsätta två kronoskyttar (Samzelius 1915, s. 38). Skånska kriget satte 
troligen stopp för expansionen och några år därefter organiserades jägeristaten om, varför det 
är oklart om beslutet verkställdes – det skulle ju i praktiken ha inneburit ca 7 000 personer. 
Jägeristatens tjänstemän tilldömdes i många fall en tredjedel av skogs- och jaktbrottsmålens 
böter. Huruvida en kärande jägerifiskal fördelade delar av dessa medel till sina underlydande 
är i stort sett okänt. Exempel från Marks härad visar dock att skogvaktare tid till annan förde 
skjutna villebråd till landshövdingar och att de då bör ha fått en ersättning för ansträng-
ningen. Thompson anför att de engelska motsvarigheterna fick sin utkomst via bränsle från 
fallna träd, rätten till bete, fiskerättigheter och smärre biinkomster (Thompson 1975, s. 241).

36  Ludvig Mårtensson, Sakregister till Allmogens besvär till år 1720, maskinskriven samman-
ställning, Stockholm 1952. Mårtensson förtecknade 51 besvär till och med år 1720 som be-
rörde jaktfrågor, de flesta rör arbete och penningar till landets djurgårdar, ett fåtal klagar 
över jägeribetjäningens framfart; två exempel på mindre bra relationer mellan jägeristatens 
företrädare och allmogen kan ses ur Göta hovrätts arkiv (GHA) i Jönköping, renoverade 
domstolsprotokoll Marks häradsrätt GHA EVII AAAB:3/9 maj 1615 och dito Marks häradsrätt 
GHA EVIIAAABA:237/2 september 1709, pag. 18, 62 m.fl.
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ster utgjordes av ’tertialer och sakören’, lätteligen kunde förgå sig under mind-
re lagbundna tider och förhållanden, är ej mer än mänskligt.”37

1634 institutionaliserades jägeristaten genom Riksjägmästarämbetet.38 Fyra 
år senare författades en omfattande och detaljerad instruktion.39 Att ämbetet 
fick en egen plats i hierarkin som en av de fyra lägre riksämbetsmännen visar 
på den vikt den dåvarande statsmaktens lade vid verksamheterna.40 Sett i 
samklang med de tre övriga lägre riksämbetsmännens uppgifter – kavalleri, 
artilleri samt hovförvaltning – ges också ett gott incitament för uppfattning-
en att ämbetena hade inslag av militär karaktär.

Ämbetet konsumerade fem chefer under sin 48-åriga historia. Den förste, 
Carl Hård, hade varit överste vid Västgöta fotfolk och hunnit med fem år på 
tyska slagfält; den andre, Axel Carlsson Sparre, gjorde först en civil karriär 
men slutade på sin ålders höst som överstelöjtnant vid Nerike Värmlands 
regemente; den tredje, Gabriel Gabrielson Oxenstierna, blev redan som 25-
åring överste för Upplands regemente; den fjärde, Claës Banér, var den ende 
som inte hade haft några påtagliga militära uppgifter men han blev också 
ämbetets mest anonyme chef; den femte däremot, den högadlige dansken 
Ebbe Ulfelt, inledde redan som 16-åring en äventyrlig militär karriär ute i 
Europa. Ulfelt tjänade därefter sin danske kung i kriget mot svenskarna 1645 
men konverterade till svensk tjänst under 1650-talet; förutom 3 000 daler om 
året erhöll han titeln generalmajor vid kavalleriet. Han kom också att bli 
förknippad som en nitisk bekämpare av både snapphanar och revanschsugna 
före detta landsmän. Samtliga riksjägmästare hade periodvis civila uppdrag 
som landshövdingar eller lagmän.41 Tillsammans målade de upp en tavla där 
civila och militära karriärer stod oupplösligt förenade.

Vid sidan av sina ordinarie uppgifter tvingades jägeristatens medlemmar 
att stundom rycka in under fanorna. Redan 1611 under Kalmarkriget hade 
Michel Wachtmester fått befallning att uppbåda alla landets skogvaktare för 
att dra ut i krig. Underjägmästaren i Västergötland, Nils Krake, kommende-

37  Samzelius 1915, s. 181.
38  Samzelius 1915, s. 11.
39  Brummer 1787, s. 9–21.
40  De övriga tre lägre riksämbetsmännen var riksstallmästaren (som skulle främja hästaveln, 

inte minst för kavalleriets räkning), rikstygmästaren (med uppsikt över artilleriet och vapen-
tillverkningen) samt riksmarskalken.

41  Samzelius 1915, s. 50–51 och 53–57.
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rade 1629 rikets skyttar och jägare i fält. Året därpå fick han en kunglig order 
att utse 25 skyttar från Småland, 20 från Västergötland och 5 från Närke. Han 
skulle välja de yngsta och de friskaste – och att syftet var krigiskt behöver 
ingen tvivla om. Samma år sändes 48 beridna djurskyttar från Norrland till 
de tyska slagfälten.42

Det är inte alltför svårt att inse att manskap från jägeristaten genom sin 
yrkesverksamhet hade kvalifikationer som passade för krigsändamål. Många 
i staten, som hejderidarna, var beridna, och hade vana av vapen och order-
givning.43 Lägg till det faktum att de flesta bör ha haft erfarenheter från ett 
härdande liv i skog och mark. För stora delar av adeln borde också en befäls-
föring inom jägeristaten varit värd att sukta efter: jakt innebar status, jakt 
sågs som en militär förberedelse. I rangordningshänseende var en underjäg-
mästare 1654 även likställd med en överstelöjtnant i armén och berättigad att 
uppbära dennes lön, 750 daler smt.44

Det stred visserligen mot Riksjägmästarens instruktioner från 1738 att an-
vända jägeristatens personal till krigsändamål, men det var en bestämmelse 
som regelbundet bröts.45 1651 skrev Kungl. Maj:t ett brev där de hemman som 
innehafts av ”de Skytter, som här til hafve varit brukade J Wår och Crono-
nes tienst” skulle till ”krigsfolcket påföras och tilldelas”.46 När Skånska kriget 
började skrevs manskap från Upplands, Västmanlands och Närkes jägerista-
ter ut; rullan omfattade 124 man. Den 6 september 1677 återstod 46 man på 
avlöningslistan vilka fick dela på 286 daler.47 Ebbe Ulfelt, den danske överlö-
paren, hade 1675 utsetts till riksjägmästare och förde befäl över den trupp som 
i februari 1677 intog Christanopel. En uppgift anger att sammanlagt 2 000 
skyttar ur jägeristaten i Kalmars län uppbådats för att ”utrota, likt vilddjur, 

42  Samzelius 1915, s. 37–38.
43  En hejderidare var beriden och anses ursprungligen ha varit vakt- och jaktpersonal vid in-

hägnade jaktmarker och djurgårdar (Samzelius 1915, s. 11–12 och 196–197). Denne gjorde 
fälttjänst som dragon under krigen.

44  Samzelius 1915, s. 45.
45  Brummer 1787, s. 20. Instruktionen angav att jägeripersonalen, så länge som de innehade sin 

tjänst, var fria från utskrivning, skjutsning och gästning.
46  Samzelius 1915, s. 38.
47  Vol. 306, Likvidationer, Försträckn. och Leveranser, 94 (RA). I den ursprungliga rullan finns 

anteckningar som ”död vid Lund” och ”död vid Helsingborg”, vilket bekräftar var soldaterna 
befunnit sig.
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dessa skogsröfvare”.48 Under Gyldenløvefejden, de svensk-norska gränsstri-
derna under Skånska kriget, sändes kronoskyttarna i Skara och Älvsborgs län 
sommaren 1677 till norska gränsen, medan skyttarna från Uppland fick order 
att följa fältmarskalken Horn till Jämtland.49 Jägarna förefaller ha varit som 
vilka andra soldater som helst under detta krig.

De visade exemplen måste anses som tillräckliga för att bekräfta jägerista-
ten som dels en integrerad del av den svenska civilförvaltningen men dels 
också som en militär resurs vid orostider. Eller som Ebbe Ulfelt skrev i en 
relation (i syfte att få tillbaka sina och dotterns utlagda expenser) om sina in-
satser under Skånska kriget: att fick ”jagh här i Stockholm Hans Kongl. Msts 
allernådigaste befallning ifrån Wenersborg att giöra mig beredd till att fölga 
[Hans kungliga majestät] neder till Skåne …”50 Ulfelt reste utan att tveka, 
organiserade efter egen uppfattning effektivt upp försvaret av Småland med 
bland annat sina jägarskaror och deltog därefter i återockupationen av Skåne.

Slutdiskussion: ett ämbete för makt och kontroll

Bakom riksjägmästarämbetets tillkomst kan man ana en vilja från de styrande 
hierarkiernas sida att integrera kronans/kungens jakträtt och jaktutövning 
med själva statsapparaten. Nio år efter ämbetsinstruktionen blev också jakt-
monopolet en förordning varvid även frälset inlemmades i rätten. Även om 
själva ämbetet inte hade någon direkt tillsyn över frälsets egen jakt på egna 
marker, så stod det som en viktig symbol för jaktens betydelse i riket.51 Efter 
1647 hade frälset via lag vunnit delaktighet i dessa värden; en lag som också 
var i konsekvens med frälsets uppfattning om sina privilegier från 1617.52

48  Samzelius 1915, s. 39. Denne bygger uppgifterna på G.V. Sylvanders bok om Kalmar slotts och 
stads historia. Det höga antalet angivna jägare ska dock jämföras med att den svenska trupp 
som deltog i slaget vid Lund i december 1676 endast uppgick till ca 8 000 man.

49  Samzelius 1915, s. 39.
50  Vol 306. Likvidationer, Försträckn. och Leveranser, nr 349 (RA).
51  Brummer 1787, s. 9–10. Ämbetets instruktion måste dock uppfattas som att jägeristatens 

personal hade en generell uppsikt över jakttidernas efterföljande. Enstaka rättsfall (GHA 1720 
mål nr 228) pekar på att jägeristatens tjänstemän dragit frälsepersoner inför domstol då de 
jagat på fel tid.

52  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll (SRAP) III 1640–1644, Stockholm 1906, s. 74. 
Protokollet är ett av flera exempel under 1630- och 1640-talen där adelsståndet talar om sina 
’välfångne’ privilegier.
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Den irländske resenären och författaren Fynes Moryson besökte under 
1590-talet tolv europeiska länder och konstaterade att jakträtten redan då var 
antingen enkom kungamaktens eller delad mellan kungamakt och adel i de 
flesta länder.53 Den svenska stormakten i vardande ville med både ämbete och 
efterföljande lagverk visa att även Sverige förmådde skapa likartade institutio-
ner som ute i Europa, och med likartade begränsningar. Men att jägeristaten 
och dess städslade personal även fick betydelse som en extra militär resurs kan 
däremot betraktas som en logisk konsekvens av den svenska militärstatens 
uppbyggnad. Förhållandet ses tydligt under det Skånska kriget, men även 
vid tidigare och senare konflikter. Av instruktionen att döma var dock aldrig 
denna militära yttring någon uttalad ursprunglig avsikt med ämbetet. Att så 
blev fallet ska snarare ses i skenet av att resursen kom att behövas för rikets 
krig. Vad som visats är också att man vid tiden knappast kan tala om nå-
gon separat civil eller militär sfär; de båda var sammanflätade i varandra där 
framförallt överheten, själva elitstrukturen, utgjorde en sammanhållen enhet. 
Man kunde som Sparre, börja som auskultant vid riksrådets sammanträden 
men sluta som militär eller som Hård, gå från att vara överste och riksjägmäs-
tare till att sluta som landshövding.54

Fenomenet kan inte ens i sentida belysning upplevas som särskilt märk-
ligt. Både de civila och de militära organisationerna var hierarkiska; kompe-
tensmässigt borde det inte ha varit mera bekymmersamt att kommendera 
ett regemente eller ett antal tjänstemän. Ämbetet dolde detta militära motiv 
bakom den mer verksamhetsrättsliga retoriken – men det var ett motiv som 
sammanföll med statsmaktens intressen.

I resonemanget har de båda andra, tidigare nämnda, utvecklingslinjerna 
inte behandlats, men de ska beröras kortfattat som en avslutning. Kronans 
regalrätt, med sina rötter i ett troligt överlevande tankegods från svunna 
bronsålders- och senare feodala riddarkulturer både på kontinenten och på 
de brittiska öarna, utgjorde den mentala förutsättningen för kungens jakträtt. 

53  ”The decline of Spain and the Thirty years war, 1609–48/59”, i J.P. Cooper (ed.), The New 
Cambridge Modern History, nr 4, Cambridge 1970, s. 26–27. 1617 publicerade Moryson sina 
reseerfarenheter i tre volymer: ’An Itinerary. Containing His Ten Years Travel Through the 
Twelve Dominions of Germany, Bohemia, Switzerland, Netherland, Denmark, Poland, Italy, 
Turkey, France, England, Scotland and Ireland.’

54  Samzelius 1915, s. 50–51 och 53–54.
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Anspråk på regalrätt var också, som Inger hävdat, ett led i kungamaktens 
konsolidering och fick därmed betydelse för själva statsbildningsprocessen. 
Den kungliga jakten fördes sedan över till att bli en viktig om än i hög grad 
symbolisk del av adelns/frälsets livsstil.55

Varför det svenska frälset – i likhet med övriga Europas aristokratiska 
eliter – tillkämpade sig denna symbol kan sannolikt förklaras med att ensam-
rätten var en metod att betona frälsets separation från allmogen men också 
dess samhörighet med den yppersta statsmakten. Thomas Småberg har kon-
staterat att det svenska frälset genomgick en social stängning under 1200- och 
1300-talet. Han pekar där på Max Webers uppfattning att olika attribut, som 
exempelvis socialt ursprung eller härkomst, kan användas för denna stäng-
ning. Drivkraften enligt Weber var vanligen ekonomiska motiv; en monopo-
lisering antogs ge ekonomiska fördelar.56

Vare sig för kronan eller frälset innebar, återigen, inte jakten någon större 
ekonomisk vinst. Kopplat till skog och jordhunger kan naturligtvis vissa eko-
nomiska bevekelsegrunder skönjas från både kronas och frälsets sida, men 
de har i grunden ändå ingen direkt bäring mot själva jakten som sådant. 
Detta antyder att ensamrätten liksom utövandet kan innesluta ytterligare vik-
tiga elementa, och där den amerikanske nationalekonomen och sociologen 
Thorstein Veblens teser om ’conspicuous consumption’ sannolikt utgör en 
väsentlig förklaring. Genom överdådig och iögonfallande konsumtion mani-
festerades den egna ställningen.57 Då jakt vanligen gav klent utbyte jämfört 

55  Kolbjörn Waern, ”Ett jaktparti på Läckö på De la Gardies tid”, i Ingrid Stålfors & Anneli 
Welin (red.), Jakten. Konstnärens motiv – jägarens mål, tryckt utställningskatalog i samband 
med utställningen med samma namn vid Läckö slott 2003, s. 9–22. Texten, om än fiktiv i 
delar, ger uttryck för jaktens mer ceremoniella betydelse i synnerhet för högadeln.

56  Thomas Småberg, Det stängda frälset. Makt och eliter i det medeltida lokalsamhället. Marks 
och Kinds härader i Västergötland ca 1390–1520, Göteborg 2004, s. 55. Se även Max Weber 
Ekonomi och samhälle. Förståndssociologins grunder, Lund 1983, översättning Agne Lundquist, 
s. 293 f.

57  Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, chap. 4: ”Conspicuous Consumption”, 
elektronisk resurs, McMaster University, Archive for the History of Economic Thought, 
http://socserv2.mcmaster.ca/%7Eecon/ugcm/3113/veblen/leisure/chap04.txt (10/1 2009). Se 
även David Crouch, The Birth of Nobility – Constructing Aristocracy in England and France 
900–1300, Harlow 2005, s. 208–209.
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med nedlagd tid och kostnader framhävde den utövarens resurser och möj-
ligheter.58

Maktens mystik blev också synliggjord i blod, likt en dramatisk teater-
uppvisning i fria fältet. Den brittiske historikern Peter Coss, som definierat 
den engelska lågadeln, gentryn, som social formation, finner bland annat att 
den är en territoriell elit som relaterar till en publik auktoritet.59 Jakt blev här 
ett uttryckssätt för att manifestera denna särställning, att synliggöra samhälls-
kroppens hierarkier. Allt tyder på att synsättet kan överföras till det svenska 
riket.

Ur detta perspektiv blir formeringen av jägeristaten till ett ämbete, detta 
ämbetes säte i statsförvaltningens hjärta och dess intermittenta gränsöverskri-
dande roll mellan civilt-militärt också satt i ett större sammanhang. Riksjäg-
mästarämbetet blev ett redskap för att bejaka hierarkier och ståndssamhälle, 
att utöva makt och kontroll – om sedan funktionen var militär eller civil 
saknade större betydelse.

58  Griffin 2007, s. 8; Manning 1993, s. 12. Ett mått på jaktens pris kan ses på engelsk botten där 
den elfte lorden Berkeley, Sir Henry, jagade året om, tre dagar av fyra. Han omgav sig med 
150 livréklädda tjänare och tvingades sälja stora delar av sitt fädernesarv för att möta kostna-
derna för sitt stora intresse.

59  Peter Coss, The Origins of the English Gentry, Cambridge 2004, s. 11.
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Rojalister, konstitutionalister 
eller opportunister?
De ofrälse ståndens politik i maktfördelningsfrågor på 
riksdagen 1682

joakim scherp

Inledning

Tidigare forskning om Sveriges äldre politiska historia har koncentrerat sig 
på konflikten mellan aristokrati och kungamakt. För många historiker har 
kampen mellan dessa två läger rentav uppfattats som själva huvudlinjen 
i äldre tiders historia. De ofrälse ståndens roll har hamnat i bakgrunden, 
och den dominerande tolkningen av deras politik har varit att de användes 
som schackpjäser som de två storpolitiska spelarna använde sig av. Framför 
allt kungamakten har enligt denna tolkning använt sig av de ofrälse som 
stödtrupper.1 Den politiska fråga som framför allt stått i fokus har varit den 
konstitutionella striden mellan rådet och kungamakten om hur rikets grund-
läggande maktfördelning skulle gestalta sig. Men hur ställde sig de ofrälse 
stånden i konstitutionella frågor? För att besvara denna fråga blir rådets ställ-
ning av mer underordnad betydelse (och generellt kan på en gång sägas att 
de ofrälse sällan uttryckte sympatier för dess anspråk). I stället är det övergri-
pande syftet:

Att diskutera de ofrälses inställning till maktfördelningen mellan kungamak-
ten och riksdagen och deras inställning till de spelregler som styrde detta för-
hållande (framför allt landslagens konungabalk).

 1  Günther Barudio, Absolutismus-Zerstörung der ’libertären Verfassung’. Studien zur ‘Karolini-
schen Eingewalt in Schweden zwischen 1680 und 1693, Wiesbaden 1976, s. 219 f.; Jerker Rosén, 
Svensk historia I. Tiden före 1718. Fjärde upplagan, Lund 1978, s. 511 f., 518.
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Karl XI:s tid på tronen kännetecknades av att riksdagens makt nådde dittills 
oöverträffade höjder under förmyndarregeringen (ibland kallad ”lilla frihets-
tiden”) och hans första regeringsår, för att från och med Skånska kriget ersät-
tas med en dittills likaledes oöverträffad maktutveckling för kungamakten. 
De ofrälse ståndens ställningstaganden under detta förlopp kommer att ex-
emplifieras av deras politik under 1682 års riksdag. Jag kommer att i denna 
uppsats för enkelhetens skull att behandla de ofrälse i klump.2

Jag kommer att försöka ta ställning till frågan om de ofrälse följde ett kon-
sekvent mönster över tid och alltså kännetecknades av spårbundenhet i sitt hand-
lande (Hypotes 1), eller om de handlade opportunistiskt och gjorde ställningsta-
ganden från fall till fall (Hypotes 2).3

Maktfördelningsfrågan hade ideologiska aspekter. Grovt förenklat kan man 
tala om två skilda ideal för undersåtarnas och kungens ömsesidiga relation:4

Patriarkalism: Kungen betraktas som en far för undersåtarna. Undersåtar-
nas plikt är att lyda kungen, kungens plikt är att visa omsorg om underså-
tarna. Kontraktet mellan styrande och styrd är informellt och upprätthålls 
genom parternas känslomässiga band.

Konstitutionalism: Kungens och undersåtarnas inbördes relation är regle-
rad i ett formellt kontrakt med uttalade rättigheter och skyldigheter som 
parterna har rätt att åberopa mot varandra. Kontraktet utgjordes framför 
allt av landslagens bestämmelser.

Karl XI stödde helhjärtat det patriarkaliska idealet och förkastade konstitu-
tionalismen. Han tålde inte att man åberopade egna rättigheter gentemot 
honom, men reagerade ofta med mildhet och välvilja på underdåniga böner. 
Adeln, och särskilt aristokraterna i rådet, har däremot antagits vara präglade 
av konstitutionalistiska tänkesätt. Men hur var det med de ofrälses inställ-

 2  Det finns inte plats för distinktioner, men det förtjänar ändå att nämnas att prästerna var 
mest aktiva och mest mångsidiga i sin inställning till konstitutionella frågor. Det kan tilläg-
gas att när det gäller tidigmodern tid räknas även prästerna till de ofrälse stånden. Från och 
med reformationen fanns inte längre något andligt frälse.

 3  Detta är den grundläggande skillnaden mellan två besläktade men kontrasterande teori-
bildningar inom statsvetenskapen som kallas Historical instutionalism respektive Rational 
Choice Institutionalism. Se t.ex. B. Guy Peters, Institutional Theory in Political Science. The 
New Institutionalism, London 2005, s. 47−69, 71−86.

 4  Definitionerna är mina egna, stipulativa definitioner.
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ning: Var de ofrälses handlingsmönster präglat av den konstitutionalistiska eller 
patriarkaliska ideologin?

De konstitutionella spelreglerna

De av alla aktörer accepterade spelregler som styrde det politiska livet i Sverige 
fanns i den medeltida landslagen och i synnerhet dess konungabalk. Från kon-
ungabalken härleddes de eder som kungen och stånden svor till varandra vid 
kröningarna. Svärjandet föregicks av förhandlingar om ståndens och kungens 
edsformulär. Sedan Sigismunds dagar avlade kungen även en kungaförsäkran 
vid de riksdagar som markerade tillträdet till regeringen, sedan de förhandlats 
fram på samma riksdagar. Försäkringarna var utförligare än kungaeden, men 
var även de grundade på konungabalken. Sedan Kristinas förmyndarregering 
försökte adliga konstitutionalistiskt präglade grupperingar att få regerings-
formen från 1634 godkänd som en av rikets grundlagar, men eftersom ingen 
regerande kung godkände den lyckades aldrig dessa ansträngningar. Däremot 
räknades arvföreningarna från Gustav Vasa och framåt som grundläggande 
lagar för riket−då de lade grunden för det arvrike som sedan dess rått. Även 
Gustav Vasas testamente, som godkänts på riksdagen 1560 räknades som en 
grundläggande konstitutionell akt.

På olika sätt var dock lagens spelregler oklara, och det konstitutionella 
spelet handlade till stor del om att besvara de frågor som dessa lämnade obe-
svarade.5 Spelet vanns som bekant av kungamakten som upprättade sitt en-
välde på basis av att ge svar på frågorna som gynnade monarken. Oklarheten 
i sig gjorde det möjligt för kungen att driva igenom sina önskemål utan att 
behöva stöpa om det politiska systemet från grunden.

1. Vilka delar av lagen var grundläggande?
Laguppfattningen under denna tid var med våra ögon sett tämligen oklar. 
Man hade en uppfattning om att lagen byggde på vissa principer som var 
eviga och inte kunde ändras. Däremot var man öppen för att förändra detalj-

 5  Min framställning bygger i stor utsträckning på två artiklar av Henrik A. Olsson i Karolinska 
förbundets årsbok: Henrik A. Olsson, ”Laguppfattningen i Sverige under 1600- och det tidiga 
1700-talet”, KFÅ 1968, s. 7–42; Henrik A. Olsson, ”Karl XI och lagen. Några synpunkter mot 
bakgrunden av 1693 års s.k. suveränitetsförklaring”, KFÅ 1969, s. 83–108.
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bestämmelser (”lämpa efter närvarande tid” var ett vanligt uttryck för detta), 
utan att detta ansågs inkräkta på de eviga principerna. Vilka detaljbestäm-
melser som skulle anses som orubbliga angavs dock inte. I fråga om konunga-
balken rådde det konsensus om att den delvis var föråldrad, eftersom den var 
anpassad efter valkungariket. Vilka delar som blivit obsoleta rådde det däre-
mot ingen konsensus om. Denna oklarhet gjorde det möjligt för de politiska 
aktörerna att själva välja vilka delar av konungabalken man ansåg gälla och 
vilka man ansåg vara föråldrade−med den betydelsefulla modifikationen att 
man inte kunde frångå de delar som ingick i deras respektive eder.

2. Vad betydde Konungabalkens bestämmelser?
Konungabalkens bestämmelser var svepande och ofta svåra att tillämpa i kon-
kreta fall. Här fanns en möjlighet för aktörerna att driva igenom sin tolkning 
av dess bestämmelser. Vad betydde det till exempel att kungen skulle regera 
med ”råds råde” (föremål för förklaring 1680)? Eller att kungen hade rätt att 
”län läna” (föremål för förklaring 1682)?

3. Vilka hade rätt att tolka lagen?
Praxis var att kungen och ständerna tillsammans hade rätt att tolka lagen. 
Detta grundades ytterst på att konungabalken gav undersåtarna rätt att med-
verka vid stiftandet av ny lag då kungen måste inhämta deras ”Jaa och god 
wilia”. Men denna rätt kunde antingen tolkas som att undersåtarna (som på 
1600-talet ansågs representerade av riksdagen) hade rätt att aktivt medverka i 
lagstiftning och lagtolkning eller som att de endast hade rätt att passivt sam-
tycka till framlagda förslag.

4. Var riksdagen en rådgivande eller lagstiftande församling?
Det rådde oklarhet kring vilken riksdagens kompetens egentligen var. Den 
var nämligen inte fastslagen utan vilade på framvuxen praxis.6 Även denna 
praxis var den tveeggad. Å ena sidan betraktades ständernas uttalanden om 
kungliga propositioner som betänkanden som kungen självständigt kunde 
ta ställning till. Å andra sidan var det kutym att riksdagsbesluten var sam-

 6  Den riksdagsordning som Oxenstierna framlagt 1617 stadfästes aldrig, och jag har inte sett 
den åberopas en enda gång.
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manvägningar av de olika ståndens svar, och dessa fick dessutom en extra 
chans att yttra sig när utkasten till beslut skickades runt för kommentarer. 
Riksdagsbesluten gällde sedan som temporär lagstiftning och kunde framhål-
las som prejudikat, om stånden inte lyckades genomdriva att de uttryckligen 
inte skulle gälla som prejudicerande.7

De ofrälses politik i de konstitutionella  
förhandlingarna på riksdagen 1682–83
I denna uppsats ska jag illustrera de generella resultat jag kommit fram till 
i mina studier av de ofrälses politik på riksdagarna 1660–1686 med de ställ-
ningstaganden de gjorde i konstitutionellt präglade förhandlingar vid riksda-
gen 1682–83.

Det viktigaste resultatet av riksdagen 1682–83 var att ständerna berövades 
mycket av sin makt: a) Genom det ständiga knektehållet blev kungen obe-
roende av ständerna för att få manskap till armén och flottan. b) Kungen fö-
reskrev ständerna hur mycket skatt de skulle bevilja. c) Genom att det mesta 
riksdagsarbetet skedde i det av kungen handplockade Sekreta utskottet kun-
de kungen lättare kontrollera ständerna. d) Genom ständerförklaringen om 
lagstiftningen gjordes kungen oberoende av riksdagen i fråga om stiftandet 
av nya lagar. e) I kassationsakten förklarades all kritik av kungliga uttalanden 
och beslut som landsförrädiska. f) Stånden förlorade sitt inflytande över re-
duktionen, som lades i kungens hand.

De tre första av dessa förändringar var förändring av praxis som implicit 
minskade ständernas makt. De tre senare däremot berörde mer direkt konsti-
tutionella frågor och jag kommer därför att behandla dem var för sig under 
rubrikerna 1−3.

Innan jag går in på de ofrälse ståndens agerande kan det också vara på 
sin plats att karakterisera de två andra spelarnas dominerande strategier i de 
konstitutionella frågorna under denna riksdag:

Kungamakten agerade konsekvent utifrån inställningen att stånden inte 
hade rätt att åberopa rättigheter gentemot kungen utan krävde underdånig 
lydnad. Gentemot adeln var tonen hård inför varje spår av opposition, de 
ofrälses invändningar ignorerades utan kommentar.

 7  Detta var vanligt när det gällde skatter som stånden ville skulle gälla som engångseftergifter.
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Adeln bytte efter ett par inledande skenfäktningar strategi från ett konsti-
tutionalistiskt åberopande av rättigheter (vilket under flera riksdagar lett till 
misslyckanden) till patriarkalistiskt underdåniga böner till kungen.

Ständerförklaringen om lagstiftningen

Ständerförklaringen om lagstiftningen föranleddes av ett uttalande på Rid-
darhuset om att en administrativ stadga inte kunde räknas som lag, efter-
som den inte kommunicerats med ständerna. Detta överensstämde inte med 
praxis: administrativa förordningar kunde kungen utfärda utan ständernas 
samtycke, samtyckeskravet gällde stiftandet av allmän lag. Kungen fick nys 
om uttalandet och ställde med anledning av uttalandet sju skarpa frågor till 
adeln. I den femte av dessa frågor sammanblandade kungen på ett försåtligt 
sätt dessa båda kategorier: var det så att adeln ville:
•  binda Kungl. Maj:tt händerna att Kungl. Maj:tt icke i sitt rike må göra lag 

och stadgar,
•  reglementen och förordningar, och de samma utan ständerna skulle vara 

kraftlösa.8

På detta svarade adeln att kungen hade rätt att göra allt detta själv. I frågan 
om stiftande av allmän lag uttryckte adeln en underdånig förhoppning om att 
nya lagar skulle kommuniceras till ständerna, men att ständerna inte hade rätt 
att kräva något sådant.9 Den rätt som landslagen gav ständerna att samtycka 
till ny lag tunnades ut till en bön om att få yttra sig. Men enligt min åsikt 
dikterades adelns underdånighet av att denna strategi var den bästa möjliga 
för att åtminstone kratsa några kastanjer ur askan och behålla kunglig nåd 
samtidigt som man ändå kunde hoppas på att få delta vid stiftandet av ny lag. 
Man var vid det här laget medveten om hur svårt, för att inte säga omöjligt, 
det var att uppnå något genom att öppet gå emot Karl XI:s vilja och bestrida 
hans rätt till oinskränkt makt. Han var däremot inte särskilt svårövertalad när 
det kom till konkreta fall. Bättre därför att ge efter de jure för att ändå vinna 
fördelar de facto.

De ofrälse ombads också att yttra sig i ärendet. De begärde att få del av 
adelns svar, och verkar ha ansett att frågan mest rörde adeln. Den förklaring 

 8  C.L. Runbom, Bidrag till historien om riksdagen 1682, Stockholm 1854, s. 54 f.
 9  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll 14, 1682–83, Stockholm 1898, s. 232.
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de gav gjordes gemensamt i de tre ståndens namn. Man anslöt sig till adelns 
svar. De ofrälse fördömde alla som understod sig att ifrågasätta kungens för-
ordningar och kungens höghet och rätt. Kungen förklarades enligt Guds 
skickelse och Sveriges lag ha rätt att själv styra riket.10 De ofrälse utnyttjade 
alltså tillfället att ge adeln några extra kängor och samtidigt betyga sin egen 
trohet till kungen. Konstitutionellt sett bekräftar de uttryckligen endast en 
mer begränsad rätt för kungen: han hade rätt att själv styra riket i enlighet 
med konungabalkens ord, och detta gjorde han bland annat genom att själv 
utfärda stadgor och förordningar.11 Adelns svar angående allmän lag bejakar 
de inte uttryckligen, men genom att de instämde med adelns svar i sin helhet 
gäller det förstås även denna punkt. Troligen var det så att de konstitutionella 
hänsynstagandena i detta fall övertrumfades av önskan att medverka till att 
ge oppositionella element inom adeln en näsbränna. Att motsäga kungen och 
därigenom stödja en adelsman som väckt dennes vrede var däremot ingen 
attraktiv ståndpunkt. Men de ofrälse var inte beredda att gå längre än vad 
som var taktiskt nödvändigt när det gällde att bekräfta kungens lagstiftnings-
makt på ständernas bekostnad. I de två övriga konstitutionella frågorna på 
riksdagen agerade de utifrån premissen att riksdagens lagstiftningsmakt var 
orubbad. Om de ofrälse varit lika blinda förespråkare för enväldet som an-
tytts av tidigare forskning borde man förstås entusiastiskt ha bejakat kungens 
ökade makt i patriarkalisk underdånighet.

Ständerförklaringen om kungens rätt att förläna  
och reducera

Frågan om utvidgad reduktion dök upp i anslutning till att kungen redogjorde 
för det bekymmersamma statsfinansiella läget och bad ständerna om råd om 
hur man skulle öka kronans intäkter. Adeln föreslog att alla stånd skulle bidra 
med ansenliga engångsbevillningar (så kallade kontributioner).12 Som svar på 

10  Prästeståndets riksdagsprotokoll 4, 1680–1714, utgivna av Lennart Thanner, Stockholm 1962, s. 
166.

11  Kristoffers landslag, Konungabalken kap. 4 § 9.
12  Sven Grauers Sveriges riksdag avd I:4. Den svenska riksdagen under det karolinska skedet, Stock-

holm 1932, s. 86; Johan Hinric Lidén (utg.), ”Dag-bok öfwer riksdagen i Stockholm år 1682, 
hållen af mag. Eric Sunesson Duræus, prost och kyrkoherde i Kudby”, i Handlingar om 
riksdagen 1682, Norrköping 1788, s. 31–34.
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detta kokade de tre ofrälse stånden ihop ett motförslag bestående av elva 
punkter. Detta förslag var helt inriktat på att man genom utvidgad reduktion 
skulle få in de medel som behövdes. Man hävdade att alla donationer som 
adelsmän fått borde betraktas som så kallade Norrköpings beslutsgods, vilket 
innebar att de inte ärvdes med full besittningsrätt till skillnad från allodiala 
gods  13 som ärvdes med full besittningsrätt. Kungen skulle alltså få chansen 
att återta alla gods när donationsmottagaren dog.14 Senare kompletterade de 
ofrälse skriften med en längre skriftlig argumentation där man uttryckligen 
fördömde allodiala donationer med stöd av landslagen, Gustav Vasas testa-
mente, Bibeln och andra skrifter som ”uttryckligen bjuder, att ingen Rikets 
egendom må Kronan evärdligen avhändas på det Riket och Regementet icke 
måtte komma därigenom att försvagas”.15

De ofrälse ville alltså inte bara reducera mera till kronan: de ville också 
sätta stopp för vidare allodiala donationer, vilka med åberopande av kon-
stitutionellt tunga auktoriteter fördömdes som olagliga. Adeln blev mycket 
upprörd över de ofrälses reduktionskrav och skickade in en motskrift där 
de hänvisade till det skydd som begränsningarna i 1655 och 1680 års reduk-
tionsbeslut borde utgöra. Kungen lät sedan sammankalla delegationerna i 
Sekreta utskottet (inklusive böndernas) och begärde deras betänkande över 
ett memorial som han låtit uppsätta.16 Memorialet mynnade ut i att ständerna 
skulle ge sitt betänkande om ”huru vida” kungen hade rätt ”i anledning av 
Sveriges lag 4 kap. konungabalken” att län läna och efter § 5 i samma kapitel 
även rätt att återta länen ”vid rikets stora trångmål” och ”därom till fädernes-
landets bästa disponera” och om kungen i så fall var beroende av ständernas 
eller något enskilt stånds samtycke.17 De formuleringar i konungabalken som 
Karl XI ville ha förklaring av var kungens rätt att ”län läna” och kungens 
plikt att försvara sina landamären så att de inte minskas till efterkommande 
konungar ”ty att han äger vald [makt] det med rätt att återtaga”.

Kungens memorial var ett svar på adelns begäran att slippa ytterligare re-

13  Skriften tryckt i Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 216.
14  Med undantag för så kallat ”gammalt frälse”, som förvärvats före Gustav II Adolfs trontill-

träde.
15  Lidén 1788, s. 162.
16  Lidén 1788, s. 44 f.
17  Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 237.
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duktion eftersom reduktionsrätten begränsats av tidigare riksdagsbeslut. Men 
det riktade sig också mot de ofrälses försök att begränsa kungens rätt att ge 
län på vilka villkor han själv ville, vilket tidigare forskning inte noterat. En 
finansiell fråga hade förvandlats till en konstitutionell fråga om vilken förfo-
ganderätt lagen gav kungen över sina landamären.

Delegationer för alla stånd möttes på Riddarhuset. Prästerna menade att 
ständerna borde ta chansen att förhindra alltför vidsträckta donationer:

De gamla Konungar hava mycket förlänt bort de efterkommande till skada; vi hava 
orsak att tacka Gud, att hans Kungl. M:t det ej gör. Men nu är qvaestion [frågan] 
och saken, att inte sådant i längden mer må ske. Och kunna Ständerna nu hava den 
friheten att påminna därom, förrän det kommer så vida, och hindra att ej hela corpus 
[samhället] lider.18

Två dagar senare sammanträdde Sekreta utskottet med delegationer från alla 
stånd. Adeln läste upp sitt eget svar på memorialet där man förklarade att 
kungen gavs fria händer både ifråga om donation och reduktion. Skriften av-
slutades med en bön till kungen om att han skulle rädda adeln undan ruin.19 
De ofrälse ville dock inte ge kungen fri förläningsrätt och på adelns ankla-
gelse om att detta var att ”binda kungens händer” svarade man att det inte 
var sant ”utan leva efter Lag vore största frihet”.20 I stället för att ansluta sig 
till adelns svar formulerade de ofrälse ett eget där de bejakade kungens rätt att 
fritt reducera men begränsade hans rätt att förläna (även om det omsorgsfullt 
lindades in i en passivkonstruktion).21 Dessutom gav man ytterligare stöd för 
kungens rätt att överskrida givna privilegier (läs: adelns) med hänvisning till 
undersåtarnas edsvurna plikt att styrka konungslig rätt.22 Detta var ju mer än 
kungen bett om; säkerligen ville de ofrälse på detta sätt kompensera för den 
opposition mot förläningsrätten som de gav uttryck för. Denna opposition 
hävdade också borgarnas talman Thegner muntligt inför kungen och hela 
Sekreta utskottet, varefter kungen tog Thegner avsides och talade i enrum 
med honom.23 Taget ur sitt sammanhang har detta enskilda samtal tagits som 

18  Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 96.
19  Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 238 f.
20  Lidén 1788, s. 49.
21  ”men det är icke lagen likmätigt att Kronans gods och fasta egendom skall evärdligen och 

allodialiter bortgivas”, Riksdagsacta 1682, R4845, Riksarkivet (RA).
22  Kristoffers landslag, Konungabalken kap. 5 § 1.
23  Lidén 1788, s. 51 f.
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intäkt för hur kungen genom sin nära förtrogne Thegner dirigerade de ofräl-
ses aktioner.24 Men med tanke på att borgmästaren vid detta tillfälle gått emot 
kungens önskemål är det avgjort mer troligt att kungen tillrättavisade Theg-
ner. Några dagar senare offentliggjorde kungen en skrift som skulle föreställa 
en sammanjämkning av de två svarsskrifterna. Innehållet följde dock helt 
adelns svar och av de ofrälses förklaring att det var olagligt att förläna allodialt 
blev det en notering om att ständerna bad kungen att inte donera allodialt.25 
Ständerna accepterade dock utan klagan denna skrift.

Kungen behövde inte manipulera de ofrälse för att driva igenom sin vilja: 
de gav ändå med sig. När allt kom till kritan var de säkert ändå nöjda med 
att ha sluppit kontributioner (för tillfället) och att kungen fick oinskränkt 
reduktionsrätt. Men de hade ändå försökt att hävda ständernas rätt att genom 
sin tolkning av lagen begränsa kungens handlingsfrihet.

Kassationsakten

När Karl XI gjorde upp sitt första testamente 1682 aktualiserades behand-
lingen av faderns testamente på riksdagarna 1660. Detta hade i praktiken 
ogiltigförklarats efter hårda strider mellan rådet och adeln som var emot tes-
tamentet och de ofrälse som i det längsta försvarade det. Karl ville nu försäkra 
sig om att hans eget testamente inte skulle gå samma öde till mötes. Stånden 
ombads gå igenom protokollen från 1660 och ta ställning till hur man skulle 
förhålla sig till uttalandena i dessa. Under denna process kom dock kungen 
att ingripa och höll ett tal till Sekreta utskottets delegater (inklusive bönder-
na) i vilket han bad ständerna ta ställning till dem som sagt att hans far ”gjort 
emot ed och emot lag och sin försäkring” när han upprättade testamentet: 
hade de som uttalat sig så talat som ”ärliga och redliga patrioter”.26

I denna fråga författade de ofrälse stånden varsitt svar, även om borgarna 
och prästerna kommunicerade med varandra om hur man skulle svara: ef-
tersom bönderna för tillfället samverkade med adeln i bevillningsfrågorna 
utestängdes dessa denna gång.27 Böndernas och adelns svar liknade varandra 

24  Grauers 1932, s. 87.
25  Lidén 1788, s. 55.
26  Prästeståndets riksdagsprotokoll 4, s. 190.
27  Lidén 1788, s. 102–106.
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så till vida att de höll sig till kungens memorial och endast ville utkräva per-
sonligt ansvar av dem som yttrat sig. Adeln ville undvika att hela deras stånd 
utpekades, medan bönderna yrkade på hårda straff på för de opatriotiska ut-
talandena ”därför de också androm till varnagel plikta bör”.28

Prästerna och borgarna gick däremot utöver kungens memorial och for-
mulerade vad Gösta Hasselberg i sin bok om de karolinska kassationsak-
terna kallat för ”reallinjen”. De siktade på att fördöma hela den argumenta-
tion som rådet och adeln 1660 riktat mot det kungliga testamentet. På ett 
enda ställe finns detta förfarande motiverat: borgarna anges ha uppfört alla 
sina skäl till förmån för testamentets giltighet ”att så mycket mer aggravera 
[ungefär=brännmärka] deras [adelns] tal om Kungl. Maj:t [Karl X Gustav]”.29 
Rådets och adelns tal mot testamentet hade varit så mycket allvarligare som 
det var felaktigt ur konstitutionell synvinkel.

Borgarnas svar var det som mest präglades av patriarkaliska argument: 
en så bra kung som Karl Gustav borde tilltros med goda intentioner mot 
riket, respekten mot överheten borde ha avhållit 1660 års män från att röra 
testamentet, kullkastandet av testamentet stred mot Guds ord enligt vilket 
Herrens smorde inte bör röras, edsplikten mot kungen som föreskrev ”devo-
tion och vördnad” borde lett till att testamentet inte rördes. Men de framhöll 
också mer konstitutionalistiskt präglade argument om att ständerna 1660 bett 
kungen göra en stadga om regering under hans frånvaro och att dess sam-
tycke till testamentet därmed var givet. Visserligen avvek det från lagen i vissa 
stycken, men inte i fråga om dess väsentliga delar (vad som uppfattades som 
väsentligt kunde som sagt variera).30 Prästerna betonade att förkastandet av 
testamentet gick emot Guds ord och undersåtarnas ed och den trohet borde 
ha omfattat en så förtjänstfull kung. Landslagen sade inte heller något om 
rikets styrelse under omyndig konung eftersom Sverige var ett valrike när 
lagen stiftades. Lagen behövde därför kompletteras. Detta hade Gustav Vasa 
och Karl IX insett när de med ständernas samtycke upprättat testamenten 
som obrottsligen hållits.31

Borgarnas och prästernas argumentation fick visst genomslag i den färdiga 

28  Riksdagsacta 1682, R4846, (RA).
29  Lidén 1788, s. 104.
30  Riksdagsacta 1682, R4846, (RA).
31  Prästeståndets riksdags protokoll 4, s. 190 f.
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så kallade kassationsakt som kungen lät utarbeta. Deras ord om att adels-
männen 1660 gått emot sin edsplikt förvrängdes till att bli ett allmängiltigt 
uttalande om att den som talade emot kungens handlingar och beslut skulle 
betraktas som en edsbrytare.32 Detta var en mycket ”kreativ” tolkning av 
landslagens allmänt hållna ord om undersåtarnas lydnadsplikt mot kungen 
( Kap 5 §2)33. Däremot ignorerades borgarnas och prästernas försvar för tes-
tamentets rättsgiltighet: det vilade ju ytterst på att testamentet var giltigt för 
att ständerna hade gett sitt samtycke till det. I den konstitutionella frågan var 
de djupast sett eniga med den adlige konstiutionalisten Claes Rålambs argu-
mentation mot testamentet 1660. Skillnaden var att borgarna och prästerna 
ansåg att ständerna gett sitt samtycke till testamentet, vilket Rålamb inte 
höll med om. För Karl XI år 1682 var sådana begränsningar av kungens makt 
redan överspelade, särskilt sedan ständerförklaringen om lagstiftningen tidi-
gare samma riksdag gett honom fria händer. Hans eget testamente var redan 
skyddat med stränga förklaringar om att den som bröt mot det skulle räknas 
som förrädare.34

Återigen gick de ofrälse utöver det svar som kungen bad om för att kom-
ma åt sina adliga motståndare, och återigen ignorerade kungen vissa delar 
av de svar han fick in och förvrängde andra. Och inte heller den här gången 
möttes han av motstånd. För att komma åt adeln och försvara kungens rätt 
hade både borgarna och prästerna använt såväl patriarkaliska som konstitu-
tionalistiska argument. Det är slående att de inte gör avkall på tanken att det 
var ständernas samtycke som (bland annat) gjorde Karl Gustavs testamente 
rättsgiltigt.

Slutsatser

Huvudspåret i de ofrälses politik var inte att vara för kungamakten utan att 
vara emot adeln. I förhållande till adeln präglades politiken av spårbundenhet 
i enlighet med Hypotes 1, medan politiken gentemot kungamakten var mer 
opportunistisk och i överensstämmande med Hypotes 2. Det går inte att hitta 

32  Gösta Hasselberg, De karolinska kassationsakterna, Stockholm 1968, s. 281.
33  Kristoffers landslag, Konungabalken kap. 5 § 2.
34  Hasselberg 1968, s. 62 f.
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någon absolut gällande linje i inställningen till kungamakten, riksdagen eller 
spelreglerna. Alla dessa instansers auktoritet kunde användas gentemot hu-
vudmotståndarna och eftersom samtliga var storheter som omgärdades med 
en positiv nimbus hyllade man gärna samtliga. Med kungamakten samman-
föll intressena delvis men inte helt, och under dess omtolkning av ”frågorna 
om spelreglerna” (se ovan) gav de inte alltid kungen de svar han önskade. 
Detta ignorerade dock kungen som lugnt kunde räkna med att hans aktioner 
mot adeln räknades honom till godo. Manipulationer var alltså inte nödvän-
diga för att kungen skulle få som han ville. För att nå sina mål var de ofrälse 
flexibla i sin argumentation och använde sig av både konstitutionalistiska och 
patriarkaliska argument. Den dominerande linjen i de ofrälses agerande på 
riksdagen var resultatpolitisk. Detsamma kan för övrigt sägas om adeln. Även 
om kungamakten inte kan sägas ha konstitutionalistiska sympatier drevs re-
formerna som ledde till enväldet genom omtolkningar av lagen. Karl XI och 
hans rådgivare kunde skickligt avgöra de konstitutionella oklarheterna till sin 
fördel. Landslagens konungabalk gällde, men med ny innebörd. Oklarheten 
om riksdagens roll i maktdelningen avgjordes också till kungens fördel: stän-
derna betraktades de facto som en rådgivande instans i konstitutionella frågor 
vars utslag kungen själv kunde göra normerande tolkningar av.

Resultaten visar att tidigare forsknings bild av de ofrälse som enväldets 
villiga tillskyndare måste nyanseras. Det går inte att förneka att de ofrälse 
var rojalister. Karl XI var mycket populär, särskilt efter slaget vid Lund 1676 
framstod han som fosterlandets räddare undan det oönskade krig som aristo-
kraterna i förmyndarregeringen dragit in riket i. Om Karl X Gustav var lika 
populär är osäkert, dock föredrogs han framför adelsvälde. Men stånden var 
inte naiva monarkister, vilket den självständiga attityden gentemot kungens 
olika förslag visar. Man utgick hela tiden från ständernas rätt till medverkan 
i maktdelningsfrågor och eftersom de ofrälse hela tiden utgick från att politi-
ken skulle föras efter landslagens riktlinjer var de på sätt och viss konstitutio-
nalister. Att de ofrälse först och främst var resultatpolitiker betyder alltså inte 
att det saknades ”ideologiska” uppfattningar även förutom adelsfientligheten. 
Med samma rätt som man talat om en aristokratisk rådskonstiutionalism 
skulle man kunna tala om en ofrälse ständerkonstitutionalism.

Det karolinska enväldets genombrott var en seger för militära, strikt hie-
rarkiska principer. Efter det krig som givit kungen så mycket prestige och 
som hade diskrediterat den civila förmyndarregeringen (vars allians med 
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Frankrike ansågs ha dragit in Sverige i konflikten) hade kungen föga tåla-
mod med civila förhandlingars tröghet. Rak ordergivning och lydnad utan 
ifrågasättande blev hans ideal, och Karl XII följde i detta avseende i sin fars 
fotspår.35 Den enda instans som hade kunnat hejda utvecklingen hade varit 
en enad riksdag. Men den djupa klyftan mellan de ofrälse stånden och adeln 
omöjliggjorde detta. När Karl XII dog hade dock scenen förändrats, och fri-
hetstidens ständerkonstitutionalistiska maktdelning understöddes då av både 
adliga och ofrälse grupper.

35  Barudio 1976, s. 79.
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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.
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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.
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Våldets föränderliga plats i 
kulturen
Eller – Från beväpnad allmoge till kasernerad militär
En kommentar

marie lindstedt cronberg

Min kommentar till artiklarna i denna antologi tar sikte på våldet och den form 
det framträder i – som arkaiskt, semirättsligt, rättsligt, militärt eller brottsligt. 
Ambitionen är att skapa ett sammanhang mellan de olika våldskategorier som 
figurerar i texterna och våldets föränderliga plats i kulturen. Finns det en ut-
vecklingskedja som går att urskilja? Och hur ser våldet ut genom historien? Är 
våldet likartat över tid eller är våldet historiserbart och tidsbundet – eller är det 
bara synen på våldet och kategoriseringarna som är tidsbundna?

En av de största teoretikerna på området är Norbert Elias. Man kan även 
nämna historieantropologen Anton Blok, som dock skrivit betydligt mindre 
om våld i den förståelse som jag vill anlägga här – nämligen statsmaktens suc-
cessiva upprättande av ett våldsmonopol i samhället och effekterna av detta 
över tid. Elias stora civiliseringsteori utgör, som bekant, en skildring av hur 
samhällen i Västeuropa utvecklades till stater i en fortlöpande process som ini-
tierades av att en storman lyckades häva sig över konkurrenterna om territoriet 
och utveckla ett stabilt våldsmonopol och skattemonopol, vilka förutsätter 
varandra. Tillvaron före statsmaktens våldsmonopol framställer Elias som osä-
ker och våldsam. Människan levde mer tygellöst än senare och gav uttryck för 
sina affekter på ett okontrollerat vis. Livet bestod av tvära kast mellan upp-
sluppenhet, frossande i mat och dryck, hämningslösa nöjen och rofferi – och 
situationer där man drabbades av andras tygellöshet med åtföljande övervåld 
och lidande, förnedring och förslavning. Men genom våldsmonopolets upp-
komst uppstod också skyddade områden, eller fält, i samhället där individen 
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kunde röra sig fritt utan risk för våldsdåd.1 Sådana fält uppstod uttryckligen 
genom fridslagarna som Karin Hassan Jansson berör i sin text i denna volym, 
som stiftades runt om i Västeuropa. Genom fridslagarna blev det egna hem-
met en våldsfredad plats där man skulle få leva och bedja ifred liksom kyrkan 
som framträder som den mest centrala fridsplatsen av alla där till och med den 
fredlöse var skyddad från våld. En annan våldsfredad plats var tinget dit man 
kom för att avgöra rättsliga konflikter liksom vägen som man färdades på till 
tinget eller kyrkan. Kungen stod garant för friden på dessa platser.

Våldsmonopolet skyddade individen mot plötsliga överfall och mot att 
våldet chockartat slog sönder tillvaron – men det gjorde henne samtidigt 
hänvisad till att tygla egna affektutlevelser och stärkte därmed på sikt indivi-
dens förmåga till självkontroll och självtukt.2

Våldsmonopolet innebar kontroll över de militära styrkorna och över 
rätten att bruka militärt våld men även kontrollen över det straffande vål-
det, rättskipningen. Sistnämnda sida av våldsmonopolets utveckling har även 
ringats in av Lenman och Parker i deras välkända deskriptiva teori om den 
”judiciella revolutionen” där den successiva professionaliseringen av rättsvä-
sendet som fortlöpte under sekler, steg för steg medförde statsmaktens skärpta 
ansvar och fördjupade kontroll över rättskipningen.3 I den svenska historien 
utgör 1200-talets kungliga fridslagstiftning, 1300-talets rikslagstiftning, inrät-
tandet av hovrätter på 1600-talet och åklagarens med tiden allt starkare ställ-
ning i förhållande till målsägaren steg i denna utveckling.

Den motspänstige målsägaren

Enligt Elias förändrade således statsmaktens våldsmonopol livet för männis-
korna i en tryggare och fredligare riktning. Det hot som människor utgjort 
för varandra reglerades av våldsmonopolet men förändringen skedde lång-
samt liksom den motsvarande förändringen i människornas beteende och 
förmåga till affektkontroll. Vid hovet tvingades man avhålla sig från våldsdåd 

 1  Norbert Elias, Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar, Del II av Norbert Elias civili-
sationsteori, Stockholm 1991, s. 292 f.

 2  Elias 1991, s. 293.
 3  Bruce Lenman & Geoffrey Parker, ”The State, the Community and the Criminal Law in 

Early Modern Europe”, i V.A.C. Gatrell, Bruce Lenman, Geoffrey Parker (eds.), Crime & the 
Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500, London 1980, s. 11–48. 
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men även riddaren vid hovet var länge i första hand fortfarande en krigare 
och hans liv var en nästan ”obruten kedja av krig, fejder och våldsdåd.”4 Elias 
framhåller också i sin skiss över utvecklingen att vanliga människor avväpna-
des och fråntogs rätten att bära vapen i samband med våldsmonopolets upp-
komst. Denna utveckling är dock inte tydlig i Sverige. Istället illustrerar Has-
san Janssons text hur till synes vanliga män – gemene man – förde väpnade 
strider mot varandra med inslag av hemgång eller begränsad fejd och privat-
hämnd. Det brott som Hassan Jansson beskriver tolkades i sin tid som brott 
mot edsöreslagstiftningen, den fridslagstiftning kungen borgade för och som 
kan ha tillkommit som spelregler för rikets stormäns fejder. Hassan Janssons 
forskning, och andras, visar att även andra samhällsskikt än stormän agerade 
utifrån en sådan fejdkultur, och – vilket framstår som väsentligt – att denna 
äldre rättskipningskultur var mer långlivad än vad som tidigare antagits.

Den rättsliga utvecklingen har emanerat från tinget som arena för kon-
fliktlösning, men ett ting som varit öppet för självhämnd och väpnad kamp 
mellan parterna. Här har tingets ”dom” ursprungligen utgjort ett förslag till 
förlikning. Den som antog tingets förslag om förlikning kunde inte betraktas 
som feg. Med tiden framstod hämnden som mindre legitim än förlikningen. 
Vid edsöresbrotten, där kungen garanterade friden, hade målsägaren fortfa-
rande en stark ställning. Straffet för den som bröt edsöret var fredlöshet och 
för att benådas av kungen krävdes att målsägaren anhöll om kungens nåd 
för gärningsmannen. En försoning mellan parterna var således en förutsätt-
ning för den kungliga nåden. Förbönen var tecknet på att parterna försonats 
och att friden kunde återställas i lokalsamhället. Kungen intog en central roll 
i edsöreslagstiftningen men det gjorde således även målsägaren. Grova brott 
som mord kom dock i Magnus Erikssons landslag att benämnas urbota brott, 
vilket innebar att de inte kunde sonas med böter. Målsägarens rätt nedtonades 
till förmån för straffaspekten. Med statsmaktens allt fastare grepp om rätt-
skipningen försvann slutligen målsägarens rätt att fälla avgörandet om liv och 
död, och domstolen fick monopol på avgörandet. En sista rest av målsägarens 
inverkan på domslutet återfinns i domböckernas formuleringar ”målsägaren 
beder för” och mer uttunnat ”församlingen beder för”. Målsägarens rätt hade 
därmed försvagats dithän att den formulerades som en bön till den dömande 
(stats)makten.

 4  Elias 1991, s. 321.
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I det av Hassan Jansson refererade rättsfallet från sent 1500-tal tycks måls-
ägaren och senare hemfridsstöraren Mats Larsson fortfarande omfatta tanken 
att målsägarens rätt var synnerligen stark vid dråp. Målsägaren uppfattade 
det som sin rätt att kräva liv för liv och visade en tydlig motvilja mot att 
ta pengar som förlikning, alternativt ett missnöje med den erbjudna botens 
storlek. Så länge målsägaren undandrog sig att mottaga förlikningssumman 
som häradsnämnden fastställt tycks han ha förbehållit sig rätten att hämnas. 
En från nutida perspektiv arkaisk rättsuppfattning tycks ha levt kvar i form av 
en alternativ konfliktlösningskultur. Hassan Jansson har valt att benämna den 
semirättslig. Jag vill här trycka på att det handlar om en konfliktlösningskultur 
som reserverade en stark ställning för målsägaren och som inte identifierade 
det rättskipande våldet som statsmaktens monopol, utan interagerade med 
domstolen. Det är en intressant iakttagelse att antalet rättsfall med hemgång 
fortfarande var stort under perioden 1550–1650 som vittnar om att befolk-
ningen inte var generellt pacificerad utan att vapenföra män på eget initiativ 
kunde tänkas skipa rätt enligt en äldre eller alternativ konfliktlösningsmodell. 
Dagens ståndpunkt, där målsägaren inte önskar smutsa sina händer med gär-
ningsmannens blod, och inte heller har den rätten, har gått segrande fram 
och utplånat minnet av andra hållningar till rättskipning.5 Ur ett modernt 
perspektiv ser statsmaktens straffande verksamhet så självklar och naturlig ut 
att målsägaren blivit passiv och oviktig i rättsprocessen. I ett sista led har han 
omvandlats från målsägare – ägare av målet – till brottsoffer. Begreppet of-
fer väcker associationer till någon som är svag och i behov av hjälp och stöd, 

 5  Inte bara i tvistemål utan även i straffrättsliga processer hade målsäganden ett omfattande 
ansvar långt fram i tiden. I slutet av 1500-talet kunde det ankomma på målsäganden att 
anmäla brottet till domstol, att delge gärningsmannen stämningen, att skaffa fram bevis och 
presentera bevisningen i rätten samt att plädera. Dessutom ålåg det målsägaren att svara för 
gärningsmannens uppehälle under tiden i arresten samt att vid fällande dom bära kostna-
derna för straffets verkställande. Först om målsägaren var oförmögen att fullgöra sin plikt 
och brottet var av mer allvarligt slag trädde statsmakten in och ombesörjde rättskipningen. 
Se Marie Lindstedt Cronberg, ”Från målsägare till brottsoffer”, i Eva Bergenlöv & Marie 
Lindstedt Cronberg & Eva Österberg (red.), Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i 
Sveriges historia från reformationen till nutid, Lund 2002, s. 25–56. 
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snarare än till någon som kräver hämnd och upprättelse. Men den moderna 
ståndpunkten var förstås okänd på 1500-talet.6

Ett ociviliserat våldsmonopol?

Är våldsmonopolet ett led i en civiliseringsprocess som Elias menar – när civi-
liserades i så fall statsmaktens egen våldsanvändning inom dess monopol?

Om krigarna skriver Elias att de ”hotas i sin tillvaro mera beständigt och 
direkt av våldsdåd, och därför lever de, om man jämför med livet i fredade 
områden, i en värld som präglas av ytterligheter. Detta samhälle erbjuder 
krigaren möjligheten att utomordentligt fritt […] ge uttryck åt sina känslor 
och lidelser, att ägna sig åt vilda nöjen, att hämningslöst tillfredsställa begäret 
efter kvinnor eller att ge utlopp för hat genom att förstöra och plåga alla som 
är fiender och allt som tillhör fienden. Men i sin värld hotas på samma gång 
också krigaren, om han besegras, av att i utomordentligt hög grad vara utläm-
nad åt andras våld och lidelser och han hotas av radikal förslavning”.7

Christopher Collstedts text handlar om den svenska krigsrätten under 
1600-talets förra hälft och de europeiska staternas önskan att få bukt med 
krigens förödande följder för de områden och de befolkningar där kriget 
drog fram. Behovet av gemensamma rättsregler medförde att en folkrätt bör-
jade utvecklas och att stater runt om i Västeuropa författade nya krigslagar. 
I Sverige innebar det att vi fick Gustav II Adolfs krigsartiklar 1621 och Karls 
XI:s krigsartiklar 1683. Statsmakten skärpte kontrollen och regleringen av det 
militära våldet inom sitt våldsmonopol. Men 1600-talets krigsberättelser syn-
liggör ofta Elias bild av krigaren – han som ger utlopp för sitt hat genom att 
förgöra och plåga alla som utgör fiender, inklusive kvinnor och barn, och 
som roffar åt sig av allt som tillhör fienden – och så framtonar krigaren även 

 6  Om målsäganderättens utveckling från reformationen och framåt, se Lindstedt Cronberg 
2002. I ett där återgivet horsmål från 1597, dvs. samma tid som Hassan Janssons rättsfall, får 
hustrun ”som högste målsägare” avgöra om hennes otrogne make skall benådas eller avrättas, 
en avrättning som hennes fader stiger fram och betalar. Beträffande målsäganden som ägare 
av målet, se Nils Christie, ”Konflikt som eiendom”, Tidskrift för rettsvitenskap, 1977.

 7  Elias 1991, s. 293 f.
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i Sjöbergs och Collstedts texter.8 I 1600-talets krigsartiklar framkommer dock 
en annan syn på hur krig skall bedrivas och vilka moraliska och religiösa nor-
mer som skall gälla. För den svenske soldat som Collstedt skriver om, som var 
placerad i den forna fiendeprovinsen Skåne och som en kväll hörde danska 
sånger från mans-, kvinno- och barnaröster, vällde krigarens besinningslösa 
hat fram, ett hat som han antagligen var vand att ge fritt utlopp när han iden-
tifierade en fiende. För honom var dansken fortfarande fienden och någon 
grundläggande åtskillnad mellan militär och civil befolkning gjorde han inte. 
Två hantverkare i hemmiljö fick inta rollen som fienden och stacks ihjäl.

Hur har gränsen dragits mellan legitimt och illegitimt våld och vilken var 
militärdomstolens roll i detta, undrar Collstedt. Om fridslagarna var regler 
för stormännens strider på 1200-talet krävde 1600-talets militära strider regler 
på högre nivå. De nya krigslagarna för militären var strängare än de civila och 
skulle tygla manskapet. Statsmakten krävde således en förstärkt affektkontroll 
av våldsmonopolets utövare. Det oprovocerade dödliga våld soldaten i Coll-
stedts exempel förövat mot två värnlösa tidigare danska hantverkare uppfat-
tades rätt och slätt som mord. Generalauditören dömde soldaten till döden:

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.

När statsmakten anbefaller sina medborgare att inte bruka våld mot varand-
ra och reserverar det straffande våldet åt sina egna institutioner, påverkas 
kraven på det våld som statsmakten utövar. Det bör inte verka förråande och 
avtrubbande beträffande just våld utan vara välavvägt och utstråla behärsk-
ning och distans. Men domen i Collstedts fall synliggör något väsentligt om 
våldsmonopolet vid mitten av 1600-talet. Det våld som då exekverades i den 
militära rättskipningen uppfyllde inte dessa kriterier. Det utgjorde en över-

 8  Denna bild av krigaren/soldaten framträder även exempelvis i den skånske prästen Stehn 
Jacobsens krönika om skånska kriget. Om slaget vid Halmstad berättar Stehn Jacobssen hur 
en rasande soldat högg en havande kvinna i stycken så att hennes fullgångna tvillingfoster föll 
ur hennes livmoder och kastas tillsamman med modern bland döda människor och hästar. 
Se Christopher Collstedt, ”Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 
1600-talet”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Förmoderna livshåll-
ningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Lund 2008.
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gångsfas. Det var inte civiliserat utan uttryckte statsmaktens egen brist på 
civilisering och affektkontroll.

Krigets civila karaktär

Maria Sjöbergs text behandlar samma tidsepok och samma krigsvåld som 
Collstedts. Kvinnornas deltagande i det militära blir en markör för att uppdel-
ningen mellan civilt och militärt fortfarande saknas. Den obefintliga skiljelin-
jen mellan militärt och civilt syns i skicket att kvinnor släpas med i krigstågen 
där de följer sina makar, för att precis som hustrun i hemmet sköta om sin 
man, tvätta, laga mat, föda och amma barnen, bedriva handel för att förse 
familjen med förnödenheter, och så vidare. Militärens inkvartering hos den 
”civila” befolkningen, både ute i krig och i hemlandet medförde att soldaterna 
blev en integrerad kategori och att gränsen mellan civil befolkning och militär 
befolkning blev otydlig eller inte uppstod. Brott mot det vi idag benämner 
civilbefolkning förekom inte minst under 30-åriga kriget. Kriget riktades mot 
den civila befolkning som råkade befinna sig på den plats där härar drog fram. 
Och kvinnor i civilbefolkningen liksom privata ägodelar blev härens rov. Var 
detta en följd av att man inte förmådde sortera befolkningar utifrån begreppen 
civil och militär, att ordet civilbefolkning inte var uppfunnet? Sjöbergs svar är 
viktigt för vår förståelse av det tidigmoderna kriget – hon menar att avsakna-
den av ordet civilbefolkning återspeglar krigens civila karaktär vid denna tid. 
En tanke som framstår som klarsynt. En viss strukturering i civil och militär 
befolkning återfinns dock i 1600-talets svenska krigslagstiftning som exempel-
vis stadgade generellt dödsstraff för våldtäkt även om kvinnan tillhörde fiende-
befolkningen och krigslagarna förbjöd svenska soldater att bränna städer och 
byar liksom att fördärva hus och bönders redskap.9 Här skymtar således tanken 
att kriget inte skulle drabba det vi idag benämner civilbefolkning. Samtidigt 

 9  Se Karl XI:s krigsartiklar 1683. T.ex. stadgade art. 88 dödsstraff för våldtäkt vare sig det skedde 
uti ”Vänne- eller Fiendeland”. Likaså var det enligt art. 99 vid dödsstraff förbjudet att sätta 
eld på städer, byar, kyrkor, hospital, skolor osv. eller att fördärva hus och bönders redskap. 
Och enligt art. 101 var det strängt förbjudet att tilltvinga sig eller röva bort något från någon 
människa. Förbuden i art. 99 och 101 gällde såvida inte manskapet fått order om att det var 
tillåtet att bränna och plundra. Enligt samma krigsartiklar passerade borgare den bräckliga 
gränsen mellan skyddad icke-militär befolkning och militär om de barrikaderade sig och 
försvarade sig mot anfallarna.



158

kunde förbudet mot bränning och plundring upphävas av order och en fien-
debild kunde lätt projiceras på den icke-militära befolkningen. Den befolk-
ning som inte mottog fienden med öppna armar, som försökte freda sig och 
sina tillhörigheter mot anfallaren kunde definieras som fiender. Det våld som 
återspeglas i Sjöbergs text är krigarens besinningslösa övervåld, slakt av kvin-
nor, gamla och barn, krigsvåldtäkter, utplundring. Det är ett arkaiskt våld, till 
synes affektstyrt. Elias beskrivning av den affektutlevande krigaren passar väl 
in – han som hämningslöst tillfredsställer begäret efter kvinnor eller ger utlopp 
för hat genom att plåga alla som är fiender och förstöra allt som tillhör fien-
den. Samtidigt riskerade krigaren att själv utsättas för precis samma behand-
ling när krigslyckan vände. Livet som ”krigare” och kriget som tillstånd tycks 
generera en tillbakagång i civiliseringsprocessen. Men de krigslagar som växte 
fram under 1600-talet runt om i Europas stater utgjorde ett motdrag. Det har 
handlat om att tukta det våldsdådiga manskapet. Att införa klara gränser för 
i vilka situationer affektkontroll förväntas och affektutlevelse bestraffas. Den 
nödvändiga diskussion kring det militära våldet som uppstod utifrån samti-
dens behov har Collstedt även berört i annat sammanhang där han betonat 
att medeltiden och tidigmodern tid medförde ökade ansatser att bemästra och 
begränsa det militära våldet och till etiska samtal kring detsamma.10

Någonting hände med människan och hennes attityd till våld under se-
klens gång sedan statsmakten upprättat sitt våldsmonopol. Elias benämner 
det en civiliseringsprocess. Civiliseringsprocessen innebar att det mänskliga 
beteendet och känslolivet förändrades i en helt bestämd riktning. Men civili-
seringen är ingenting förnuftigt eller rationellt, inte heller något irrationellt, 
säger Elias. Den fördes framåt i blindo av egen dynamik som uppstod när 
människor levde i nätverk av relationer som successivt ökade i komplexitet. 
Beroendebanden mellan människorna stärktes och sammanflätningarna blev 
längre och mer komplicerade.11 De komplexa sammanflätade relationerna 
ställde krav på individen att utveckla affektkontroll och styra sitt beteende. 
De tvära kasten mellan tygellös utlevnad med åtföljande risk för kommande 

10  Christopher Collstedt, ”Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 
1600-talet”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Förmoderna livshåll-
ningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Lund 2008, s. 185, 190, 
194.

11  Elias 1991, s. 288.
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nederlag, förnedring och smärta ersattes av ett annat tillstånd där det gällde 
att bedöma de komplicerade konsekvenserna av handlingar i förväg. Genom 
den ökade inflätningen blev individen mer beroende av andras reaktioner på 
det han gjorde. Det blev värdefullt att utöva självkontroll eller självtukt. Att 
fördöma bristande affektkontroll började kännas som en egenskap som ema-
nerade från det egna jaget istället för ett inlärt beteende och tröskeln för att 
känna skam och obehag blev lägre. Denna nya känslighet utvecklades enligt 
Elias under 1500-, 1600- och 1700-talen.

Även den norske kulturhistorikern Erling Sandmo har försökt fånga den 
förändring i attityd till våld som tycks äga rum. I en analys av våldet i Sha-
kespeares dramer iakttar han en förändring över tid.12 I ett av Shakespeares 
tidigaste dramer, Titus Andronicus, som var en bejublad publikframgång i sin 
samtid, framträder ett våld som inte längre framstår som underhållande och 
kittlande utan enbart som motbjudande, främmande och obscent. För Sand-
mo blir detta våld arkaiskt, det tillhör ett förgånget, en del av vår historia som 
vi tappat kontakten med och som vi inte längre har tillgång till – kanske som 
en pendang till den medeltida burleska humorn – i Shakespeares tappning 
med avhuggna händer och huvuden på scenen. Stycket är morbitt, makabert, 
smak- och hjärtlöst, skriver Sandmo. Shakespeares senare dramer framtonar 
däremot som moderna på ett helt annat sätt och det är som om han här pas-
serat gränsen från ett arkaiskt främmande till något historiskt talande, säger 
Sandmo. Någonting tycks hända med vårt sätt att uppfatta våld, ett emotio-
nellt språng vari vi tappar kontakten med en äldre världs våldskultur.

Våldsmonopolets professionalisering

Mats Berglund visar i sitt antologibidrag om gatuvåld och kravaller i 1700- 
och 1800-talets Stockholm att statsmaktens våldsmonopol i varje givet ögon-
blick inte varit starkt utan bräckligt. Dels respekterades statsmaktens militära 
och polisiära styrkor inte generellt som fredade från våld och angrepp och 
dels framtonar de inte själva som professionella tjänsteutövare. Upprätthål-
larna och utövarna av statsmaktens våldsmonopol marscherade inte taktfast 

12  Erling Sandmo, ”Volden i hvitøyet. Drapets estetikk og betydning hos Shakespeare, Callot 
og Goya”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, 
myt, Lund 2004.
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i statsmaktens ledband. Manskap av olika slag uppvisade problem med att 
skilja mellan våld som de utövade inom sina tjänsteuppdrag utifrån bestämda 
regelverk och ett våldsutlevande utifrån privata grunder. Dessutom förmådde 
manskapet inte alltid distansera sig från våld privat, på sin lediga tid. För-
utom en bristfällig professionalisering framträder även avsaknaden av en med 
arbetsgivaren gemensam värdegrund.

Statsmaktens våldsmonopol, kontrollen över de militära styrkorna liksom 
över de rättskipande institutionerna ledde successivt till en allt mer diversifie-
rad och omfångsrik organisation. Detta har medfört krav på en professionali-
sering av de organ som ska förverkliga statsmaktens ambitioner. En sådan pro-
fessionalisering har tagit århundraden att uppnå men Elias har pekat på några 
betydelsefulla aspekter i denna utveckling. Innehavarna av de högsta posterna 
har professionaliserats först och gjort statsmaktens ambition till sin egen. De 
lägsta posterna har professionaliserats sist och internaliserat statsmaktens pro-
jekt långsamt. Berglunds text synliggör ett sådant mönster. Professionalise-
ringen och disciplineringen av de egna försvarsstyrkorna har gått långsamt och 
Mats Berglund illustrerar långsamheten i dessa processer genom att peka på 
att det var först en bit in på 1800-talet som militären professionaliserades i den 
bemärkelsen att den fick egna inkvarteringar åtskilda från civilbefolkningen 
och först sent internaliserades statsmaktens lagar så att dessa även omfattade 
tiden utom tjänst. Sakteligen blir upprätthållandet av lag och ordning i sam-
hället en mentalitet för militära och polisiära ämbetsmän som medför en inre 
spärr mot att delta i exempelvis upplopp på fritiden. Berglund belägger att 
grupper ur militären och ordningsmakten försvinner ur massan vid upplopp 
och kravaller nästan häpnadsväckande sent. Från en nutida utkikspunkt där 
statsmaktens ordning framträder genom dess representanter i militär, polisiär 
och rättskipande organisation ter sig historien spektakulär. Hur uppfattade 
slottsvakten sin uppgift när man slogs med stadens brandvakt? Eller militära 
befäl som slogs i flock med stadens borgare? Vår förväntningshorisont på 
våldsmonopolet är en annan. Länken till förståelse har brutits.

När integrerades statsmaktens våldsmonopol och agenda i dess upp-
rätthållares medvetande? Elias menar att den självtukt som individen blev 
tvungen att lära sig varierade med vilken funktion, vilken position, den en-
skilde hade i detta nätverk.13 Tanken är, som nämnts, att de högsta posterna 

13  Elias 1991, s. 291. 
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professionaliserades först. Berglund pekar på en sådan utveckling. De högre 
tjänstemännen, de som implementerat regelverken, såg till att rättskipningen 
fick sin gång och att de som skulle straffas vid exempelvis upplopp verkligen 
fick sitt straff även i svårbemästrade situationer där omedelbara insatser inte 
var möjliga av taktiska skäl eller på grund av numerärt underläge. Våldsmo-
nopolets reaktion infann sig men med viss fördröjning.

Är det ett ofullständigt våldsmonopols effekter som synliggörs när mono-
polets utövare i specifika sammanhang utanför tjänst eller till och med inom 
tjänstgöringen bryter mot våldsmonopolet och utövar ett illegitimt våld i op-
position mot statsmaktens instruktioner och lagar? Ett stabilt våldsmonopol 
förutsätter viss professionalitet och lojalitet hos utövarna men framför allt att 
normbrott hos de egna utövarna i slutänden leder till sanktioner.

Både Maria Sjöberg och Mats Berglund lyfter fram att den militära organi-
sationen inte varit separerad från samhällets civila verksamhet utan integrerad 
i denna. Sjöberg betonar att uppdelningen mellan civilt och militärt kommer 
sent och egentligen hör det moderna samhället till, en process som tog fart 
under 1800-talet och blev uttalad i 1900-talet. Att man separerar det militära 
från det civila och att detta framstår som önskvärt och naturligt kan också 
ses som en följd av ett avståndstagande från våld, liksom att man för bort 
det straffande våldet från den civila befolkningens ögon. Bestraffningar som 
tidigare ansetts nyttiga att utföra offentligt började ske avskilt utom synhåll. 
Samtidigt avtog våldsamheten i bestraffningarna och en aversion mot det fy-
siska våldet blir tydlig. Gustav III och upplysta i hans samtid representerade en 
ny hållning till våld, som manifesterades i ett avståndstagande från tortyr och 
dödsstraff. Och under 1800-talet kom föregående tiders straffrätt att uppfattas 
som barbarisk, förråad. Den nya maktgrupp som under 1800-talet konkurre-
rade ut det gamla krigarståndet – borgerligheten – skapade en ny självbild vars 
kardinalsmärke blev just självbehärskning och förmågan att utöva auktoritet 
utan våld. I denna kontext blev våld ett tecken på karaktärsbrist och bristande 
självkontroll, en svaghet som tillskrevs underklassens män.14 Affektkontrollen 
blev själva essensen i den nya borgerlighetens mansideal som gick segrande 
fram. Inställningen till våldet förändrades. I förlängningen blev det logiskt att 
de som hanterade krigets våld skiljdes ut från den övriga befolkningen och att 

14  David Tjeder, The Power of Character. Middle-class Masculinities, 1800–1900, Stockholm 
2003.
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verksamheten blev en undantagsverksamhet, något att bruka som en sista ut-
väg. Även det straffande våldet skiljdes ut och hanterades avskilt från samhället 
i särskilda byggnader. ”Våldsdådet har kasernerats” säger Elias, ”och från sina 
förråd, från sin kasern, griper det bara i nödfall, bara under krig eller revolter, 
in i den enskildes liv. Eftersom det är ett monopol för specialiserade grupper 
håller det sig vanligtvis borta från andras liv, och de som är specialiserade, 
våldsdådets hela monopolorganisation, håller nu bara vakt vid den samhäl-
leliga vardagens rand som ett organ för kontroll av den enskildes beteende.”15 

Det militära våldet och det straffande våldets utveckling löper parallellt och 
avspeglar kulturens förändrade hållning till båda våldskategorierna.

I det moderna samhället har statsmakten ett absolut våldsmonopol. Brott 
mot våldsmonopolet bestraffas, men med ett våld som inte längre är fysiskt. 
Samhällets aversion mot våld genomsyrar även dess eget våldsmonopol. I för-
längningen framställs våld som äger rum ute i samhället som onormalt, irra-
tionellt, meningslöst och kaotiskt – som motsatsen till social ordning och civi-
lisation, framhåller historieantropologen Anton Blok. Eftersom statsmaktens 
våldsmonopol framstår som stabilt har samhället i stort kunnat pacificeras.16

Är våldet då föränderligt över tid? Eller bara synen på våldet och kategori-
seringarna av det? I takt med att människor ”civiliseras” omgärdade av stats-
maktens våldsmonopol ändras även våldet i en civiliserande riktning. Det 
tillåtna våldet återfinns i fiktionen, i böckernas värld, filmens och kampspor-
ternas – och det bedöms utifrån etiska, konstnärliga eller sportsliga kriterier. 
Det brutala våldet, det som lemlästar och slår sönder tillvaron existerar, men 
har tappat all legitimitet. Det har marginaliserats till kriminella gäng eller 
patologiserats som vansinneshandlingar.17 Avhuggna händer, näsor, öron eller 
huvuden tillhör en förfluten världs tankar om hämnd, rättvisa och rättskip-
ning. Det väcker avsmak och avståndstagande. Våldet i samhället har föränd-
rats i takt med våra förändrade värderingar och kanske leder det inte helt fel 
att påstå att vi har civiliserats i den mening som Elias lägger i ordet.

15  Elias 1991, s. 296.
16  Anton Blok, Honor and Violence, Cambridge 2001, s. 103.
17  I min forskning kring mäns våld mot kvinnor i ett historiskt perspektiv konfronteras jag med 

den moderna ståndpunkten att män som förövat dödligt våld mot kvinna i nära relation till 
80 procent är psykiskt sjuka eller psykiskt störda, en patologisering av våldsdådet som säger 
något substantiellt om vår tids kulturella hållning till våld. Se Dödligt våld mot kvinnor i nära 
relationer. BRÅ-rapport 2001:11.
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Några kommentarer till civilt 
och militärt i det tidigmoderna 
samhället
dag lindström

Bidragen till denna antologi visar hur distinktionen mellan civilt och militärt 
är allt annat än given och problematiseringarna av detta visar sig på många 
sätt intressanta och fruktbara. Många av vår egen tids uppfattningar om sam-
hället tar en sådan uppdelning för given och inte minst av det skälet är dessa 
problematiseringar av stort värde. Men värdet ligger också i en ökad och 
fördjupad förståelse av det tidigmoderna samhället i sig. Jag har valt att här 
lyfta fram sex problemområden som aktualiseras genom bidragen till denna 
antologi. Några är av mer generell karaktär medan andra mer specifikt knyter 
an till det tidigmoderna samhället och utvecklingen av föreställningar kring 
det civila och det militära såsom åtskilda kategorier.

För det första finns det flera intressanta samband med andra begreppspar. 
Även distinktionen mellan fred och krig framstår som förhållandevis mo-
dern. Maria Sjöberg lyfter exempelvis fram statsvetaren Mary Kaldor, som 
menar att freden ”uppfanns” först på 1700-talet. Om distinktionerna mellan 
civilt och militärt respektive krig och fred kan förknippas med en relativt 
modern föreställningsvärld, så kan i stället begreppen frid och fejd förbin-
das med betydligt äldre samhällsuppfattningar. Fejden har under senare år 
rönt förnyad uppmärksamhet inom nordisk och internationell forskning.1 
Karin Hassan Jansson visar också hur hemfridsbrotten ännu under 1500- och 
1600-talen uppvisade mönster som kan förbindas med en fejdkultur. Här 
framgår också den vaga gränsdragningen mellan militära resurser och per-
sonliga maktmedel. Samtidigt visar både landslagen och olika stadgor att 

 1  Erik Opsahl (red.), Feider og fred i nordisk middelalder, Oslo 2007; Jeppe Büchert Netter-
strøm & Bjørn Poulsen (eds.), Feud in Medieval and Early Modern Europe, Århus 2007.
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det redan under medeltiden infördes restriktioner för stormännens militära 
följen. Däremot var det inte tal om att helt förbjuda dem. Även allmogens 
bruk av vapen blev föremål för begränsningar. I flera av landskapslagarna 
förutsattes ännu att allmogen hade tillgång till vapen. Såväl landslagen som 
Strängnässtadgan från 1437 intar dock en restriktiv hållning till allmogens 
rätt att bära vapen.2 Kaldor vill som sagt förlägga särskiljandet av det militära 
och det civila till 1700-talet. Hon förbinder också detta med andra processer, 
såsom särskiljandet mellan offentligt och privat, mellan ett legitimt och ett 
illegitimt och kriminellt bärande av vapen, samt en tydligare identifiering av 
statens territorium. Det var enligt Kaldor också först mot slutet av 1700-talet 
som skillnaden mellan krig och fred egentligen började identifieras.3 Frågan 
är dock om inte utvecklingen mot en monopolisering av det militära vål-
det, mot identifiering av krig och fred och mot ett särskiljande av civilt och 
militärt är en betydligt mer komplicerad och utdragen process. Även om 
processen kanske inte fullbordades förrän under 1700-talet, så går det inte 
att bortse ifrån tydliga intentioner att redan under medeltiden begränsa stor-
männens oberoende våldsmakt och frågan är om inte också den process som 
ledder fram till ett tydligt särskiljande mellan civilt och militärt faktiskt kan 
härledas tillbaka åtminstone till senmedeltiden. Likaså finns det fog för att 
hävda att redan 1600-talens krig markerar en viktig förskjutning i riktning 
mot krig såsom konflikter mellan stater. Det personliga kungadömet, den 
dynastiska dimensionen och de personliga banden spelade redan då en allt 
mer begränsad roll.

Ett andra, näraliggande tema är förhållningssättet till våld. Frågan har 
under lång tid intresserat historiker och den har varit föremål för omfattande 
forskning och debatt.4 Det kriminella våldets kvantitativa utveckling över tid 
och relationen mellan affekt och våld har diskuterats flitigt. Såväl Christoffer 
Collstedt som Karin Hassan Jansson tar upp den viktiga frågan om hur våld 

 2  Dag Lindström, ”Fejd i medeltidens och 1500-talets Sverige”, i Erik Opsahl (red.), Feider og 
fred i nordisk middelalder, Oslo 2007, s. 113–115.

 3  Mary Kaldor, Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era, Göteborg 2002, 
s. 29 f.

 4  Se t.ex. Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, 
myt, Lund 2004; Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våld. Representation och 
verklighet, Lund 2006; Sophie Body-Gendrot & Pieter Spierenburg (eds.), Violence in Europe, 
Historical and Contemporary Perspectives, New York 2008.
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och våldsverkare beskrevs och benämndes i sin samtid. Sådana analyser av 
både våld och talet om våld lämnar viktiga bidrag till en fördjupad och mer 
nyanserad analys av våldets historia. Det blir uppenbart att våldet inte alltid 
kan förbindas med kortsiktig affekt. Det kunde brukas som medel också i 
betydligt mer långsiktiga rättsliga strategier. 1600-talet framstår i flera avseen-
den som en viktig brytningstid ifråga om våld. Även om det råder oenighet 
om orsakerna till den långsiktiga nedgången i mellanmänskligt våld, så tycks 
de flesta historiker ändå vara ense om att ett avgörande brytningsskede kan 
förläggas till just 1600-talet.5 En rimlig uppfattning är också att detta har ett 
samband med genomdrivandet av ett tydligare statligt vålds- och rättskip-
ningsmonopol. Collstedt framhåller aspekter av förrättsligande och förveten-
skapligande inom den militära rätten. Här finns uppenbara likheter med de 
fenomen som beskrivits i termer av den judiciella revolutionen. Framförallt 
är det då de tidigmoderna monopoliserings- och professionaliseringsproces-
serna inom rättsväsendet som har uppmärksammats.6 Hassan Jansson använ-
der begreppen semimilitär och semirättslig i sin diskussion av edsöresbrott 
och fejder. Ännu under 1500-talet fanns ett visst utrymme för att hävda det 
rättfärdiga i att bruka våld som medel i rättsliga konflikter. Men lika tydligt 
är att denna uppfattning redan var på kraftig tillbakagång. Utan att någon av 
författarna explicit nämner detta, tangerar båda dessa bidrag också frågan om 
tillit. Tillit till regelverk, till institutioner och till sociala relationer framstår 
som en viktig, men också något försummad, variabel när förhållningssätt till 
våld och långsiktiga förändringar i våldsmönster analyseras. I det samman-
hanget är också Mats Berglunds analys av överhetens förhandlingsstrategier 
och soldaternas roll i gatuvåld och upplopp betydelsefull. Det ökade inslaget 
av gatuvåld, upplopp och myndighetsvåld i Stockholm från slutet av 1700-
talet kan tolkas som ett uttryck för urholkad ömsesidig tillit. Berglund visar 

 5  Eva Österberg, ”Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid. Tendenser och 
tolkningar”, Scandia 1991; Heikki Ylikangas, m.fl., ”Family, State, and Patterns of Criminal-
ity. Major Tendencies in the Work of the Courts, 1550-1850”, i Eva Österberg & Sølvie Bauge 
Sogner (eds.), People Meet the Law. Control and Conflict-Handling in the Courts, Oslo 2000, s. 
67–79; Dag Lindström, ”Homicide in Scandinavia. Long-Term Trends and Their Interpreta-
tions”, i Sophie Body-Gendrot & Pieter Spierenburg (eds.), Violence in Europe, Historical and 
Contemporary Perspectives, New York 2008, s. 44.

 6  Jan Sundin, För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600–1840, Lund 1992, 
s. 447–456.
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också på ett intressant sätt hur särskiljandet mellan civilt och militärt också 
kan innebära att det militära våldet mot civila ökar.

Denna diskussion knyter an till ett tredje viktigt tema: kontinuitet respek-
tive diskontinuitet. Berglund, Collstedt, Hassan Jansson och Sjöberg uppe-
håller sig alla vid fundamentala förändringsprocesser och historisk diskonti-
nuitet. Särskiljandet mellan civilt och militärt är liksom monopolisering av 
rättskipning och legitimt våld exempel på detta. I Mats Hallenbergs och Ulf 
Nyréns bidrag framträder i stället ett visst mått av historisk kontinuitet som 
en bärande tanke. Hallenberg gör jämförelser mellan det tidiga 1600-talets 
skatteförpaktningar och vår egen tids tendenser till privatisering av offentligt 
finansierade verksamheter. Inte minst framhåller han parallellerna i fråga om 
legitimitetsproblem, särskilt i de fall då privatpersoner berikar sig på offentlig 
verksamhet. Resonemanget är på många sätt spännande. Samtidigt föranle-
der det en principiell diskussion kring historisk förändring respektive kon-
tinuitet och, kanske allra viktigast, en diskussion om förutsättningarna för 
sådana jämförelser över tid. Hallenbergs resonemang tycks implicit indikera 
att vi av historien kan dra konkreta lärdomar relevanta för vår egen tid. Det 
förutsätter i sin tur, om inte en direkt lagbundenhet, så i alla fall någon form 
av återkommande mönster i historien, i vart fall om det ska vara fråga om nå-
got mer än enbart tillfälliga eller skenbara likheter. Dessa synpunkter ska inte 
uppfattas som en polemik mot Hallenbergs resonemang. Däremot skulle det 
vara spännande med ett utförligare resonemang om förutsättningarna för och 
räckvidden av dessa jämförelser mellan 1600-talet och det tidiga 2000-talet. 
Nyrén placerar in sin diskussion av 1600-talets svenska jägeristat i ett mycket 
långt historiskt perspektiv av adliga och kungliga jaktprivilegier från högme-
deltid till sent 1700-tal. Därmed framträder ett annat slags periodisering än 
den vi möter hos exempelvis Hassan Jansson. Där framstår ju snarare 1500- 
och 1600-talen som en brytningstid mellan en äldre konfliktlösnings- och 
fejdkultur och statsmaktens monopolisering av rättskipning och våld. Det rå-
der givetvis inte någon nödvändig motsättning mellan dessa periodiseringar. 
Historien är full av icke-synkrona processer. Men det vore ändå intressant att 
ställa dem mot varandra, och i grunden finns ändå frågan om 1600-talet ska 
uppfattas som del av en epok då civilt och militärt ännu inte var separerat, 
eller om 1600-talet snarare ska uppfattas som en period då en process av åt-
skiljande mellan dessa sfärer faktiskt redan hade tagit sin början.

Ett fjärde tema jag vill berör är komparation. Flera av bidragen har kom-
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parativa ambitioner eller åtminstone komparativa inslag. Nyréns text inne-
håller återkommande referenser till engelska förhållanden och Hallenberg gör 
jämförelser med skatteförpaktning i andra delar av Europa. Det komparativa 
perspektivet framstår överhuvudtaget som värdefullt vid en analys av civilt 
och militärt. De är bara i ett sådant sammanhang som det är möjligt att be-
döma om de exempel som presenteras i denna volym också representerar ett 
mer allmänt mönster eller om de i första hand återspeglar specifika svenska 
särdrag. Detta har rimligtvis också betydelse för vilka typer av förklaringar 
som kan vara relevanta. Skatteförpaktning var ett vanligt fenomen i 1600-
talets Europa. Det talar för att orsakerna till att systemet introducerades i 
Sverige är att söka i tämligen generella samhällsförhållanden. Samtidigt blev 
systemet ovanligt kortlivat i Sverige, vilket talar för att detta har att göra med 
speciella förhållanden i den svenska kontexten. Grundprinciperna för kom-
parationen som en systematisk metod i syfte att utvinna ny historisk kunskap 
diskuterades av Marc Bloch redan 1928.7 Hans tankar är i högsta grad aktuella 
än idag och de är fortfarande en bra utgångspunkt för en mer aktiv diskus-
sion av grunderna för och syftena med komparationer.

Legitimitet är ytterligare ett problemområde som aktualiseras i flera bi-
drag. Hallenberg visar hur systemet med skatteförpaktning mötte på allvarliga 
legitimitetsproblem. Nyrén placerar in den svenska jägeristaten i ett långt his-
toriskt perspektiv. Samtidigt framstår den exklusiva jakträtten som en relativt 
sen, relativt bräcklig och relativt kortlivad företeelse i Sverige. Det är i alla fall 
den bild som framträder vid en jämförelse med exempelvis England. Detta 
väcker i sin tur frågor om hur den exklusiva jakträtten kunde legitimeras, hur 
denna legitimitet upprätthölls, men också hur den undergrävas. Legitimitets-
problematiken förtjänar ofta större uppmärksamhet än den vanligen tenderar 
att få. Ofta stannar diskussionen vid iakttagelser om bristande legitimitet. 
Mer sällan problematiseras legitimiteten genom frågor om hur legitimitet 
formeras, hur legitimitet förhandlas och hur legitimitet förändras.

Ett sjätte viktigt tema är frågan om allmogens och de ofrälses politiska 
uppfattningar och deras politiska agerande under 1600-talet. Det är i första 
hand i Johan Holms och i Joakim Sherps bidrag som detta tema aktualiseras. 

 7  Marc Bloch [1928], ”A Contribution towards a Comparative History of European Societies”, 
i Marc Bloch, Land and Work in Medieval Europe, London 1967.
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Det förhandlings- och interaktionsperspektiv som numera etablerats i synen 
på relationen mellan allmoge/lokalsamhälle och stat/centralmakt markerar 
ett behov av mer kunskap om böndernas och de ofrälses politiska uppfatt-
ningar och deras politiska agerande. Häri ligger också en medveten strävan 
att se politiken ur böndernas och de ofrälses horisont.8 Riksdagspolitiken och 
riksdagsbesvären är viktiga områden att studera i detta sammanhang. Dock 
skulle jag även här gärna se en än högre grad av problematisering. Vad är det 
egentligen som uttrycks i riksdagsarbetet, i riksdagsprotokoll och i besvärs-
skrivelser? I vilken grad utrycks verkliga intentioner, verklig antagonism och 
egentliga grunduppfattningar i dessa sammanhang? Detta belyser ett käll-
kritiskt problem som alltid aktualiseras när vi vill komma åt folkliga normer 
och attityder. Här kunde en mer systematisk diskussion kring folklig retorik, 
folklig politisk taktik och folkliga politiska strategier vara värdefull. Därmed 
skulle också interaktions- och förhandlingsperspektivet kunna berikas med 
nya dimensioner.

Själv är jag långt ifrån alltid en vän av diskursanalyser. Ibland framstår 
sådana metodologiska ansatser mer som en ursäkt för att inte behöva bemöda 
sig om att försöka nå bortom texten. I just detta sammanhang anser jag emel-
lertid att en sådan analys skulle bidra med någonting ytterst väsentligt och 
betydelsefullt. Hur och i vilken utsträckning styrdes bönderna och de ofrälse 
i sitt agerande och i sin argumentering av språkliga och tankemässiga ramar 
för politisk interaktion? Hur var det möjligt att formulera sig och vad var det 
överhuvudtaget möjligt att tala om? Påfallande är ju att besvärsskrifterna i så 
hög grad uppehåller sig vid ekonomiska frågor och att de i stort sett aldrig 
ifrågasätter den grundläggande samhällsordningen. Snarare utmärks besvären 
ofta av ett explicit försvar av den rådande samhällsordningen. I vilken mån 
förändrades dessa förhållanden? Konkret är det också viktigt att fråga sig vem 
eller vilka som överhuvudtaget kunde utmålas i en negativ dager i exempel-
vis besvärsskrifter. Vilka personer, grupper och förhållanden var möjliga att 
angripa och med vilka medel kunde detta ske? Sådana frågor skulle lämna 

 8  Se t.ex. Nils Erik Villstrand, Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av 
fotfolk till den svenska krigsmakten 1620–1679, Åbo 1992; Eva Österberg, ”Vardagens sträva 
samförstånd. Bondepolitik i den svenska modellen från vasatid till frihetstid”, i Gunnar Bro-
berg, Ulla Wikander & Klas Åmark (red.), Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån 1, 
Stockholm 1993.
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ytterligare bidrag till att utveckla vår kännedom om en tidigmodern politisk 
kultur. Ett annat problem med analyser av besvärsskrifter och liknande källor 
är också det faktum att de tenderar att frammana en bild av samstämmighet. 
Normer, intentioner, antagonismer etcetera framstår gärna som enhetliga och 
entydiga. Här kan det finnas anledning att ytterligare problematisera bönder-
nas och de ofrälses uppfattningar. Kan deras intentioner och uppfattningar 
ha varit mer sammansatta än de först synens vara och vilka var det egentligen 
som kom till tals i dessa sammanhang?

Jag vill också avsluta med ett resa ytterligare en fråga. Det är påfallande att 
flera av vår egen tids distinktioner, såsom offentligt/privat och civilt/militärt, 
inte är relevanta för det tidigmoderna samhället. Men frågan uppstår då hur 
vi begreppsligt ska namnge och beskriva ett samhälle där dessa distinktio-
ner saknas. Vi hamnar trots allt gärna i en modern utgångspunkt och våra 
beskrivningar av ett annat samhälle tenderar att uppehålla sig vid bristen på 
eller frånvaron av våra egna distinktioner. Men med vilka begrepp kan vi 
beskriva och analysera det för- och tidigmoderna samhället utifrån dess egna 
villkor, utan att förutsätta det moderna som utgångspunkt? Och, är det alls 
möjligt för oss att göra detta?
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