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Abstract 
 
Much has been taken for granted in studies about the Swedish estate society. Insights and truths 

from the 1940’s have influenced researchers up to modern times. On this side of the turn of the 

millennium we can, however, see a new spark of interest for these questions. But now the 

practices, rather than normative principles are in focus. An intense wave of studies of the rise of 

the bourgeoisie has served as an eye opener, revealing that estate sometimes could be subordinate 

to factor like capital or merit. But there is (fortunately) still no consensus in sight. 

This thesis investigates the complexity and diversity of the estate society by studying violence 

as means of creating hierarchies and identities in early modern Sweden. The examined years are 

1720-1750, 30 years that can be said to be part of the last golden period of the Swedish nobility, 

the Age of Liberty (1718-1772).  

The empirical basis for this work consists of court protocols from trials treating violence 

conflicts. Study of the actual, physical violence as such is impossible to conduct. The violent acts 

my study object has been a part of have been lost in history, not only to us today, but also to 

their contemporaries, right after the acts were done. This fact is very favourable for this study. 

The time elapsed between the act itself and the trial has given the actors time to process and 

project their own valuations on the actions.  

Violence was ubiquitous in early modern Sweden. It could take different forms, political (as in 

war), juridical (as in corporal punishment) and educational (as in chastisement). These, for the 

early modern man, natural forms of violence had very explicit and specific functions. They were 

legal and accepted forms of violence but there were also illegal forms of violence ascribed 

practical functions, duels being the most prominently researched example. The study presupposes 

that people living in such a society are more likely to attribute “every day” violence some 

functions. The early modern Swedes were obsessed with hierarchies, they wanted to divide and 

rank everything. It has proven to be the case when the actors ascribe function to the violence 

they have been involved in.  

The thesis has shown that the context more or less always dictated how the actors treated the 

violence. Where it took place, the status of those involved and to what part of the body it was 

directed towards were all relevant factors. For those higher up in the strata, for example, visibility 

was a particularly sensitive subject. The worst place they could be exposed to violence seems to 

have been in plain sight, for example in an open, public street. 

Visibility as in violence that left traces was also considered delicate. Violence directed towards 

heads was (perhaps therefor) considered extra grave. The fact that bruises in the face were hard 



 
 

to conceal cannot be the whole explanation. Even a very light slap on the back of the head seems 

to have been looked upon as severe violence.   

When the actors tried to show the legitimacy of their actions, and the illegitimacy of other’s, 

they would often argue that they had acted in certain roles. They could for example be 

professional, related to households or family bonds. Gender roles do, however, not seem to have 

been considered relevant. It was common for most people to claim roles by positioning 

themselves lower in a hierarchy by stating who they had above, thereby associating themselves 

with some of their authority. Those high up in the strata would, however, rather claim their own 

authority or a vertical position by stating whom they, so to speak, had “beside” themselves.  

Some actors were expected to act more violently than others and some would try to construct 

an image of a violent “self”. There is a very relaxed attitude towards the violence of those who 

had the “right” to perform it. They would rarely motivate it. Whilst on the other hand, those who 

had performed illegitimate violence would spend a lot of energy denying, whitewashing and 

explaining their actions. 

 

Keywords: Violence, interaction, identities, hierarchies, Swedish age of liberty, early modern, 

estate society, practises. 
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Introduktion 

Mycket har tagits för givet i arbeten som berört det svenska ståndssamhället. Insikter och 

sanningar från 1940-talet, har under lång tid präglat hur forskare ända fram till idag, har sett på 

ståndssamhället.1 På denna sida millennieskiftet, har intresset för dessa frågor dock nytänts. 

Emedan man tidigare tog fasta på normativa, skrivna och teoretiska principer, och mer eller 

mindre slarvigt förutsatte att dessa var applicerbara på det ”verkliga livet”, söker man nu ofta 

utreda hur praktikerna såg ut. En intensiv våg av arbeten som lyft fram borgareståndet som den 

viktiga, växande överklassen, har för många blivit en ögonöppnare. Det är idag inte särskilt 

kontroversiellt att hävda att stånd i vissa sammanhang kunde vara underordnat till exempel 

kapital (såväl ekonomiskt som kulturellt) eller meriter.2 Men mycket återstår ändock att göra, 

innan vi kan få något ordentligt koncensus kring hur ståndssamhället egentligen bör betraktas. 

I detta arbete studeras just ståndssamhällets praktiker. Enskilda individer får komma till tals 

och deras handlingsmönster i interaktioner med andra skärskådas. Detta med hopp om att nå 

ökade insikter kring hur dessa individer uppfattade sin vardag och navigerade genom 

ståndssamhällets sociala normer. 

 

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att belysa komplexiteten och mångfalden i ståndsamhället, genom att studera 

våld som skapare av identiteter och hierarkier i det tidigmoderna Sverige. 

Åren som studeras är 1720-1750, trettio år som kan sägas utgöra del av den svenska adelns 

sista guldålder, frihetstiden (1718-1772). Undersökningen kunde lika gärna ha kunnat förläggas till 

vilka år som helst under den tidigmoderna perioden, men då den behandlar frågor om social 

ojämlikhet, föreställde jag mig att det var lämpligast att välja en tid när adeln, vilka kan anses vara 

något av privilegiesystemens galjonsfigurer, var relativt starka. Tillgång till källmaterial har också 

påverkat val av period. 

Våldet som studeras är av ”vardagligt”, interpersonellt slag. Det vill säga, inte sådants som 

utövas som juridisk bestraffning eller i krig, utan sådant som personer kunde stöta på när de 

framlevde sina liv i hemmet, på krogen, i kyrkan eller på gatan. Genom att undersöka hur 

individerna betraktade och värderade våldet, hoppas jag kunna nå insikter kring hur de betraktade 

                                                             
1 Här märks särskilt inflytandet från Sten Carlssons produktion. 
2 Det finns flera exempel på personer som avböjt adelskap, och således visat att de värderar andra faktorer högre. 
Claes Grill (1705-1767) var en sådan. Hans motivering var att han hellre ville vara den förste i sitt stånd än den siste 
inom adelsståndet. Källa: http://grilliana.files.wordpress.com/2009/10/konst-kultur-och-vetenskap2.pdf 
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sin tid, sig själva och sin omvärld. En gynnsam sidoeffekt av tillvägagångssättet är att ökade 

insikter om våld som kommunikativt redskap är att vänta. 

 

 

Källmaterial 

Arbetets empiriska bas består av rättsliga protokoll från rannsakningar av våldskonflikter. Två 

källgrupper har använts. Primärt har de lägre regionala instanserna studerats - häradsrätter, 

kämnärsrätter och rådhusrätter – där protokollen är längre och ”råare” till sin natur, vilket passar 

uppsatsens syfte väl eftersom jag vill studera orden som de föll, och inte en senare transkriberad, 

putsad version. 

På landsarkivet i Uppsala finns ett kartotek upprättat på 1900-talet. Det innehåller korta 

summeringar av fall hanterade av de lägre rättsliga instanserna i Uppsala och angränsande län, 

som sedan sänts till Svea hovrätt för utslag. Det var tidens praxis att om det rannsakade brottet var 

belagt med dödsstraff, eller den ena aktören var adlig, skulle protokollen, med tillhörande dom 

från underrätten, sändas till hovrätten för fastställande eller omvandlande av domen. Detta 

betyder dock inte att alla fall var av väldigt brutal karaktär. En del rannsakningar behandlar lättare 

knuffar eller örfilar, men omständigheterna gjorde att brottet ansågs grövre (huvudsakligen gällde 

detta aktörer som slagit sina föräldrar). 

Uppsökandet av fall via kartoteket ger arbetsekonomiska fördelar. Sökmetoden gör att man 

snabbt får en överblick över en stor mängd fall av olika slag. En alternativ metod hade varit att 

läsa några domböcker från ett par häradsrätter eller rådhusrätter, från pärm till pärm, för att hitta 

fall. På så sätt hade även våld med lägre straffsats kunnat studeras. Ett sådant förfarande hade 

dock inte lämnat några garanter för variation mellan olika slags utövat våld, och enär det inte är 

den rättsliga praxisen kring våldet som undersöks blir det inget problem att man främst finner 

våld med lagstadgat dödsstraff. 

Samtliga funna våldsbrott från den undersökta perioden (419 stycken) har kategoriserats 

utifrån de involverade parternas relation. I tabellen nedan syns de kategorier fallen initialt delades 

in i, och den geografiska spridningen. 
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Tabell 1. Samtliga upphittade våldsbrott 1720-1750 i kartotek med utslag från Svea hovrätt på landsarkivet i Uppsala.

 
 
 

Kategoriseringen tjänar som en överblick över vilket slags våld som utövades under 

undersökta år, och i de undersökta länen. Utifrån kategoriseringen som visas i tabellen har ett 

urval gjorts, med strävan att spridningen över tid, geografi, de inblandades sociala tillhörighet, 

samt typ av våldskonflikt, ska bli så vid som möjligt. Somliga kategoriseringar kan tarva vidare 

förklaring. Med tjänstemän kommer i uppsatsen avses länsmän, fogdar, kronobefallningsmän och 

andra med liknande uppdrag. De tre kategorierna Övrigt uppåt, Övrigt nedåt och Övrigt samma/oklart, 

har upprättats för att husera fall som inte passade in i de övriga kategorierna och heller inte var 

nog många för att upprätta en egen sådan.3 De två förstnämnda är alltså fall med andra slags 

inblandade parter än de i tabellens övriga kategorier, där våldet uppenbart riktats uppåt respektive 

nedåt i en hierarkisk ordning. I Övrigt samma/oklart har så slutligen de fall placerats, där parterna 

tydligare varit socialt jämställda eller ingen rangskillnad kunnat urskiljas. 

Den andra källgruppen är fall från Akademiska Konsistoriet vid Uppsala universitet. 

Universitetet hade, likt många andra korporationer vid tiden, en egen jurisdiktion, vilken alla som 

verkade inom universitetssfären var underställda. Här har fallen hittats genom en genomgång av 

varje volyms alfabetiska index, där även några ord om fallen står. Konsistoriefallen, totalt 50 

stycken, har sedan sorterats efter våldets art, och ett urval har gjorts, vars syfte är att komplettera 

fallen från landsarkivet. Till exempel har nästan samtliga (3) fall med kvinnliga våldsverkare 

därifrån inkluderats, eftersom de fall i vilka kvinnliga våldsverkare förekom,  från landsarkivets 

material, var få och tämligen likartade. 

Våldet som syns i Akademiska Konsistoriets protokoll, är till stor del av en annan art, än 

våldet i fallen från landsarkivet. Där finns till exempel inte ett enda fall av misshandel av föräldrar 

medan det brottet utgör 43% av fallen ifrån landsarkivets kartotek. Det är också så att i mer än 

hälften av fallen från universitetsrätten är fler än två personer involverade i konflikten, och det är 

                                                             
3 Självklart är urvalet färgat av mina egna funderingar jag bar med mig när jag började sortera fallen i kartoteket. 
(Hade mitt sinne verkligen varit tabula rasa hade till exempel förmodligen kategorin ”civila på militärer” inte kommit 
med enär kategorin var så pass obetydligt liten.) 

Typ av fall Kopparberg Uppland Västmanland Örebro Totalt I procent

Mot föräldrar (kvinnor slår) 57 (7) 63 (16) 36 (8) 26 (7) 182 (38) 43% (9%)

Övrigt inom hushåll 4 0 9 7 20 5%

Tjänstemän inblandade (utövare) 12 (ev. 1) 21 (2) 7 (0) 6 (1) 46 11%

Militärer på civila 14 14 4 7 39 9%

Civila på militärer 0 5 1 0 6 1%

Övrigt uppåt 2 2 5 2 11 3%

Övrigt nedåt 4 6 2 0 12 3%

Övrigt samma/oklart 19 42 20 22 103 25%

Totalt 112 153 84 70 419 100%

I procent 27% 37% 20% 17% 100%
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inte helt sällan stora grupper som slåss på Uppsalas gator. Slagskämparnas sammansättning har 

bedömts som alltför komplex för att skapa någon tabell liknande den ovan. 

Två tabeller upprättades dock för att stilla nyfikenheten kring vissa gruppers förekomst i 

protokollen. I den första redogörs utsträckningen för studenters och vaktmäns inblandning i 

våldskonflikter, samt den samma för kvinnor som har utövat våld. Den andra tabellen visar 

andelen studenter inblandade i våldskonflikterna med bara två aktörer.  De bifogas här nedan för 

intresserades ögon. 

 
 
Tabell 2. Fördelning aktörer i samtliga funna fall av våldsbrott från AKP 1720-1750. 
Tabell 3. Fördelning studenter/andra i fall av våldsbrott med två inblandade aktörer från AKP 1720-1750.

 
 
 

Totalt 24 fall från de båda källgrupperna har använts för uppsatsen, femton från landsarkivet 

och nio från akademiska konsistoriet. I urvalet finns gott om fall med misshandel av föräldrar 

representerade, likaså allehanda uppåt- och nedåtriktat våld. Det rymmer vaktmän, tjänstemän, 

studenter, borgare, bönder, drängar och adelsmän som misshandlar och misshandlas. Urvalet är 

gjort för att fånga upp representanter från så många aspekter som möjligt av det tidigmoderna 

svenska samhället. 

Protokollen för berörda fall är av väldigt varierande längd och kvalitet. De kortaste 

rannsakningarna verkar ha tagit en knapp förmiddag och dessas protokoll uppgår till ett par sidor, 

men har icke desto mindre visat sig intressanta och relevanta för studien. De längsta pågick under 

flera dagars tid och resulterade i tjocka, halvt ogenomträngliga luntor. 

Det har inte funnits någon strävan att låta urvalet återspegla några verkliga 

fördelningsförhållanden, vare sig geografiska eller innehållsmässiga. Bredd och spridning har varit 

ledorden. Detta har lett till att vissa slags fall blivit över- respektive underrepresenterade, och det 

är helt i sin ordning. Jag försöker inte hävda någon direkt allmängiltighet för de utvalda fallen, 

vilket inte heller torde behövas när syftet är att visa på mångfald och komplexitet. Däremot har 

många fall beröringspunkter som pekar åt samma håll, vilket torde kunna antyda att vi inte helt 

och hållet har att göra med abnorma kuriositeter. 

 

 

 

Aktörer 50 I procent

Studenter inblandade 37 74%

Stads-/universitetsvakt inblandade 10 20%

Kvinnliga gärningsmän 4 8%

Två inblandade 23 I procent

Bara studenter 5 22%

Student och annan 8 35%

Bara andra 10 43%
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Teoretiskt ramverk 

Stånden i Sverige 

Det har funnits flera olika ståndsläror, av vilka somliga har verkat parallellt. I Sverige var det vid 

tiden för min undersökning två som dominerade. Den som för många kanske ligger närmast till 

hands att tänka på är det svenska systemet med fyra politiska stånd, rikets ständer. Systemet, 

indelat i adel, präster, borgare och bönder, tillkom under 1400-talet och hade politisk 

representation som främsta funktion. Inom varje stånd fanns också rangordningar. Adelsståndet, 

till exempel, hade tre grader: första graden var herreklassen, som var i särklass färst och bestod av 

grevar och friherrar, även kallad högadeln, eller de högvälborne, andra graden, riddarklassen, som 

bestod av riksrådsättlingar utan några titlar, också den högadlig, samt den tredje klassen, 

Svenneklassen, som var flest och utgjordes av landets övriga adel, enbart lågadel.4 De interna 

hierarkierna som fanns inom varje stånd var frikopplade från denna övergripande politiska 

uppdelning. 

Fyrståndsindelningen var inte befäst i någon kungörelse eller något plakat men var ändå 

närvarande i många diskussioner bland samtidens tänkare. Kekke Stadin, historiker vid 

Södertörns högskola, beskriver fyrståndsläran som uppkommen ur ”en beskrivning av de faktiska 

riksdagsstånden och en motivering till ståndsindelningen”, snarare än en teoretisk tankemodell.5 

Motiveringarna handlar främst om respektive stånds skyldigheter till varandra och staten. 

Fyrståndsläran innefattade inte hela samhället, utan lämnade många utanför.6 Den var teoretisk-

politisk och inte problemfri att översätta till och applicera på det faktiska samhället. Man bör 

därför inte använda sig av fyrståndsläran som måttstock vid analys av socioekonomiska 

hierarkier.7 

Det andra viktiga ståndssystemet var i första hand andligt, nämligen den lutheranska 

treståndsläran, som den presenterades i hustavlan i Luthers lilla katekes.8 De tre stånden är det 

andliga ståndet, det politiska ståndet och det hushålleliga. Anders Jarlet, professor i kyrkohistoria, 

menar att den breda ståndsöverskridande spridning som hustavlan hade genom katekesen gjorde 

den till kanske det främsta undervisningsverktyget när det kom till identitetsskapande under flera 

hundra år.9 Treståndsläran är på många sett väsensskild från fyrståndsläran, bland annat genom 

att varje individ här är en del av flera stånd, eller sammanhang. Varje stånd är uppdelat i mindre 

                                                             
4 Eriksson 2011, s. 147. 
5 Stadin 2004, s. 21 f. 
6 Av vilka somliga kunde vara både förmögna och karriärsmässigt framstående, till exempel brukspatroner. 
7 Stadin 2004, s. 22. 
8 NB - orelaterat till den medeltida världsliga treståndsindelningen. 
9  Jarlert 1999, s. 100. 
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kategorier av styrande och underlydande.10 I det andliga och det politiska var uppdelningen 

dikotomisk, men hushållsståndet hade en rad underkategorier.11  Treståndslärans fokus ligger på 

hur relationerna ser ut inom varje stånd. Stadin som studerat stånd och genus i tidigmodern tid 

menar att hushållets roller var lika oavsett ”politiskt” stånd. En husfar var alltid en husfar och så 

vidare, vilket något kan understryka hur frikopplade tre- och fyrståndslärorna är från varandra.12 

Luthers lära är väldigt patriarkal. Det finns ett överhuvud inom varje stånd. I det politiska är 

det kungen, i det andliga är det prästen och i det hushålleliga är det husfadern.13 Man kan således 

tänka att det patriarkala är det allra centralaste, att denna samhällssyn främst är en fråga om 

(manlig) överordning. För egen del tycker jag att det är rimligare att se på det omvänt. I alla tre 

sammanhangen tillhör den största delen individer den lydande kategorin, och även om man råkar 

vara överhuvud i ett sammanhang kommer man ändå att vara undersåte i ett annat. Även kungen, 

som, om man ställer det på sin spets, svarar under Gud. 

Det finns flera gemensamma drag mellan tre- och fyrståndsläran, vilket kan vara behjälpligt att 

ha klart för sig om man vill förstå hur de kunde samexistera och hur dess idéer kunde influera 

samhällssynen hos samtida. Det som jag anser viktigast att framhäva bland likheterna är att 

ingendera av lärorna upprättar en hierarkisk ordning mellan stånden. Det är lätt för oss externa 

åskådare att ta en titt på fyrståndsläran, betrakta en tidigmodern bonde och en adelsman, notera 

deras skilda förutsättningar och se att de levde i ett samhälle som premierade och befäste social 

ojämlikhet. Och trots en viss rörlighet mellan stånden, genom till exempel nyadlingar, var stånden 

inte att betrakta som en karriärstege.14 Man föddes till sin lott i livet, och där skulle man också 

verka och dö. Stånden skulle vara väsensskilda och var, trots att det i praktiken fanns en uttalad 

hierarki mellan dem, lika viktiga för att få samhällskroppen att må väl och blomstra.15 Att det 

fanns rikare och på andra sätt mer framstående borgare än adelsmän, är ett exempel på detta. 

Treståndsläran var Martin Luthers försök att sätta ord på en ordning som han ansåg vara 

gudagiven och med tanke på boken genom vilken idén fick spridning lär nog de flesta som tog till 

sig treståndsläran också sett den som skapad av Gud. Fyrståndsläran däremot, måste upplevts 

som mer profan, i det att den var så knuten till en politisk verklighet, och inte lika allomfattande 

som treståndsläran. Likväl upptog många samtida tänkares sinnen, vilket jag ska återkomma till.16 

 

 

                                                             
10 Marklund 2004, s. 39. 
11 Stadin 2004, s. 18. 
12 Stadin 2004, s. 36. 
13 Marklund 2004, s. 39. 
14 Geschwind 2001, s. 38. 
15 Stadin 2004, s. 26. 
16 Geschwind 2001, s. 38. 
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En delad identitet 

För 2000-talsmänniskan är jaget något introvert, personligt och dolt. Något man kan finna genom 

meditation eller resor. Under tidigmodern tid hade det, enligt historikern Dror Wahrman, en mer 

extrovert/social karaktär, något som skapades i relation till andra. Man var den man verkade vara, 

varken mer eller mindre.17 

I det tidigmoderna Sverige var det gemenskaper och kollektiva identiteter som avgjorde vem 

individen var, snarare än tvärtom. Både politiskt och socialt var hushållet den minsta enheten eller 

gemenskapen, och den största var kristenheten.18 Sedan fanns det en uppsjö gemenskaper 

däremellan som man kunde vara en del av, såsom geografiska (som landskap eller byar), 

professionella (som gillen och skrån), sociala (som ordenssällskap eller trossamfund) och de 

tidigare nämnda politiska stånden. Hantverkare levde och verkade i ett hushåll men var också del 

av ett större skrå, de kunde identifiera sig som exempelvis Falubor, pietister och del av bergslaget. 

Studenterna i Uppsala var anslutna till nationer, men var också en del av en större akademisk 

gemenskap och bar därtill med sig mycket av sina fäders identiteter. 

Identiteter i ett sådant samhälle måste av naturen bli väldigt kontextbundna. Å ena sidan 

kanske man representerar alla de gemenskaper man tillhör när man rör sig bland människor, men 

i mötet med andra individer, är det oftast en eller ett par gemenskaper som är de viktigaste (i 

synnerhet för betraktaren). En person kunde vara hög i ett sammanhang men låg i ett annat. En 

adelsman av tredje klassen var säkert smärtsamt medveten om sin låga position inom ståndet när 

riksdagen sammanträdde, men i mötet med en bonde blir har representant för hela adelsståndet. 

Internt hade respektive sådan gemenskap ofta en strikt och uttalad hierarki.19 Treståndlärans 

patriarkala spegelbilder blir synliga här. Staten kunde beskrivas som ett stort hushåll, eller 

hushållet som en liten stat, liknelsen var också applicerbar på många andra hierarkiska 

gemenskaper.20 Dessa formella hierarkier var också uppblandade med informella, som saknade 

nedtecknade riktlinjer men ändå var så pass djupt kulturellt rotade att de gick att förhålla sig till.21 

Detta innebär dock inte att livet alltid fortskred friktionsfritt inom gemenskaperna. Även när en 

individ verkade inom en specifik gemenskap var hen fortfarande en del av andra sammanhang 

som kunde ha andra värderingar. 

 

 

                                                             
17 Wahrman 2004, p. 179. 
18 Geschwind 2001, s. 42. 
19 Av vilka somliga överlevt till våra dagar till exempel i de militära och akademiska sfärerna och i vissa 
hantverksyrken som fortfarande har lärlingar, gesäller och mästare. 
20 Geschwind 2001, s. 39. 
21 Stadin 2004, s. 22. 
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Relationen mellan grupperna 

Det var dessutom oklart hur dessa interna hierarkier stod sig mot varandra, i synnerhet mellan 

grupper med liknande funktion, exempelvis professionella korporationer. Det problemet sökte 

man råda bot på bland annat genom flera kungliga resolutioner vari det fastställdes rangordningar 

för dem verksamma inom den statliga och militära organisationen. 1664 löd uppdelningen ”Först 

skulle grevar och friherrar rankas, sedan kom de som kunde åberopa förnämliga förfäders 

meriter, i tredje hand skulle hänsyn tas till förnäma tjänster, och slutligen var en hög och 

hedersam ålder meriterande”. 1672 fanns 7 platser i uppdelningen, åtta år senare 28. 1696 

publicerades den 40-gradiga skalan som skulle gälla under min undersökningsperiod. Den gjorde 

veterligt att exempelvis professorer (från den akademiska sfären) skulle likställas med assessorer 

(från den juridiska sfären) och med ryttmästare och kaptener (från den militära).22 Den var som 

sagt endast riktad till en liten del av samhället, och fastän somliga försökte, upprättades inget 

liknande system för landets samtliga invånare. 

Den tidigmoderna människan var formligen besatt av hierarkier. Uppsalahistorikern Mikael 

Alm ger ett tydligt exempel på detta: När Kungliga Patriotiska Sällskapet 1773 utlyser en 

essätävling på temat för- och nackdelar med en svensk nationaldräkt, inkommer 73 bidrag. I de 

bevarade essäerna ägnar sig en övervägande majoritet av skribenterna åt att resonera kring 

klädernas utförande utifrån idéer om social rang, trots att det överhuvudtaget inte nämndes som 

en del av uppgiften. Somliga sade att nationaldräkt var en dålig idé i och med att det skulle bli 

problematiskt ur ståndssynpunkt, andra tyckte att man borde ha en nationaldräkt som såg olika ut 

mellan riksdagsstånden och ytterligare andra ville ha en tydligt hierarkisk nationaldräkt, men med 

grund i andra uppdelningar än stånd.23 Jag tycker att detta säger någonting om hur viktiga 

hierarkier var för 1700-talsmäniskans världsbild.  

I Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik beskriver den kanadensiske sociologen 

Erving Goffman hur människor i ett mer kontemporärt samhälle, i sin interaktion med andra 

ständigt spelar roller, och hur dessa roller förändras och byts ut beroende på vem man möter.24 

Identiteten är så att säga flytande. Många av hans tankar är tillämpningsbara på 1700-talet, om man 

håller i åtanke att identiteter fungerade annorlunda då jämfört med nu. Om vi accepterar 

argumentet att de tidigmoderna ”individuella” identiteterna, i högre utsträckning än våra samtida, 

bottnade i kollektiva gemenskaper, får vi också anta att ”åskådaren” kunde ha en ganska bred 

uppsättning fördomar rörande varje specifik grupp som denne associerade en individ med. 

Kanske hade det varit skönt för 1700-talsmänniskan om ståndsspecifika nationaldräkter införts. 

                                                             
22 Geschwind 2001, s. 147 f. 
23 Alm 2014. 
24 Goffman 2010, s. 11. 
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Att bemöta en person på ”rätt” sätt var viktigt eftersom ett angrepp på en individ kunde tolkas 

som ett angrepp på en hel grupp.25 För vad är en grupp annat än summan av individerna som 

utgör den? I ett samhälle byggt på gemenskaper blir således individens ve och väl ständigt 

beroende av gruppens och vice versa. 

I avsaknad av fastställda tolkningsramar för statusförhållanden mellan grupper fanns ett 

utrymme för konstruerande av sådana, men även utmanande. Och det är just om detta uppsatsen 

kommer att handla. Den undersöker delar av det svenska ståndssamhället, men det är inte enkom 

stånden, vare sig de tre eller de fyra, som står i fokus eftersom ett sådant upplägg hade riskerat att 

man gått in i arbetet med alltför snäv syn på var resultaten skulle komma att landa, och på 

förhand konstruera tvära gränser som kanske inte korresponderar med dåtidens situation. Jag vill 

visa på komplexiteten och mångfalden i systemet och utröna något om hur dess sammansättning. 

Det är stratifieringsskapande i stort som intresserar mig, oavsett mellan vad. Och sådant 

förekommer dels mellan grupper likt de här ovan nämnda, men också inom grupper. Jag nämner 

ovan att starka formella och informella hierarkier rådde inom de flesta grupper, men att dessa är 

uttalade rent normativt, betyder inte att de blint efterföljdes. 

 

 

Våld som studieobjekt 

Att studera våld som identitets- och/eller hierarkiskapande, ter sig naturligare om man tar ett 

brett grepp om begreppet. Våld kan då ytterst betraktas som ett destillerat maktuttryck.26 

Kenneth Johansson har rett ut våldsbegreppet språkhistoriskt: 

 

I medeltidssvenskan användes begreppet vald i första hand för att beteckna makt-välde-kraft 

(latinets potestas-potentia) men också för att beteckna någons rättighet (eller auktoritet) att göra 

något. Utöver detta uttryckte begreppet detsamma som vårt våld – latinets violentia – i 

sammanskrivningar som till exempel våldgästa och våldtaga. Förutom våld som violentia har vi 

alltså talat om våld som makt, styrka, kraft och auktoritet. Betydelserna makt och auktoritet tog 

under den tidiga medeltiden och en tid framöver sin utgångspunkt i hushållet. En konung hade 

”vald” över sina undersåtar, vars överhuvud han var. En bonde som kom på sin hustru med hor 

hade ”vald um lif therra beggia”. De utövade båda sin makt och hade rätt (hade auktoritet) inom 

respektive hushåll.27 

 

Att våld använts för att parallellt beskriva det fysiska violentia och olika typer av makt- och 

auktoritetsuttryck, tycker jag visar på att man idéhistoriskt lär ha kopplat samman det fysiska 

                                                             
25 Hallberg 2006, s. 296, Spierenbeurg 1998, s. 11. 
26 Hallenberg 2013, s. 136. 
27 Johansson 2004, s. 43. 
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våldsutövandet med mer diffusa uttryck av maktkamp. Fysiskt våld är därtill, just för att det är 

fysiskt, även länkat till kroppen och dess symboliska representation.28 

Studiet av det faktiska, fysiska våldet i sig är däremot helt ogörligt. De våldshandlingar mina 

studieobjekt har varit inblandade i har gått förlorade i historien, och hade så gjort redan i deras 

samtid, så snart handlingarna blivit genomförda. Allt som finns kvar är talet, eller i detta fall det 

skrivna ordet, om våldet. Utan språk finns ingen kultur och jag tror att våldshandlingarna får 

betydelse bara i sin givna kulturella kontext. Vill man idag studera forna våldshandlingars 

betydelse måste man ”fråga” de då levande, ty går man bara på våldet riskerar man att projicera 

sina egna uppfattningar om, eller fördomar kring, historiens uppfattningar om våldets betydelser 

för handlingarna. 

Ordet som sådant var också oerhört viktigt. Sverige var vid tiden för undersökningen en 

primärt muntlig kultur.29 Att verbalisera någonting var att göra det sant och att vara 

sanningssägare var en grundförutsättning för att kunna fungera i samhället. Ordet bar makt och i 

rätten beviskraft, en föreställning som, enligt Marie Lindstedt Cronberg, tycks ”återfinnas i alla 

befolkningsskikt”.30 Bland de värre sakerna man kunde anklagas för var lögn eller bedrägeri. 31  

 

 

Våldets funktioner 

En populär och vedertagen teori formulerad av den tyske sociologen Norbert Elias gör gällande 

att människornas självkontroll över sin aggressivitet ökar i samma takt som statens makt växer. 

Det vill säga att människan då blir mer civiliserad och hennes affektionskontroll ökar.32 I Sverige 

har Arne Jarrick och Johan Söderberg anammat denna tes men omformulerat och anpassat den. 

De hävdar att individernas empatiska förmågor ökat under historien. De menar sig ha funnit 

belägg för det i sin undersökning av våldsbrott i Stockholm under 1681 och 1780, bland annat för 

att våldet (som ofta utövades till följs av okvädningsord) under perioden minskat i raskare fart än 

målen om okvädningsord (mål som då alltså inte innehöll tal om våld).33 Dessa forskares bild 

verkar vara att tidigmoderna våldsutövare agerar känslostyrt och irrationellt. Min uppfattning är 

dock att tidigmoderna våldsutövare agerar rationellt utifrån de juridiska ramar de har att förhålla 

sig till och den socio-kulturell kontext de lever i. 

I det tidigmoderna Europa var våldet ständigt närvarande.34 Det tog sig olika uttryck. 

                                                             
28 Spierenburg, 1998, s. 4. 
29 Ruff 2001, s. 13 ff. 
30 Lindstedt Cronberg 2008 s. 124. 
31 Collstedt 2007, s. 152. 
32 Elias 1939. 
33 Jarrick & Söderberg 1998. 
34 Ruff 2001, s. 117. 
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- Politiskt: Kriget - såväl hotet om, minnet av, eller det faktiskt pågående - måste ha tett sig 

väldigt nära. 

- Juridiskt: En uppsjö av kroppsliga straff användes i rätten. Olika slags spöstraff sågs därtill 

ofta som ett alternativ för de som inte hade råd att betala sina böter.  

- Utbildande: Här gör sig treståndslärans spegelbild mellan staten och hushållet också 

påmind. Statens rätt att utöva våld på medborgarna reflekteras i husbondens mandat att 

utöva våld inom hushållet på sina undersåtar. Husfadern hade ända sedan 

landskapslagarnas tid rätt att utöva fostrande aga.35 Husagan syftade till att hålla hushållet 

samman – hushållet var överordnat individen, vilket månne inte är så konstigt i ett 

samhälle där hushållet ses som den minsta beståndsdelen i samhället.36 Detta ledde till en 

rättsligt oklar gräns mellan aga och övergrepp där ändamålen helgade medlen.37 Således 

gick ofta hustrumisshandlare fria eftersom de utövade våld för husets, och därmed hela 

systemets, bästa.38  

Dessa, för den tidigmoderna människan, naturliga våldsformer hade väldigt uttalade och 

specifika funktioner. Oavsett om det var att stärka landet ekonomiskt genom krig eller att fostra 

och straffa dem som levde inom det. Krig, aga och straff är tre exempel på lagliga och vedertagna 

funktionsinriktade våldsformer. Men det fanns även olagliga våldsformer som också tillskrevs 

praktiska funktioner. 

Bland andra Karin Hassan Jansson har visat att det i vissa fall kan vara klart rimligt att se på 

våld som ett sofistikerat kommunikativt redskap. I hennes undersökning av tidigmoderna 

hemfridsbrott framstår våldsverkarna inte som ociviliserade monster, utan snarare som rationella 

individer som försöker hantera konflikter utanför ett rättsystem som ännu inte nått förmåga att 

processa dem.39 Ett beteende som går i linje med den Holländske antropologen Anton Bloks 

teori om våld som kommunikativt redskap.40 De använder sig av metoder som är olagliga, men 

socialt accepterade, och gör det på ett så pass behärskat vis att det inte kan ses som annat än 

uttryck för konflikthantering när förtroendet för det juridiska systemet var för lågt. De brukar 

våld med självbehärskning, i polemik med Elias teori om att självbehärskningen skulle ersätta 

våldet.41 Det finns exempel på ett, till synes rituellt, bruk att hugga i dörrposter eller portlider när 

män kommit hem till andra för att mana till strid. Det handlar inte om någon besinningslös 

skadegörelse, utan ett spritt bruk, en handling som, trots att den kunde komma att bidra till att 

                                                             
35 Liliequist 2009, s. 88. 
36 Marklund 2004, s. 48. 
37 Marklund 2004, s. 46. 
38 Marklund 2004, s. 49. 
39 Jansson 2006. 
40 Blok 2001, s. 105. 
41 Elias 2000, s.  387. 



12 
 

gärningsmännen fälldes (bland annat på grund av att det gav bestående märken), ändå brukades 

flitigt.42  

Dueller är ett annat välkänt exempel på symbolladdat och ritualiserat våld. Regenter försökte 

idogt bannlysa duellerna. Motiveringen var att rättskipningen var förbehållen konungen, och 

därigenom hans domstolar, att duellanterna tog lagen i egna händer, och att de dessutom utsatte 

varandra för livsfara.43 Drottning Kristina sökte till exempel förgäves vid riksdagen 1649 få 

igenom ett generellt förbud mot duellerandet, men riddarhuset menade då att de fördömde 

opåkallade dueller, men att de måste kunna få chans att försvara sin ära.44  De understryker alltså 

det kommunikativa bruket. När en adelsmans ära skymfats, skulle den försvaras. En ärekränkning 

ansågs sann ifall den inte motbevisades.45  Man kunde antingen dra okvädaren inför rätta, eller 

med sin fysiska styrka visa att denne hade fel. 

Med detta sagt skall tilläggas att jag verkligen inte menar att allt tidigmodernt våld var rituellt, 

symbolladdat och hade en rationell, uttänkt orsak. Däremot menar jag att människor som lever i 

ett sådant samhälle borde tendera att tillskriva även ”besinningslöst”, eller ”vardagligt” våld något 

slags funktion. Detta kunde göras oavsett om man i stunden faktiskt uppfattade att våldet man 

utövade eller utsatts för hade dessa funktioner eller om man tog tillfället i akt i rättssalen och 

först då kopplade handlingarna till specifika betydelser. 

Att undersåtarna såg våld som en normal och i någon mån accepterad uttrycksform, var 

kanske inte helt oönskat av myndigheterna. Betänk stycket ovan om hushållet som samhällets 

spegelbild. Det måste ha underlättat legitimerandet av våldsmonopolet i samhället storligen, att 

samma princip gällde på lägre nivåer. Den husbonde som var missnöjd med sin roll som 

underkastad kunde knappast höja rösten utan att där igenom indirekt ifrågasätta och äventyra sin 

egen roll som överordnad. Samhället byggde på en skör balansakt. Våldsmonopolet fick inte 

missbrukas på någon nivå, då kunde hela systemet uppfattas som dysfunktionellt. Detta kan ha 

varit en bidragande orsak till att utsatta faktiskt kunde få upprättelse. Som den brittiske 

historikern E.P. Thompson elegant har formulerat det:  

 

If the  law is evidently  partial  and  unjust, then  it will mask  nothing,  legitimize nothing, contribute  nothing  

to  any  class's  hegemony.  The  essential precondition  for  the  effectiveness  of  law,  in  its  function  as  

ideology,  is  that it shall  display an  independence  from  gross manipulation  and  shall seem to  be just.  It  

                                                             
42 Jansson 2006, s. 11 f. 
43 Österberg 2010, s. 90. 
44 Österberg 2010, s. 74. 
45  T.ex. Jansson 2006, s. 438, Collstedt 2007, s. 12. 
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cannot  seem  to  be  so without  upholding  its  own  logic  and criteria  of equity;  indeed,  on  occasion,  by  

actually  being just.46 

 

Detta verkar ha varit någonting som uppmärksammades redan under tidigmodern tid. Peter 

Englund nämner i sin avhandling en utskällning Ture Oxenstierna fick av Per Brahe d.y., efter att 

den förstnämnde (som lär ha varit känd för sin brutalitet och framfart mot sina undersåtar) 

förgripit sig på en tjänare. Brahe, skriver Englund, sa ”att här i Sverige icke vore någre livländske 

bönder, utan lag och rätt vore här så väl för höga som låga et vice versa”.47 Englund tillskriver 

inte de svenska adelsmännen större empatisk förmåga än de livländska i behandlingen av sina 

respektive bondeskaror, utan snarare ett mer taktiskt sinnelag. Att vara för hård mot sina bönder 

var, enligt Brahe, en kortsiktig lösning.48 

 

 

Vem våldet skapar 

Denna undersökning är på sätt och vis långt ifrån unik. Det har på senare tid skrivits en hel del 

om identitetsskapande våld, till och med dito under tidigmodern tid. Skillnaden är dock att sådana 

undersökningar nästan uteslutande har varit genusinriktade.49 Undersökandet av våld som 

manlighetsskapande (och således indirekt kvinnlighets- och omanlighetsskapande) har dominerat. 

Jag tycker dock att dessa undersökningar har brustit något i intersektionalitet. I den 

kollektivinriktade, tidigmoderna perioden, var kön bara en av många gemenskaper en individ 

kunde ingå i. Det gick, så att säga, inte att bara vara man. Det krävdes också ett prefix som 

tillexempel adels-(man). Lika lite kunde en individ vara bara borgare. Den måste vara 

borgarkvinna, borgargosse, et cetera. 

Karin Hassan Jansson visar i sin avhandling om tidigmoderna våldtäktsbrott, att olika grupper 

i samhället hade olika förväntningar på sig angående vilken sorts brott de snarast kunde tänkas 

begå, och vilken sorts brott det vore värst ifall de begick. Det man förmodade om drängar i 

våldtäktsmål var att de skulle vara opålitliga, husbönder skulle vara tyranniska och soldater 

våldsamma. Dessa egenskaper ansågs höra deras positioner till, men var på samma gång det 

värsta sättet de kunde bete sig på.50 På samma sätt skriver Kekke Stadin om de stora skillnaderna 

                                                             
46 Thompson 1975 s. 236. 
47 Englund 1989, s. 100. 
48 Englund 1989, s. 100. 
49 T.ex. Collstedt 2007, Östman 2009 & Spierenbeurg 1998 
50 Jansson 2002. 
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mellan olika stånds idealbilder, vilket tydligt visar att det under stormaktstiden aldrig var tal om 

bara män och kvinnor.51 

Uppsalasociologen Eva Lundgren har framfört idén att män blir män igenom sin 

överordning.5253 Det är en tanke som dock inte håller om den appliceras på tidigmodern tid. 

Förvisso var en make alltid överordnad sin maka, men för en jordlös ogift man i bondeståndet, 

en tydligt underordnat samhällsposition, tror jag att det fanns system för att konstruera manligt 

genus som inte byggde på någon sådan överordning. Underordnade män förekommer dock inte 

bara i de lägsta nivåer. Även gifta husfäder kunde vara underordnade sina mästare inom gillen 

och skrån, eller adelsmännen vars jord de brukade, och så fortsatte det i nivåer, genom patriarkala 

patron-klientförhållanden och ända upp till kungen, underordnad Gud. 

Jag vill hävda att, vad våld anbelangar, måste maktförhållanden komma främst och vara det 

man utgår ifrån i studier. I det tidigmoderna var mannens överordning gentemot kvinnan explicit 

och vedertagen.54 Mäns våld mot kvinnor under denna period, borde därför rimligtvis uttolkas 

som ett uttryck för maktövertag i första hand. Mannens genus var förvisso det som förlänade 

honom makten, men endast i relation till kvinnan. Hans makt var inte konstant, utan kunde lätt 

upphöra i relation till andra aktörer, som förlänats makt genom andra stratifieringssystem.55 Och 

det var just i relationen till andra aktörer makten föddes, enligt Kenneth Johanssons tolkning. 

Han menar att ”makt” först under 1800-talet som makten kunde bli ”personlig”, något att bära 

med sig överallt. Under tidigmodern tid existerade makten enbart i relationer.56 

 

 

Metod 

Det är i detta ovan beskrivna komplexa nätverket av stånd och kollektiva identiteter, med dess 

besatthet av hierarkier mellan och inom grupper, där rollerna konstant revideras, och det 

allestädes närvarande våldet har funktioner och symboliska betydelser, som studien skall 

genomföras. Källorna genomsöks efter aktörer som använder sitt tal om våld, både det egna 

våldet och andras, för att konstruera, upprätthålla eller utmana en social ordning. 

För att uppnå insikter kring detta skall några mer specifika frågor ställas mot materialet: 

 

                                                             
51 Stadin 2004. 
52 Lundgren 1995, s. 172. 
53 Jag tror att detta kommer sig av att studiet av hegemoniska mansbilder länge varit så i ropet. Det är ett 
studieområde jag inte vill underkänna eller förringa men jag tror att för mycket fokus på idealbilder kan leda till att 
man missar uppfattningar om, och situationen för, det stora flertalet. 
54 Ett påstående inte alla historiker skulle hålla med om. 
55 Liliequist 2009, s. 89. 
56 Johansson 2004, s. 44. 
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Frågor som rör alla kapitel: 

Hur betraktar aktörerna det egna våldsanvändandet? 

- Ligger våldet närmare till hands för vissa? Verkar vissa anse det vara legitimt och hur 

motiveras det i så fall? 

Hur betraktar aktörerna andras våldsutövande? 

- Anser ett våldsoffer alltid att våldet hen utsatts för varit illegitimt? Betraktar alla aktörer 

våldshandlingar som illegitima av samma skäl? 

 

Frågor som avhandlas i specifika kapitel: 

Hur påverkas våldet av rumsliga, kroppsliga och materiella aspekter? 

Vilka av aktörernas roller anses vara de relevanta för konfliktens parter? 

- Förekommer oenighet kring i vilka roller någon agerat? 

Är våldet viktigare för vissa parter än andra som identitetsskapare? 

 

Omformulerat och förenklat skulle uppsatsens frågeställningar kunna lyda: Vilka använder 

våldet hur för att säga vad om sig själva och andra i relation till varandra? 

Genom användandet av en liten mängd fall har mycket tid kunnat läggas på kvalitativa 

läsningar av källorna. Detta för att eftersöka undertoner och budskap som av aktörerna inte 

formuleras i direkta ordalag. Resultaten från de undersökta fallen jämförs sedan med varandra för 

att se vilken betydelse aktörernas status och persona har för de sammas resonemang. 

Detta tillvägagångssätt innebär att några få individer får representera något större. Eventuell 

selektionsbias kan förvisso bära med sig en risk för missvisande resultat, men i övrigt ser jag bara 

styrkor i detta tillvägagångssätt. Centralt för upplägget är de personliga upplevelserna och 

individernas egna uttolkningar av dem. Frihetstidens svenskar är helt enkelt de mest lämpade att 

lära oss som lever idag något om hur de själva såg på livet då. 

Man får inte glömma bort vilken kontext materialet skapats inom. Att tala inför rätta handlade 

mycket om att rädda sig själv undan straff och, i vissa fall, försöka se till att motparten fick ett så 

kännbart straff som möjligt. Trots att sådana juridiska strategier inte studeras i denna uppsats, går 

det inte att bortse från deras närvaro. Jag tror dock att det skall framgå att det även i sådant tal, 

som vid första anblicken bara syftar till att hävda skuld eller oskuld, går att uttolka stratifierande 

och identitetsskapande budskap. 
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Begrepp 

Jag kommer i det här arbetet att skilja på olika delar av aktörernas identiteter.57 Här presenteras 

därför ett par begrepp som kan vara viktiga att förstå och hålla isär vid läsning av uppsatsen. 

Roll - med roll menas en aktörs uppträdande för stunden. Termerna ”roll” och ”aktör”, vilka 

är tydligt inspirerade av teatervärlden, infördes i sociologin av Erving Goffman för att hjälpa 

analyser av vardagligt uppträdande. En individ innehar ett flertal roller, medvetet eller omedvetet 

olika för varje kontext den rör sig i.58 Ingen uppträder i alla sina roller hela tiden, utan man 

anpassar dem efter egna erfarenheter och fördomar, samt efter hur man vill uppfattas och 

bemötas av sin omgivning.59 I uppsatsen framträder såväl formella roller, till exempel knutna till 

sysselsättning eller familjeband, som roller av mer informellt, diffust, slag, som kan dikteras av till 

exempel av sociala koder inom vissa grupper. Aktörernas uppfattningar om de formella rollerna 

är de som lättast går att komma åt utan att bli för spekulativ, och är därför mer i fokus än de 

informella i uppsatsen. 

Persona - persona kommer här att användas som en benämning på en aktörs utåtriktade 

identitet, bortom de enskilda situationella framträdandena. Personan betraktas som summan av 

en aktörs alla roller, och befinner sig i skärpunkten av dessa; en identitet vari man kan hitta 

beständiga karaktärsdrag som skiner igenom oavsett roll och sammanhang. Personan blir då det 

utifrån synliga, alltså rollen integrerad med personligheten. Begreppet persona, så som jag här 

använder det, skiljer sig alltså från det som Goffman kallar utsidan, i det att det att utsidan är 

situationsbunden och därmed föränderlig, medan persona är någonting mer beständigt och kopplat 

till individuell identitet.60  

 

Disposition 

Undersökningen är uppdelad på tre huvudsakliga kapitel, eller delundersökningar, vilka 

kommer att belysa tre olika aspekter av våldet. 

Först skall våld som kommunikativt och symboliskt redskap studeras. Kapitlet fokuserar på de 

faktiska situationerna och omständigheterna kring utövandet av våldet, och tar upp rumsliga, 

materiella och kroppsliga aspekter. Denna förståelse för situationernas, eller kontexternas, 

beskaffenhet, är avgörande för att söka förstå hur identiteter och hierarkier skapas, enär jag 

menar att sådant alltid skedde situationsbundet. 

Därefter skall aktörernas roller undersökas. Kapitlet utgår ifrån vilka roller aktörerna menar att 

de själva och motparten spelar i konflikterna. Roller var, vilket tidigare nämnts, också de 

                                                             
57 Aktörerna är de handlande och tänkande individer som förekommer i protokollen, oavsett vilken roll de där spelat.  
58 Goffman 2009, s. 129 ff. 
59 Goffman 2009, s. 13. 
60 Goffman, 2009, s. 120. 
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situationsbundna. De var också primärt kollektiva, varför kollektivens eller korporationernas 

inverkan på hur våld utövas och uppfattas här är i fokus. Vilka roller aktörerna argumenterar för 

att de själva och motparten har agerat i när våldet utövades, säger mycket om hur de vill 

positionera sig hierarkiskt gentemot varandra. 

Det tredje kapitlet fokuserar på våldet som skapare av personlig identitet. Där studeras vilka 

grupper våldet kunde bli en del av de personliga identiteterna för. Det vill säga våld som, inte 

bara något man gör utan i viss mån även något man är. 
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2 Empirisk undersökning 

 

Våld, symbolik och kommunikation 

Våld kommer i detta arbete förstås som ett slags språk, och som sådant invävt med andra 

kommunikationsformer, både fysiska och verbala. Detta kapitel avser undersöka hur yttre, 

praktiska omständigheter påverkade synen på begångna våldshandlingar, men också provocerade 

fram dem. Det är således det kapitel som djupast dyker ner i enskilda våldshandlingar och de 

betydelser som tillskrevs dem samt vilket symbolvärde aktörerna läste ut ur dem. 

 

 

Spatiala aspekter 

Rummet spelar alltid, på ett eller annat sätt, en roll i konflikterna. När rätten går igenom 

händelserna verkar det vara viktigt för dem att fastställa var handlingarna ägt rum. Det framstår 

till och med som den för dem viktigaste kontextualiseringen att göra. Inte i något av de fall jag 

gått igenom är det oklart var konflikterna skedde. Rättens intresse för rummet ska till viss del 

förstås i relation till lagtexten. Likartade handlingar gavs olika straff beroende på var de 

genomfördes. Men juridisk praxis ger oss bara en del av svaret. I protokollen syns också andra 

värderingar uttryckta av rätten, vittnen och parter. Rummet inte bara avgjorde hur graverande 

konflikterna ansågs, utan kunde också vara vad själva konflikten rörde. Personers positioner i 

hierarkier kunde avgöra deras möjligheter att hävda sin rätt i olika utrymmen. Detta avsnitt är 

uppdelat i två delar, där den första rör kamp om rummet, och den andra kamp i det samma. 

 

 

Rummet som grund för konflikten 

Att reglera någons fysiska mobilitet är ett tydligt maktuttryck. Nedan ges exempel på hur försök 

till sådana verbala betvinganden lett till våld, men betvingandet i sig kan också ses som våld, i 

betydelsen välde. Det går att dra kopplingar till vidare fenomen, som myndigheternas försök att 

kontrollera de lägre ståndens rörlighet genom krav på respass, eller, ställt på sin spets, till 

frihetsberövandet i fängelseväsendet eller slaveriet. Även om sådana företeelser är långt extremare 

är grundprincipen den samma; den gäller vem som har, eller söker ta sig, rätten att kontrollera en 

individs rörelsefrihet. Fallen nedan är exempel på accessabilitet, det handlar inte bara om vem 

som får röra sig utan mer specifikt var de får röra sig. I tidigmoderna städer fanns det både 
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uttalade och informella bestämmelser om vem som hade tillträde till olika områden.61 Samma 

idémönster verkar i viss mån ha spillt över på vardagslivet. 

 

Betvingar andras rätt 

Den 29 augusti 1747 dömdes Stina Nyman, hustru till Uppsala universitets biblioteksvaktmästare, 

till tämligen dryga böter för att ha slagit och okvädat studenten Otto Fredrich Ekerman. Det 

spatiala spelade en relevant roll på flera nivåer i fallet. Övergreppen ägde rum på den gård åt 

vilken båda deras bostäder vette, men också i Ekermans trapphus, dit han tog sin tillflykt när 

Nyman börjar slå honom. Vaktmästarhustrun nekade ”aldeles sig hwarken hafwa slagit honom 

eller kallat något skälsord” men medgav att hon ville slå honom och att ”thet kunnat hända, at 

hon fält några ord, ty hon war ond”. Ond, eller arg, var hon, för att hennes granne Ekerman var 

ute på gården och språkade med en kamrat. Och argare blev hon, när hon inte åtlyddes då hon sa 

“[gå] up i er kammare, och stå intet för mig allestädes at förarga mig”, utan istället blev ohövligt 

bemött av Ekerman.62 

Det kan hända att hon velat försköna händelseförloppet något, de tillfrågade vittnena ger en 

annan bild. Det vittnas om att ”Ekerman wid theta tilfälle ej warit otidig”. Men värre var det med 

hustrun. En hantverkare som arbetade på gården sa sig ha hört Nyman säga ”Gå up edra 

hundswotter i kammaren”. En student hörde samma budskap, men med skällorden ”långa skitare 

och sorumpa”. En hyresgäst till Nyman vittnade om att när hon kom in på gården ”stood bägge 

herrarna ther wid en kärra, stilla tigande […] då wärdinnan utsprång med en qwastkäpp på 

garden, och hotade åt hufwudet på thenna herren […] då herren frågade, om han intet skal få 

wara på gården; då wärdinnan swarade; nej du skal wara i din kammare din långa Satans bängel 

eller ut för tusende djäflar på gatan eller luthagen med tig: då herren åter frågade, om han intet 

skal få wara på gården, swarade wärdinnan nei”. 63 

Hyresgästen vittnade vidare om hur Nyman stöter Ekermans kamrat, och hur hon därför 

avväpnar sin värdinna ”til thes bägge herrarna fingo undanflyckt op i trappan”. Nyman grep dock 

åter i ”qwastkäppen” och ”sprang up för trappen eftter herrarna”. Inget vittne kunde se om de 

där fick vidare slag, men Ekerman ska ha ropat ”Madame, slå mig intet”. När Nyman åter kom 

ner verkar hon ha uttömt större delen av tidens förolämpningsarsenal i en mening, då hon enligt 

ett vittne sade åt Ekerman att han var en ”hundswott, skälm, rackare, canaille” och ”jag skiter i 

halsen på tig och trampar efter med skoklacken”.64 

                                                             
61 Sennefelt 2011, s. 96 ff; Geschwind 2001, s. 120 ff. 
62 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
63 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
64 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
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Det är inte ovanligt förekommande i denna typ av rannsakningar, att rätten söker utreda precis 

vilka skällsord som yttrats och hur många gånger vart och ett av dem sagts. Vittnen verkar ha 

tenderat att lägga dem ordagrant på minnet och berättelserna är ofta samstämmiga. Så är inte 

fallet här. Det vittnas om en uppsjö av okvädningsord och de varierade från vittne till vittne. Den 

gemensamma nämnaren är befallningen om att studenterna ska laga sig upp på kammaren, och 

konstaterandet att de inte fick vara på gården enligt Nyman. Nyman begick inget brott genom att 

söka styra var Ekerman rörde sig, och trots att varje enskilt okvädningsord riskerar att bötläggas, 

lade vittnena befallningen noggrannare på minnet än skällsorden. Må hända var försöket till 

maktutövande mer uppseendeväckande. Nyman tillstod okommenterat att hon sökt beordra upp 

studenterna, och verkar tyckt sig haft rätt att så göra. Det är också intressant att det mesta 

våldsutövandet skall ha ägt rum efter att hon blivit åtlydd och studenterna begett sig upp i 

trappen mot Ekermans kammare.65 

Ekerman gör en poäng av att övergreppen ska ha skett ”hemma på sin gård”. Han fick ”hugg 

och slag på både ansikte och armar med en qwastkäpp, som hon hade i handen. Hafwandes hon i 

slikt framfarande förfölgdt honom up ut i trappan, som går til Ekermans kammare”. Han 

ifrågasatte Nymans rätt att befalla honom att avvika från gården, och underströk att han befann 

sig inom ramarna för sin boning, där hemfrid skall råda.66 Studenten var av god börd, hans far var 

både riksdagsman, assessor och politieborgmästare.67 Kanske bidrog den bakgrunden till varför 

han hade så svårt för att låta sig kommenderas av den betydligt enklare Nyman. 

 

Hävdar sin rätt 

Det fanns också de som sökte hävda sin rätt i rummet, och genom sin strävan gav upphov till 

våldskonflikter. Stadsvaktmästaren Petter Åhman var sent år 1732 ute och patrullerade Uppsala 

med tre vaktdrängar från vardera akademi- och stadsvakten, då han fick se en hop studenter på 

Dombron. Studenterna verkade först fridsamma, men när Åhman tyckte att de ändå verkade 

benägna att ställa till med oreda, bad han dem artigt ”gå hem gåda herrar och blifwen på Eder 

Cammare”. De skildes åt som ”gåda wänner”. Men studenterna verkar inte ha hörsammat 

stadsvaktmästaren, för en halvtimme senare mötte han och hans vaktstyrka samma studenter på 

Nybron.68 

Studenten Carl Staf, som framställs som en drivande part, menar att de var på väg hem, men 

att de blev distraherade och därför fördröjda. En annan student, som inte namnges i 

                                                             
65 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
66 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
67 Loman, Mattias, “Ekerman. Från biografiska anteckningar”, tillgänglig på 
http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Ekerman, 2014-08-25.  
68 AKP Uppsala, AI: 75 1732-03-18. 

http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Ekerman
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rannsakningen, ropade frågande ur folksamlingen ”om han wacktmästaren war deras 

Befallningsman” och ifrågasatte så Åhmans auktoritet att råda över deras framfart genom staden. 

Andra anonyma studenter verkar också ha förargats av ordern, för det ropades, enligt 

vaktmästaren, ”hunswåtter, Canaille, korfwar och paltor” åt hans håll. Skällsorden menar sig 

ingen student sig ha hört, däremot att någon bett vakten kyssa sig i bakändan. En annan student 

frågade sig “hwem kan hindra oss gå med dragen wärja, när wi intet skrika”.69 Den här sortens 

trots mot överheten, och i synnerhet mot vakten, visar Geschwind fanns redan bland 1600-talets 

Uppsalastudenter.70 Det råder oklarhet om vem som först tog till fysiskt våld, men fysiskt våld 

blev det, med värjor och korsgevär.71 Troligtvis gjorde det jurisdiktionella tomrummet mellan 

universitet och stad, att studenterna ansåg sitt ifrågasättande mer legitimt. Som individer 

betraktade torde de varit socialt överordnade vaktmännen inom akademivakten, men ändå måst 

de finna sig att kommenderas av de senare för den makt som ämbetet förlänade dessa.72 När 

studenterna nu mötte stadens ordningsmakt var de formella förhållandena mer oklara, och 

kampen att informellt positionera sig hierarkiskt kunde ta vid. 

Det var inte bara mot vakten studenter sökte hävda sig. En söndag i september 1747 bröt ett 

slagsmål ut i domkyrkan mellan två grupper av recentiorer från Västgöta respektive Smålands 

nation. Slagsmålet gällde en kyrkbänk, den främsta bänken på ”den så kallade Novitie läktaren”. 73 

Kampen om kyrkorummet är ett välkänt konfliktmoment i tidigmodern tid.74 Placeringarna 

reglerades i bänklängder och speglade social status, och platserna närmast koret ansågs finast. 

Bänklängder verkar dock ha blivit mer imprecisa ju längre ner i stratumet den kom. Inom 

”Novitie läktaren” verkar det ha funnits utrymme för konflikt om vem som skulle få den 

åtråvärda främsta bänken.75 

Men inte bara konflikter om rätt till offentliga utrymmen förekom. Ryttaren Erich Windin 

rannsakas 1727 i Bälinge häradsrätt, anklagad för att i sitt hem ha misshandlat två nämndemän 

med en påk. Widin hade samma dag då det ska ha skett, misshandlat fjärdingsmannen på orten. 

Nämndemännen hade sänts hem till Widin för att beordra honom inför rätta för den gärningen. 

Ryttaren hävdar initialt att han inte minns misshandeln av de två nämndemännen, eftersom han 

”warit mycket drucken” och nyvaken. Men efter att hans hustru hörts som vittne får han svårare 

att neka, och tillstår i vart fall att han begivit sig ut genom dörren med en käpp, för att prata med 

                                                             
69 AKP Uppsala, AI: 75 1732-03-18. 
70 Geschwind 2001, s. 124. 
71 AKP Uppsala, AI: 75 1732-03-18. 
72 Geschwind 2001, s. 104. 
73 AKP Uppsala, AI: 93 1748-03-12. 
74 Sandén 2006, s. 649 f. 
75 AKP Uppsala, AI: 93 1748-03-12. 
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männen som kommit till hans port. Ryttaren söker dock få det till att han gjorde så, endast för att 

försvara sitt hus.76 

Paret hade vid tillfället, för ovanlighetens skull, stängt till dörren. Hustrun vittnade om att 

hennes make förstått att hans framfart mot fjärdingsmannen inte skulle gå ostraffat, och att han 

”om aftton talt om det han skulle blife tagen i arest, [och] för den orsaken skull stängt dörren”.77 

När så nämndemännen kom och knackade på, ville de inte ”säya sjne namn och hwad ärende dee 

haft”, varför hustrun inte släppte in dem.78 Nämndemännen svarade att de skulle in oavsett vad 

hustrun sa och ”skiedde det intet med godo, så skulle det skie med ondo”. Hon frågade då ”hwad 

det wore för karlar eller hade för angieläget ärende, som så påckade och wille med wålld gå in i 

hennes och hennes mans huus”. Detta hörde Widin, som vaknat av samtalet, varpå han oklädd 

for ur sängen, mot dörren, ”tagandes kiäppen eller den så kallade påken […] och sade sig skola 

see hwem det wore som med wålld skulle gå in i hans huus”.79  

Nämndemännen påstod däremot att ”dee med all höflighet fram farit” och att de velat säga 

sitt ärende, men inte hunnit innan de ”blifwit med en påk öfwer hufwud och armar slagna” och 

drivna på flykten. De menade att Widin gillrat en slags fälla med sin hustru. Att han, i rädsla för 

att bli arresterad, hade ”stängt dörren och sig föresatt den som djt komma skulle med hugg och 

slag öfwer falla”.80 

Ryttaren visste att han låg illa till, och hade till och med sagt sin fru att han trodde att någon 

skulle komma efter honom, varför det borde ha varit gent att gissa vad de två knackande ville. 

Ändå släppte han inte in dem, utan begick istället ytterligare våldshandlingar, trots att han därmed 

riskerade att förvärra en stundande dom. Detta motiverar han med att han sökt upprätthålla 

hemfriden, en av de grundläggande lagarna, vilken det betraktas som edsöre att bryta mot. Widin 

låter rätten förstå att han inte skulle handlat som han gjort, om de påhälsande inte sagt att de 

skulle ta sig in i huset, hans domän, oavsett vad. Att de orden yttrades på den platsen drev fram 

våldshandlingen. Widins rätt att ha frid i, och råda över, sitt eget hem, var för honom överordnat 

nämndemännens ärende. Kan hända spelade positionen som försvarare av hemfriden också roll 

för hans självbild och identitetsskapande. 

 

 

 

 

                                                             
76 Uppsala landsarkiv (hädanefter ULA), Bälinge häradsrätt, vol. AI:6, 1727-01-18. 
77 ULA, Bälinge häradsrätt, vol. AI:6, 1727-03-29. 
78 ULA, Bälinge häradsrätt, vol. AI:6, 1727-01-18. 
79 ULA, Bälinge häradsrätt, vol. AI:6, 1727-03-29. 
80 ULA, Bälinge häradsrätt, vol. AI:6, 1727-01-18. 
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Rummet som skådeplats 

Våldets spatiala aspekter stannar inte vid slag om rätten till olika rum. Rummet spelar också roll i 

egenskap av skådeplats, även när våldet rör helt andra saker. Olika platser ger olika värden rent 

juridiskt. Nedan följer exempel på fall där brott mot lagarna om hemfrid och vägfrid anses ha 

begåtts. Hemfrid och vägfrid var juridiska konstruktioner, men som sådana självklart inte 

frikopplade från en samtida föreställningsvärld. Symbolvärdet i att utsättas för våld i hemmet, där 

man skall vara som tryggast, eller på vägarna, som utgjorde tidens viktigaste infrastruktur, och 

därtill var en plats där vem som helst kunde bevittna kränkningen av den kroppsliga integriteten, 

måste ha varit stort. 

Hemmet 

Missgärningsbalken, kapitel 20, reglerade hemfriden.81 Där står att läsa: 

 

Går någor med berådde mode, at skada giöra, hem til annan, i thes gård, eller hus, ehwad the stå inom, 

eller utom gård, och han them sielf äger, eller hafwer lof eller lego för sig; eller går han i annars farkost 

eller skiep, ware sig hyrdt, lånt eller egit,, och dräper ther bondan sielf, hans folk, eller gäst: tå skal han, 

som thet giorde, och alle the, med honom i samma wilja och gierning woro, mista högra hand och 

lifwet.82 

 

I samma paragraf nämns att inte bara dråp, utan även sår och blånader betraktades som 

edsöresbrott. En betydande andel av våldet i urvalen har utövats inom ramarna för någons hem. 

En januarikväll 1741 bröt sig stalldrängen Matthias Rangén, samman med en kamrat, in hos 

borgarhustrun Anna Grehta Dahlberg, som hållit krog under kvällen. Efter att de båda begärt och 

nekats dricka, försökte att med våld driva sin vilja igenom. När även detta misslyckades utbrast 

Ragnén ”skal du ej gifwa mig dricka, canaille hustru, det är ett canaille hus, skinbrackehus”. När 

Rangén fräste ur sig dessa eder över Dahlbergs hus, var det nog inte det fysiska huset som sådant 

han ämnade dem för. Det var knappast mot de fyra väggarna och taket han hyste agg. Vid tiden 

betydde hus primärt hushåll, och var särskilt kopplat till husfadersämbetet.83 Dahlbergs bror 

ifrågasatte stalldrängens uttalande, varpå handgemäng utbröt mellan de två. Borgarhustrun sökte 

skilja dem åt och fick då sin mössa avslagen, varigenom någonting verkar ha brustit för henne. 

”Hon slog och til honom, så at han blödde ur näsan och sade gack bort karl och giör intet 

öfwerwåld i ärlig mans hus.” Övervåldet var en sak, men att det skedde i någons hus, närmare 

bestämt en ärlig mans hus, gjorde det riktigt allvarligt. Det var fru Dahlberg själv som fick utstå 

                                                             
81 Här refereras till 1734 års lag, men hemfriden var äldre än så och hade sin direkta motsvarighet i edsöresbalken i 
Kristofers landslag och Magnus Erikssons stadslag. 
82 1734 års lag, ”Missgiernings Balk cap. XX Om hemfrid och rån. §1”, tillgänglig på 
http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=20, 2014-08-25. 
83 Marklund 2004, s. 33. 
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slag och okvädesord, men hon tolkade det ändå, som synes, primärt som en attack mot hushållet, 

hennes makes hushåll. Borgarhustruns kommentar visar att hennes uppfattning om för 

hemfriden sträckte sig bortom den rent praktiskt tillämpbara juridiska.84  

Det finns i de för uppsatsen utvalda protokollen gott om exempel på fall där hemfridsbrott 

begåtts och dömts som sådana. Fallet Dahlberg – Rangén är ett sådant, och där syns både det 

idémässiga, genom deras ordväxling, och hur lagen tillämpas praktiskt, då stalldrängarna döms för 

hemfridsbrott. 

Men det var inte alltid som idén och praktiken sammanföll. Den tidigare nämnda 

biblioteksvaktmästarhustrun Stina Nyman, dömdes inte för hemfridsbrott mot studenten Otto 

Fredrich Ekerman. Men det faktum att hon förföljde honom upp för trappen mot hans 

kammare, och enligt hans utsago misshandlade honom där, ses som allvarligt av rätt, kärande och 

vittnen. Det symboliska värdet i platsen uppmärksammas; det är uppenbart att rummet spelar 

roll, även om konsistoriet inte valde att döma det som hemfridsbrott.85 

Man kanske kan säga att det var tur som gjorde att Nyman klarade sig, medan andra verkar ha 

lagt sig till med större ansträngning för att undslippa straff.86 Natten mellan den 5 och 6 maj 1726 

var adelsmannen Carl Mannerberg på väg från Örebro stad och hem till sin gård, samman med 

sin hustru. Paret hade lejt en bonde vid namn Nills Nillson som körsven, och Mannerberg visade 

sig vara på ett utomordentligt odrägligt humör. Han trakasserade Nills Nillson, kallade honom 

kanalje och skälm och stötte honom i ryggen medan han körde. Väl framme på gårdstunet ledde 

diverse turer till att Mannerberg ville lära bonden en läxa, så den förre hämtade en eldgaffel med 

vilken han slog den senare. Nills Nilsson verkar enligt egen utsago, och av vittnesmålen att döma, 

mest ha vikit undan, sökt värja sig och sedan avväpnat Mannerberg. Men en piga berättar att hon 

hört honom säga ”guth låte mig fåå uth honom på gatan bara”, och en annan piga vittnar om att 

han sa till Mannerberg ” kan icke herrn låta bli mig, till dess jag fåår uth hästen, och om herren 

will mig något sedhan, så kan herren gåå mig uth på gatan”.87 

Nills Nillson tycks alltså ha velat lösa konflikten med våld, men inte vågat ge igen inne på 

Mannerbergs gård. Efter några händelser på och kring tunet (där Nills Nillson eventuellt kan ha 

slagit Mannerberg) befinner sig Nills Nillson tillslut utanför portlidret, beväpnad med en avbruten 

gärdesgårdsstör, medan Mannerberg står innanför med gevär. Den bilden, de båda beväpnade 

männen på varsin sida av portlidret, fungerar som en stark analogi för hela konflikten. Inom 

porten står en man av högre rang, och bättre beväpnad, på den mark som är hans att styra. Båda 

                                                             
84 AKP Uppsala, AI: 84 1741-01-29. 
85 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
86 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
87 Riksarkivet (hädanefter RA), Svea Hovrätt (hädanefter SH), advokatfiskalens arkiv (hädanefter AFA), Örebro län 
renoverade domböcker, Örebro häradsrätt, vol. 87, 1726-07-05. 



25 
 

vill slåss, men på sina egna villkor. Om Mannerberg hade gått ut, skulle han ha släppt något av 

sitt juridiska övertag. 

Rätten ifrågasätter hur Mannerbergs handlade när han gick och ställde sig vid lidret trots att 

bonden redan gått ut. Mannerberg svarade att han inte annat vågat, för då ”hade Nills kunnat 

fölljia eftter och skada mig med stören”. Konflikten får ett tragiskt slut. Adelsmannen avlossar ett 

skott, utan att vilja ”skada Nills Nillssohn med skåttet till dödhen eller till mindre skada, uthan 

allenast att skräma honom med smellen”. Hagelsvärmen träffade bonden i det vänstra benet och 

några dagar senare var han död.88 

Denna ovilja att utkämpa slagsmål inom ramarna för andras hem, och därigenom riskera att 

åtalas för hemgång, återkommer i flera fall. Soldaten Anders Elving och bonden Jan Andersson 

med hustru, stämde 1747 varandra inför Simtuna häradsrätt. Bonden Andersson påstod att 

Elving ”giort hemgång uti dess hus, och 2o på honom och dess hustru blodwite föröfwat”, 

medan Elving å sin sida menade ”att Jan Andersson med dess hustro öfwerfallit honom i dess 

hus och gifwit honom blodsår i hufwudet af en sten”.89 

Soldaten sade sig ha kommit dit, utan uppsåt till våld, för att reda ut en ekonomisk situation. 

Men när han så blev slagen, gav han ett slag i gengäld, som det förefaller, på ren reflex. Men det 

blir verkligt intressant när Elving, istället för att följa upp slagsmålet på plats, eller helt enkelt 

lämna saken därhän, tillstår sig ha velat göra upp. Efter att ha blivit slagen, tog han på utvägen en 

yxa i farstun och sa till Jan Andersson: ”kiära kom ut om du är en braf karl”. Elving hade alltså 

ett intresse att fortsätta konflikten, bara inte inom ramarna för Jan Anderssons hus.90 Hans 

agerande var ett strategiskt ställningstagande, och syftet var att slippa riskera att bli rannsakad för 

hemgång.  Att mana ut någon från dess boning och sedan utöva våld på denna, räknades förvisso 

också som hemfridsbrott, men bara om det skedde med våld. Andra paragrafen 

missgärningabalken kapitel 20, gjorde gällande: ”Giöres ingen skada i gård, hus eller farkost, utan 

warder man dragen, eller drifwen therut med wåld, och sker sedan å honom sådan gierning; ware 

lag samma”.91 Det verkar bland förövarna ha funnits en bild av att våld mot en verbalt utkallad 

kontrapart inte var lika illa som våld inom ramarna för hemmet, vilket alltså var i linje med lagen. 

Utkallandet av motparten har en lång historia i sammanhanget. Även i källorna för Karin 

Hassan-Janssons undersökning av hemfridsbrott mellan 1550 och 1650, förekommer detta till 

synes ritualiserade bruk.92 Som rättslig strategi går den i lagens linje. Genom att kalla ut någon 

                                                             
88 RA, SH, AFA, Örebro län renoverade domböcker, Örebro häradsrätt, vol. 87, 1726-07-05. 
89 ULA, Simtuna häradsrätt, vol. AIa:6, 1747-02-05. 
90 ULA, Simtuna häradsrätt, vol. AIa:6, 1747-02-05. 
91 1734 års lag, ”Missgiernings Balk cap. XX Om hemfrid och rån. §2”, tillgänglig på 
http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=20, 2014-08-25. 
92 Jansson 2006, s. 437 ff. 
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verbalt, och sedan utöva våld på vederbörande, slapp aktörerna riskera att dömas för edsöresbrott 

(trots att våldshandlingen i sig inte därmed blev legal). En handling som är desto svårare att förstå 

utifrån någon slags rättslig bakgrund, är dörrposthuggandet. Bruket, som var spritt, har blivit 

dokumenterat av Hassan-Jansson, som tolkar det som en slags utmaning. Även ovan 

presenterade Anders Elving begagnade sig av dörrposthuggande.93 Där han stod utanför porten 

och försökte få Jan Andersson att komma ut, har han ”wred warit och bultat med yxan i 

dörrgåtan af ondska emot Jan Andersson”.94 Det var inget uttryck för besinningslös skadegörelse, 

utan en punkt att, så att säga, bocka av i sådana situationer.  

 

Vägen 

Vägfrid var också ett rättsligt koncept, men för brott mot den samma stadgades lägre straff än vid 

hemfridsbrott.95 I missgärningsbalken kapitel 21, 1734 års lag, står: ”Öfwerfaller man annan å 

almän wäg, eller gato, med hugg och slag, eller hugger och bryter sönder wägfarande mans 

resetyg; böte fyratijo daler för fridsbrottet, och för slagsmålet efter lag, gälde ock skadan åter”.96 

Men även ord ansågs som bekant kunna göra skada, varför även följande gällde: ”Ropar och 

skriar någor, af öfwerdåd, på almänna wägar, gator och gränder, eller någon med ord eller å annat 

sätt förolämpar; böte fem daler, hälften til angifwaren, och hälften til the fattiga, äntå at ingen 

wåldsamhet eller skada skedt”.97 

Vägen som skådeplats för våldsbrott var ibland av större betydelse för rätten än för de 

inblandade. Länsmannen ”Wählachtad” Hindrich Wikström dömdes 1729, för att ”uti 

dryckenskap” ha överfallit en piga och en gosse. Wikström anklagades även för att ha bestulit 

dem på en häst, men för det dömdes han aldrig. Att överfallet skedde på ”allmänna landswägen” 

gjorde att brottet i rättens ögon hanterades som extra allvarligt.98 Parterna verkar dock likgiltiga 

inför platsen. En av anledningarna därtill, skulle kunna vara att de var ensamma på platsen, och 

att länsmannens handling därmed inte var publik. Det kan dock inte vara hela förklaringen, vilket 

utreds nedan. 

En borgare i Hedemora blev i augusti 1740, då han var på väg hem från kyrkan, överfallen av 

en bonde. Rätten gör en viss poäng av att det skedde på gatan, och i då synnerhet att det var 

”ibland thet andra kyrkiofolcket”. Trots att handlingen var ett brott mot kyrkofriden, framstår här 

                                                             
93 Jansson 2006, s. 335 ff. 
94 ULA, Simtuna häradsrätt, vol. AIa:6, 1747-02-05. 
95 Vägfrid hade, till skillnad från hemfriden, ingen direkt motsvarighet i den medeltida lagstiftningen, men av fallen 
att döma spelade vägen som plats en tydlig roll i rättens föreställningsvärld redan innan 1734 års lag kommit i bruk. 
96 1734 års lag, ”Missgiernings Balk cap. XXI Om almän lnadsfrid och wägafrid. §7”, tillgänglig på 
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synligheten som det värsta för rätten. Däremot verkar vare sig offer eller vittnena lägga särskild 

vikt vid platsen som sådan, eller vid att många fanns där och åskådade kränkningen. 99 Jag håller 

det inte för osannolikt att offret måste befinna sig i en någorlunda upphöjd social ställning, 

antingen i sig själv (i sin rang) eller i relation till förövaren, för att hen skall betrakta synligheten 

som ett problem (och att det var därför offren i de två senast nämnda fallen inte fäste någon vikt 

vid det).  

En som bestämt kände sig sargad av att ha blivit utsatt för excesser i det publika, var den 

adliga löjtnanten Anders Willman. Han hade en konflikt med guldsmedsgesällen Arfved Gillberg, 

vilken pågick under flera dagar i månadskiftet september - oktober 1736. Två gånger var Gillberg 

hemma hos Willman och ställde till med besvär. Enligt den senare hade guldsmedsgesällen vid 

första tillfället ”under sitt fylleri” visat sig obeskedlig med en ”kiäpp slående uppå dess bord uti 

huset”. Guldsmedsgesällen fortsatte, trots löjtnantens försök att mana honom till lugn, att 

framfara med ”wrett mod” och ”kiäppens kringslående öfwer hufwudet”. Sedan grep han, enligt 

vittnesmål, tag om löjtnantens axlar och sade ”om jag wille så skulle jag strypa dig”. 

 I ”anseende till alt sådant, nödgades H Lieutenanten taga honom i kragen och föra honom ut 

igenom dörren”, och Willman trodde att Gillberg i och med dessa händelser framgent kom att 

hysa ”hemligit hat” mot honom. 100 

En knapp vecka senare återkom guldsmedsgesällen till Willmans hus. Också då drucken, ska 

han ha ”sparckat på dess dörr, som war stängd”, skrikandes ”du hunsfått, skurk Cujon och 

pultron lätt up, och kom ut, jag will wisa dig eller tala med dig”. Men löjtnanten höll sig tyst och 

väntade ut Gillberg, tills denne ledsnade och gick. Gillberg lät sig dock inte blidkas, utan var 

följande morgon åter på löjtnanten med påhopp. Han hade förföljt löjtnanten och dennas 

sällskap genom gator och trädgårdar innan han hann upp dem och ropade ”du huns fått wänta, 

och i det samma H. Lieutenanten wände sig om, så swingade Gillberg sin kiäpp öfwer hufwudet 

på honom och gaf så honom en starck kieppsläng på det wänstra kinbenet, så att der eftter ett 

stort blod sår blef, hwar eftter blodet rann på dess wäst”, varefter ett vittne hörde Gillberg fråga 

om Willman ville ha mer.101 

Guldsmedsgesällen Gillberg tillstår de flesta av handlingarna, men menar att de kom sig av att 

han hyste hemligt hat till Willman efter en ekonomisk tvist dem emellan. Han hade inte haft 

uppsåt till våld, utan hävdade att ”sinnet runnit på honom wid det han sedt Hr Lieutenanten”.102 

Gillberg kan skatta sig lycklig över att hans framfart i löjtnantens hus inte åsamkade den 

senare några direkta skador, utan att köttsåret uppkom först då de båda befann sig på gatan. Om 

                                                             
99 ULA, Hedemora rådhusrätt och magistrat, vol. AI:6, 1740-08-14. 
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så inte hade varit fallet, skulle han dömts för edsöresbrott, som hade långt högre straffsats än det 

brott han nu dömdes för. Ty som det nu var, hade lagsmålet inte ”skiedt uti Hr: Lieutenantens 

huus, gård eller trägård icke heller uti något annars huus, dit han sin ungflycht tagit, utan på 

allmänna gatan” varför rådhusrätten frikände Gillberg från ”edsöresplichten”. Det framgår att 

rätten, i likhet med lagen, ansåg gatuvåldet mindre allvarligt.103 

Löjtnanten Willman verkar dock inte ha hållit med om den bedömningen. Willman redogjorde 

förvisso i rätten för de okvädningsord han fått utstå i hemmet, och den allmänt våldsamma 

oregerlighet gesällen där uppvisade, men det var händelserna på gatan han menar sig ha tagit 

verklig skada av. Han kallade det för ett ”öfwerdådigt förfarade” gentemot hans ”heder och 

Caracter på allmänna gatan”. Han sade sig ha tagit skada och lidit ”skymf och wanheder samt 

sweda [och] wärck”, till följd av detta. Av sammanhanget framgår det att Willman ansåg att såväl 

skällsorden som våldet haft en kränkande verkan, men att den värsta kränkningen var situationen 

som helhet; han hade blivit utsatt för nedsättande ord och handlingar i andras åsyn.104 En 

förolämpning skulle också enligt lagen behandlas som ett grövre brott, om den uttalats i många 

vittnens närvaro. Missgärningabalken har ett kapitel om ”then, som liuger å annan, och om 

oqwädins ord” och däri står att ” Sker thet i stort samqwem, eller å almän gato, ther mycket folk 

är; ligge i tweböte”.105 

Men, återigen, brotten som begicks inom hemmens ramar var enligt rätten de värsta, trots att 

brottsoffret sade sig ha lidit störst skada av det som skett publikt. Löjtnanten Willman gjorde 

även en poäng av att han var just löjtnant, vilket utreds noggrannare i en annan del av uppsatsen, 

och det är troligt att det faktum att personen som skadade honom var av lägre rang än han själv, 

gjorde att han uppfattade det publika som extra kränkande. Gillberg, å sin sida, verkade tycka att 

saken var utspelad efter det att han fått slå till Willman. Han gick, utifrån vad protokollen säger 

oss, obekymrat med på att betala de böter han ålagdes.106 Möjligtvis kände han att den skada 

Willman led, gjorde hans egna bekymmer lättare att bära. 

Ovanstående granskning av de spatiala aspekterna som grund för konflikter, visar tydligt på 

handlingarnas hierarki- och identitetsskapande funktioner. Aktörernas resonemang kring vem 

som har rätt att begränsa vems rörlighet, eller vilka som ska ha tillgång till den förnämsta platsen, 

visar tydligt hur man använt sig av rummet för att säga något det egna jaget, och positionera sig i 

stratum. 
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I Rummet som skådeplats, påvisas hur våld kunde bedrivas i praktiken, och den medvetenhet 

med vilken aktörerna framfor blir tydligt belyst. Handlingarnas inverkan på hierarki- och 

identitetsskapande blir verkligt tydligt när frågan om synlighet och våld beaktas. 

 

 

Materiella aspekter 

Detta avsnitt handlar om tillhyggen som används i våldsutövandet. Det förekommer också i 

källorna att våldskonflikter uppkommer över materiella ting, som till exempel då fogdar och 

fjärdingsmän kom till gårdar för att göra utmätningar. Sådant faller dock utanför ramarna för 

detta arbete. Här behandlas istället vilka grupper som använder vilka tillhyggen, och på vilka sätt, 

med syftet att söka utröna om det finns skillnader grupperna emellan. Avsnittet behandlar således 

i första hand den identitetsskapande betydelsen, och i mindre utsträckning den hierarkiska, av val 

av redskap för våld. 

För att med visshet kunna säga något om detta skulle en kvantitativ studie med mer av ett 

fågelperspektiv tarvas, men det går att skönja en del mönster även i en studie av detta slag. Det 

finns en viss genusuppdelning vad gäller vilka ”vapen” parterna tar till. Till exempel förekommer 

inga kvinnor med yxor, och heller inga män med redskap för textilberedning. I stort kan detta 

enkelt förklaras som en fråga om åtkomlighet. Parterna har i de allra flesta fall tagit till vad de haft 

för händer. Tidens arbetsfördelning gjorde att kvinnor inte hade lika nära till exempelvis 

hammare som män, och att bönder inte hade korsgevär att tillgå. Eldgafflar är däremot ett 

tillhygge som verkar användas av alla grupper, olika slags käppar och störar likaså. 

Den enda gång ett vardagsföremål ges något större utrymme i protokollet är i det tidigare, kort 

nämnda fallet rörande bonden som överföll en borgare på öppen gata i Hedemora. Borgaren, 

Anders Ersson Gråberg, som var på väg hem från en gudstjänst vid tiden för överfallet, sade sig 

ha blivit slagen i huvudet med en yxa. Men bonden, Lars Ohlson, hävdade att det i själva verket 

var en hammare. Rätten gjorde försök att utröna vilket vapen bonden verkligen hade använt, men 

det visade sig vara svårt, då vittnen ”ej kunnat se hwad han haftt i händerne som han slagit med”. 

När rätten beslutat sig om att ta bonden på orden, och därigenom fastställt att det rörde sig om 

en hammare, blev nästa steg att reda ut varför. De frågade ”om han hade för sed at alltid bära 

ofwannämde hammare om söndagarna med sig til kyrkan?” på vilket han svarade att han ”aldrig 

mera än 2ne resor förutan thenne gången, haftt hammaren med sig til kyrckan,”. Rätten slöt sig 

då till att medtagandet tydde på uppsåt, vilket omnämns i domen, men lämnar sedan frågan om 

tillhygget därhän.107 
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Mer fokus än så här verkar alltså inte läggas på ”vapen”. Det finns dock ett undantag. En typ 

av tillhygge har ägnats mer intresse än övriga i protokollen, och även kopplats särskilt till vissa 

specifika grupper, och det är värjor. De var symboltyngda redskap och hanterades med 

medvetenhet och eftertanke såväl av våldsverkare som av rätten. Värjan har ofta beskrivits i 

svepande termer, som en symbol antingen för manlig eller adlig ära. Om man ser till vilka som 

bar värja till vardags framträder dock en mer komplex bild. 

Visserligen var värjan mycket riktigt ett manligt attribut så till vida att den bars av män, men 

långt ifrån alla män. Gruppen värjebärande män var dock inte begränsad till enbart adeln. Till stor 

del sammanföll den med den grupp personer Christopher Collstedt benämner som 

satisfaktionsfähig. Collstedt skriver om en satisfaktionsfähig gemenskap sammansatt av relativt 

”socialt och kulturellt likställda individer”, med en likartad individuell ära.108 Denna ära, och de 

uppträdandekoder som medföljde den, låg till grunden för en stor del av tidens dueller. Collstedt 

betraktar dueller som en social gränsmarkering, och understryker både dess inkluderande och 

exkluderande funktioner.109 Gemenskapen bestod av ”ridderskapet, och Adelen sampt 

Krigsbfälet och dess vederlikar” och formuleringen ”vederlikar” visar på tidens sociala mobilitet 

och upplevda uppluckring av gränser.110 En grupp som verkligen verkar ha önskat bli betraktade 

som ”dess vederlikar” är studenterna. De befann sig i ett gränsland, på tröskeln mot 

vuxenvärlden, med en förhoppning om att komma ut på andra sidan, inte bara mer bildade utan 

även mer aktade. I det studentiala Uppsala var det inte bara adelsstudenterna som bar värja. Det 

gjorde också deras tjänare och många av de andra studenterna. Studenternas gränslandsroll och 

deras strävan att associeras med, och skaffa sig tillträde till en högre sfär, gör att studenter som 

”vederlikar” är diskuterbara. Det fanns däremot en grupp med värjekoppling som inte ens med 

den bästa välvilja vore att betrakta som adliga vederlikar, nämligen soldaterna. 

När värjor förekommer i protokollen, omnämns de oftast av alla inblandande, även den som 

bar värjan. Användandet, eller framförallt det medvetna ickeanvändandet, verkar viktigt att 

understryka. De meniga soldaterna utgör dock undantag från den regeln. Det finns inga garanter 

för att värjor förekom i de fem undersökta målen med meniga soldater, trots att dessa de facto 

tillhörde en värjebärande grupp. Bara i ett enda av dessa fall omnämns en värja, och då varken av 

förövare eller offer, utan endast av vittnen. Det rör sig om det tidigare omnämnda fallet rörande 

soldaten Anders Elving, som anklagades 1747 i Simtuna häradsrätt, för hemgång hos bonden Jan 

Andersson och dennes hustru. Jan Andersson berättade att Elving ”fattat uti honom lagt honom 

på en bänck, och slagit hål i des hufwud”. Elving menade som sagt å sin sida att det var han själv 
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som blivit överfallen, och att bonden ”gifwit honom blodsår i hufwudet af en sten”, och vittnen 

har därtill intygat att ”skinnet i pannan warit litet skrubbat”. Hur det än började, så följde den 

episod då Elving försökte kalla ut Andersson på gården, för att undvika hemgång, som 

behandlats under rubriken Spatiala aspekter. Det var yxan från hallen Elving knackade med när 

han manade ut bonden till kamp, och inte någon värja. De tillhyggen som omnämndes av de 

inblandande parterna var alltså en sten och en yxa. Vad Elving använde när han orsakade ”hålet” 

i Jan Anderssons huvud nämns inte.111 

Vittnena, däremot, berättar alla om den värja Elving bar. En granne vittnar om att Elving sagt 

”att han skulle gå in til Jan, at bigära häst af honom, och om han den ey skulle få, så skulle Jan få 

stryk af honom”. Grannen såg också att soldaten därefter ”ståt med sin munderings wärja och 

stöt knappen uti en tillia som låg wid boden”, och det tyckte han alltså var värt att ta upp i rätten. 

De andra vittnena, en Sara Bengtsdotter och hennes piga, nämnde också munderingsvärjan. De 

berättade att de, när Elving stod och bankade på porten med yxan, tog värjan av honom och bar 

in den. Elving hade redan valt bort värjan till förmån för yxan, men det verkar som att de ändå 

betraktade värjan som ett hot.112 

Ett sätt att bilda sig en uppfattning om till vilken grad medvetenhet och eftertänksamhet har 

präglat våldshandlingarna, är att studera, inte vilka redskap parterna tagit till, utan vilka man 

avstått ifrån. Den ovan nämnda soldaten Anders Elving valde bort sin värja för ett annat 

tillhygge, och han var långt ifrån ensam om att göra så. Vad som däremot är ovanligt med hans 

fall, är att han gjorde det okommenterat, och verkade alltså inte söka nyttja valet han gjorde för 

att driva diskussionen om sin egen fredlighet. 

Länsmannen Johan Welin gjorde 1722 en utmätning hos kvartermästaren ”manhaftig” 

Lorentz Barck. Understödd av en grupp andra befattningshavare från orten, kom han en 

decemberdag till kvartermästarbostället för att där ”upböra Räntan både i Spannmål och 

penningar”. Att Welin satt samman ett litet entourage tyder på att han anade att kvartermästaren 

kunde tänkas ställa till med problem. Han skickade först fram gruppen att presentera ärendet, och 

vågade själv inte gå in till Barck innan han blev inbjuden.113 

När det visade sig att inget av värde fanns i huset, beslöt sig gruppen för att gå ut till ladan och 

se efter där. Barck skulle göra dem följe och låsa upp ladan för dem, men han ville inte gå ut som 

han var. Han sade till länsmannen ”du har Wärja på dig, jag skall taga min på mig”.  Han hängde 

på sig värjan, och när de följdes åt till ladan ”så hade och Cwartermästaren haftt Eldgaffelen i 

handen”. Värjepåspännandet bör här tolkas som en regelrätt maktdemonstration. Syftet verkar 
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primärt ha varit att upprätta någon slags balans mot den värjebärande länsmannen, genom att 

signalera att de tillhörde samma höga gemenskap. Intrycket av värjan enbart bars för sitt 

symbolvärde, stärks ytterligare av att kvartermästaren också fattade en eldgaffel och tog den med 

sig. Eldgaffeln kan inte förklaras på liknande vis. Värjan hade en symbolisk funktion och 

eldgaffeln en praktisk. I protokollet står ingenting om att någon sökt hindra honom från att bära 

med sig eldgaffeln. Detta trots att Barck tidigare sagt till länsmannen ”du är en hunsfått, och en 

skiällm, och en toker, du har lupit i skogen”. Hårda ord, som kunde förväntas leda till slagsmål. 

Istället konstateras eldgaffelns varande bara kort och enkelt. Samma eldgaffel använde 

kvartermästaren senare för att slå Welin i huvudet.114 

Det fanns fler som valde bort värjor för eldgafflar. Adelsmannen Carl Mannerberg slog ju, 

som tidigare nämnts, skjutsbonden Nills Nillsson med just en sådan. En av hans pigor berättar att 

”herrn sielf inkom i Cammaren och hade med sig en bösse, som han stälte i wrån och hängde sin 

wärria på wäggen och lade hatten på bordhet, hwar efter iag blef inne men han gick uth och talte 

med Nills Nillssohn, och lytet därpå kom åter herrn in och uthan att tahla, tog uth en eldgaffell”. 

Pigan följde efter ut och såg där att ”herren hölt eldgaffelen i wädret och skulle slå till Nills 

Nillssohn men han tog af Herrn Eldgaffelen och kastade dhen bort åth gårdhen, hwar efter dhe 

bägge togo i hwarannan”.115 

Mannerberg gör i rätten en poäng av redskapets ringa skadeverkan och säger ”att han således 

uti ingen tanke till att skadha honom till lifwet, skall ingått och allenast med en eldgaffel sökt att 

näpse Nills Nillssohn för dess owett”. Mannerberg poängterar att han valde bort värjan som skall 

ha funnits i samma rum, för det mildare näpsandet med eldgaffeln.116 Kanhända ville 

kvartersmästare Barck, i fallet ovan, sända liknande signaler.117 

Men det finns såklart exempel på personer som faktiskt använde värjor. Värjornas närvaro i 

Uppsala syns tydligt i en rannsakning i akademiska konsistoriet från 1729. Akademivakten hade 

varit ute på patrull och hört ett oväsende från en källare där det hölls tillfällig krog. En vaktdräng 

berättade för rätten att ”då wi första gången kom in, sade studenterne som der wore, gud wari lof 

at ni kom hit, wi har så blifwit öfwerfalna och tugerade af de perruque-makarne här”. Rättens 

direkta följdfråga blev ”om han såg några wärjor?”. Att de ställde en sådan explicit fråga och inte, 

till exempel, frågade om de vore beväpnade rent allmänt, visar att värjor betydde något visst för 

konsistoriet. Värjorna var, som tidigare nämnts, ett problem de var tvungna att handskas med 

återkommande. Vaktdrängen svarade att ”när wi först kom in stood de med dragna wärjor, i 

synnerhet peruque-makaren Kaeler och flera; war der då et farligt wäsende och buller”. Därefter 
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ville konsistoriet veta mer om detaljerna kring vilka som hade brukat värjorna. Det framkom 

också att perukmakarna inte ägde eggjärnen själva, utan att de var utlånade av krögaren.118 

Värjelån förekommer även i ett par andra protokoll, bland annat i fallet med bråket mellan de 

stökiga studenterna och stadsvakten. Carl Staf, vilken agerade språkrör för studenterna, hade till 

exempel lånat den värja han slogs med av en hovslagare.119 

Att rätten valde att i vissa fall efterfråga specifika tillhyggen, så som de gjort i det ovan 

nämnda, visar att det kunde finnas en förväntan på att vissa grupper, skulle använda vissa 

tillhyggen. På så sätt kan man säga att tillhyggena har en identitetsskapande funktion. Huruvida 

ett dylikt fall sedan kom bekräfta eller motsäga dessa förväntningar, verkar där emot inte ha 

tillskrivits någon betydelse. När en person som själv inte ägde en värja ändå använde en sådan, 

har det inte framställts som värre än när någon använt sin egen dito. Ingen verkade tycka att det 

utmanade någon ordning, att även personer utanför en värjebärande gemenskap, använde sagda 

grupps attribut. Detta kan uttolkas som att värjebärande i stort kanske snarare bör ses som en 

fråga om särskiljning, men inte som ett i sig hierarkiskt fenomen. Likaså verkar en eldgaffel i en 

kvartermästares hand ha betytt det samma som en eldgaffel i en bondhustrus. Vare sig stånd, 

genus eller andra kategorier påverkade synbart relationen till föremålen i sig. Detta kommer sig 

nog av att föremålen, med vissa få undantag, av rätten hanterades parallellt med, och i relation till, 

handlingarna. Förvisso intresserade sig rätten för hammaren som bonden Lars Olsson använde 

till att slå borgaren Gråberg, men det härrörde nog ur att de ansåg föremålet vara överraskande.120 

Fokus lades vid vad individer gjorde med föremålen, inte kopplingen individ – tingest som sådan. 

 

 

Korporala aspekter 

Det fysiska och psykiska jaget var intimt förknippade, sedda som varandras spegelbilder, i det 

tidigmoderna Sverige.121 Man trodde att det ena skulle påverkas om man gjorde åverkan på det 

andra. Fysiskt våld är till sin natur just fysiskt, kroppsligt, men det syftade ofta till att förändra, 

bilda eller straffa det inre jaget. Aktörerna förstår och tolkar fysiska handlingar i den kontexten.  

 

 

Kroppen som redskap 

Den tänkta kopplingen mellan personers inre och yttre jag, gjorde att utsidans miner och 

kroppsspråk ansågs avslöja det inre. Till synes vardagliga, slumpartade kroppsliga yttringar kunde 
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tolkas som förolämpningar eller utmaningar. Om en högt uppsatt person inte blev visad tillbörlig 

respekt av någon med lägre ställning, betydde det att den senare ifrågasatte eller ignorerade den 

förstnämndas plats i hierarkin. Sådana ifrågasättanden verkar ofta, men långt ifrån alltid, ha krävt 

direkta motaktioner, och dessa var inte sällan fysiska. Avsnittet studerar kroppen som verktyg i 

våldskonflikter, hur aktörerna med kroppens hjälp givit upphov till eller utövat våld. 

Konflikten mellan löjtnanten Willman och guldsmedsgesällen Gillberg i Arbåga, har delvis 

redan avhandlats under rubriken ”Spatiala aspekter”. Det har nämnts att Gillberg varit inne hos 

Willman och betett sig så illa, att löjtnanten kört ut honom och att han senare förföljt den 

undflyende löjtnanten varpå ett slagsmål ägde rum. Den främsta orsaken till att löjtnanten 

uppfattade Gillberg som så hotfull att han måste köra ut honom, gömma sig för honom och 

undfly honom, var dennes kroppsspråk.    

Ett vittne, som kommit med guldsmedsgesällen in till Willman första kvällen utläste samma 

hotfullhet ur kroppsspråket som Willman. Vittnet sa att Gillberg hade ”skriat, siungit och stampat 

i gålfwet, samt utspirrat ögonen emot H Lieutenanten”. Willman själv lade till att Gillberg slagit 

med käppen i bordet. De utspärrade ögonen, stampandet i golvet och slagen i bordet var 

handlingar som verkar ha betraktats som nästintill det samma som uttalade utmaningar.122 

Dagen då slaget utdelades, hade Willman under en promenad fått syn på Gillberg. Löjtnanten 

flydde med sitt sällskap in i sin trädgård och låste porten, men när Gillberg ändå höll på att ta sig 

in, flydde de ut på gatorna igen, och där hann Gillberg sedan ikapp dem. Rätten ifrågasatte 

agerandet. Den undrade varför sällskapet flytt och om det skett någon ordväxling? Willman 

förklarade att gesällen ”icke warit ohöflig i tahl eller gierning” men att han med ”miner och 

åthäfwor” ”nogsamt wisst sig haft ondt i sinnet, eftter han stådt med hatten på sig och sedt 

bistert uth”.123 När den socialt underordnade Gillberg med bister min inte lyfte på hatten för 

löjtnanten, tolkade denne det som ett brännande och tydligt hot. Förmodligen stämde tolkningen 

rätt väl med budskapet Gillberg menade att sända. Det fanns konventioner för hur överordnade 

skulle bemötas, vilka Gillberg helt säkert var underförstådd med. Han valde dock att ignorera 

dem för att signalera ringaktning.124 

Det fanns en hel kanon av kroppsspråk som kunde användas för att kommunicera 

kränkningar eller utmaningar. En del var förbehållna vissa grupper, som man till exempel inte fick 

vänta ryggen mot, eller tvangs ta av sig hatten för.125 Andra gällde för alla. Att vanka av och an 

signalerade aggression. Nävar som drämdes i bordet eller värjor som slås i marken, var säkra 

tecken på stundande konflikt, och tenderade att tolkas som regelrätta utmaningar av de 
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närvarande.126 Ett vittne som försöker förklara att en person hade våld i sinnet sa att denne ”slagit 

åftta i bordet”. 127 Och när situationen började trappas upp i det numera bekanta fallet mellan 

studenthopen och stadsvaktmästare Åhman, började de båda med att slå med sina värjor i 

marken, innan själva slagsmålet tog vid.128 Att slå värjor i marken hade för övrigt en lång tradition 

bland Uppsalas studenter, Geschwind skriver att beteendet var ofta förekommande när 

studenterna var ute på ”grassation”.129 

Men även omedvetna, ofrivilliga kroppsyttringar kunde leda till konflikt. Vid vintertinget i 

Bälinge härad 1728 stod drängen Erich Mattson anklagad för att ha misshandlat sin husbonde 

Olof Ersson. Det hela började när de samman med två andra stod och tröskade på Olof Erssons 

loge. Husbonden berättade att Erich Mattson ”warit så otuchtig” att han i husbondens närvaro 

släppt ”en fiert”. Olof Ersson sökte då muntligen tillrättavisa drängen, men denne ville inte hålla 

med om att han gjort fel, utan svarade att ”der wäl wara rum dertil”. Alltså att han, drängen, hade 

en egen personlig sfär inom det gemensamma utrymmet, inom vilken han hade rätt att göra vad 

han ville.130 

Husbonden gick inte med på den bortförklaringen och valde att fysiskt tillrättavisa Erich 

Mattsson. Enligt egen utsago gav han honom ”twenne örfjlar”, vilka, låter han oss förstå, drängen 

gjort sig väl förtjänt av i och med tilltaget och emotsägelsen. Ett vittne beskriver det dock som att 

”Olof tagit drengen i håret och slagit honom twenne slag på näsan så at han blödt”. Hur det än 

var med det, så slog drängen tillbaka, och drogs därför inför rätta. Husbonden blev alltså kränkt 

av att drängen visade sina kroppsliga funktioner inför honom och ansåg det rimligt att näpsa 

honom för det. Faktiskt inte bara rimligt, utan tvunget av honom. Han beskriver sin handling 

som ”den plicht der före, som lag och Kongl. Förordningar förmå”.131 

 

 

Kroppen som skådeplats 

Likt rummet, som både kunde ge upphov till konflikter och påverka hur våld värderades, kunde 

också kroppen fungera. Kroppsliga uttryck kunde anges som grund till konflikter, men kroppen 

som slagfält spelade också roll. Var på kroppen hugg och slag utdelades, påverkade hur parterna 

betraktade våldet. Våld mot huvudet verkar, till exempel, ha betraktats mer grovt än annat. 
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Det var nog ingen slump att ovan nämnda bonden Olof Ersson, enligt egen utsago, örfilade 

drängen Erich Mattson som tillrättavisning. Örfilar var i första hand menade att skada 

symboliskt, i andra hand fysiskt. Målet var förnedringen, inte smärtan. Det var en 

maktdemonstration som framförallt tog plats inom hushållets ramar och utövades av 

husbondfolket när de tuktade barn och underlydande.132 Det var, så att säga, den typen av våld 

som ansågs legitimt och till och med förväntat i en sådan situation. Men om vittnesmålet stämde, 

och ”örfilarna” i själva verket var knytnävsslag mot näsan låg, kanske drängens mothugg framstog 

som mer motiverat. 

Tjänstefolk kunde dock reagera även mot ”bara” örfilar. På själva julafton 1745 rannsakades 

”Bibliotheques Waktmästaren Almström” och hans hustru, anklagade för att ha misshandlat sin 

piga. Pigan klagade över att hustrun ”slagit henne dels med en qwastkäpp, dels med en skopa” 

men också att hon fått just en (1) örfil. Hon hann bara arbeta hos paret i fem veckor innan hon 

fick nog. Hennes underordnade ställning var odisputerbar, och våldet var, utifrån den ringa 

beskrivning som ges, inom ramarna för vad hon förväntades tåla, förutsatt att hon gjort sig 

”förtjänt” av det. Att hon valde att betrakta detta våld som illegitimt innebar att hon indirekt 

ifrågasatte sitt husfolks auktoritet. Att biblioteksvaktmästarparet gick fria, kan tolkas som att man 

från rättens sida bekräftade deras högre ställning och de rättigheter till våldsutövande som följde 

med den. 

Allt nedåtriktat fostrande våld var dock inte lika accepterat. En upphandling om en tjärtunna 

ledde i Västerås 1724 till en tvist mellan den adliga kaptenen Peter Christiernin och borgaren 

Hans Söderberg. Kaptenen kände sig lurad i affären och konfronterade därför Söderberg, vilken 

då varnande uppmade kaptenen att ”lämna honom uti fred eftter han hade Kongl: Mayts leigde”.  

Christiernin, som inte verkade tycka att det var något direkt svar, frågade då ”skal du derföre 

bedraga en ärlig karl du Canallie” och följde upp förolämpningen med några örfilar. Kaptenen 

tillstår handlingen och verkar tycka den berättigad. Det framstår som att rätten också håller med 

honom. Adelsmannens rätt att utdela örfilarna i sig ifrågasätts aldrig.133 

Allt fokus hamnar i stället på lejdebrevet. Frågan är om kaptenen känt till att borgaren 

Söderberg ”ståt under Kongl. Maytz leigde”. När det konstaterats att Chistiernin måste ha haft 

vetskap om det, säger sig rätten inte kunna befria honom, och dömer honom istället till 

edsöresbrott.134 Att en adelsman örfilat en borgare vore inte problematiskt i sig, om det inte varit 

för borgarens lejdebrev. I och med lejdebrevet var det inte längre en borgare adelsmannen örfilat, 

utan, på ett indirekt, metaforiskt plan, självaste kungen. 
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Eric Widin, ryttaren som slagit först en fjärdingsman och sedan två nämndemän, och skyllt på 

att han skyddade hemfriden, tyckte också till om örfilar. Widin hade ”fattat hat” till 

fjärdingsmannen för att denne varit och pantat hos honom och för den sakens skull ”slagit en 

örfjl”, vilket han menade fjärdingsmannen vara ”wäl förtjenat”.  Enligt de vittnen som hört något 

av vad som sas, och senare rusade till verkar det ha gått till värre än så. Widin lär ska ha ropat 

”skall du pantta mig jag skall slå dig derföre så domen skall falla öfr dig” och när vittnena kom till 

städes skall fjärdingsmannen ha legat blodig i ansiktet. Vid tinget var ”högra ögat och läppen ännu 

[…] swulne på hånom”.135 

Om vi antar att det är rimligare att tro vittnen och offer än gärningsmannen i detta fall betyder 

det att Widin egentligen utövat grövre våld, vilket han mörkar för att istället benämna det ”en 

örfjl”.136 Detta kan han ha gjort av två anledningar. Antingen tänkte han att det mildare våldet en 

örfil innebar skulle generera ett lägre straff eller så ville han utnyttja det symboliska i örfilen. 

Genom att säga att han ”bara” gett fjärdingsmannen en välförtjänt örfil signalerade Widin att 

hans ställning i denna situation tillät honom att tillrättavisa fjärdingsmannen, på samma sätt man 

tillrättavisar tjänare och barn. Han valde alltså att presentera handlingen som kränkande snarare 

än grov. Näpst istället för våld. 

Hårdrag var ett annat slags huvudvåld flera av förövarna i protokollen anklagats och dömts 

för. Även huvudbonader gavs mycket utrymme, och åverkan mot dem sågs på med allvar, vilket 

kanske ytterligare kan tjäna att understryka huvudets särroll. 

Borgarhustrun Anna Grehta Dahlberg, som fick ovälkommet besök av två stalldrängar som 

bröt sig in för att begära dricka, blev, vilket tidigare nämnts, verkligt arg först när hon fått sin 

mössa avslagen. Ditintills hade hon agerat undvikande och avvisande, men inte aggressivt. Ett 

vittne berättar att borgarhustrun ”sedan Rangén slagit mössan af henne, sade, skal du slå mössan 

af mig karl, fack honom i håret och slog så wäl honom som de andra örfilar”, en annan vittnade 

som sagt istället om regelrätta snytingar. Såklart spelade den långa harang skällsord de kallat 

henne in, likaså att stalldrängarna sparkat in hennes port och att de ”rycktes” med hennes broder. 

Mössavslåendet framstår ändå som någonting viktigt, alla vittnade om det, även om detaljerna 

kring det varierade.137 Incidenten med mössan utgör också en särskild punkt i domen mot 

Rangén, för vilken han döms vid böter om 6 marker silvermynt. Det är lika mycket som hans 

kamrat fick böta för att ha ”tagit henne så hårdt om händerne, at hon klagat sig wriden i armen”. 

138 
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Bakgrunden till att borgarhustrun inte ville släppa in stalldrängarna var att de redan varit inne 

hos henne ett varv och visat att de var benägna att bete sig stökigt. De två hade först varit hemma 

hos Rangén, samman med en dräng vid namn Anders, och en Landsskräddare. Drängen Anders 

tog där ”Skrädarens mössa, och lemnade honom sin hatt igien, men gick straxt bort igien”. Det 

visade sig att Anders gått till borgarhustrun Dahlberg, och skräddaren gick efter, angelägen att få 

igen sin huvudbonad, med stalldrängarna i släptåg.139 

Dahlberg såg hur de kom in och ”ref mössan” av drängen Anders. En kränkning som, vilket 

finns beskrivet är ovan, i sig kunde resultera i böter. En annan dräng försökte försvara mössan, 

ovetandes om det egentliga ägarskapet, men det stannade vid hårda ord. Då vittnar stalldrängarna 

att sällskapet blev utsparkade av Dahlbergs bror, utan att få mössan igen.140 

Kläder var vid den här tiden nära förknippade med jaget, inte minst hattar och mössor 

avslöjade vem bäraren var.141 När skräddaren tvangs gå runt i drängens hatt istället för sin egen 

mössa, blev han inkomplett, en bit i visualiseringen av jaget saknades. Det nämns ofta i 

protokollen ifall någon är barhuvad, och att tappa mössan verkar vara symboliskt kopplat till att 

tappa ansiktet. Parterna tycks ofta betrakta huvudbonader närmast som en del av det fysiska 

huvudet. Därför har huvudbonader hanterats här, samman med kroppsliga aspekter, och bland 

de materiella aspekterna. 

Våld som lämnade spår efter sig var en känslig fråga. Å ena sidan kunde blåmärken och sår 

leda till fällande domar. Å andra sidan var det en tid när man, så att säga, var vad man såg ut att 

vara. Och gick man runt med synliga skador efter slagsmål, öppnade det upp för tolkningen att 

man var en sådan som fick stryk, det vill säga blev fysiskt styrda av andra. I synnerhet våld mot 

huvud och ansikte, som i mindre grad skyldes av kläder blev därför allvarligt. Huvudet verkar 

dock ha innehaft en särroll som sträcker sig bortom praktiska aspekter av synlighet. Mycket av 

det våldet som rannsakades, såväl lättare som grövre, utövades mot huvuden, och det framstår 

som att det uppfattades som värre än annat våld. Kanske går samhällets hierarkiska spegelbilder 

igen här. Rikets huvud var konungen, hushållets huvud var husbonden och kroppens huvud 

torde väl då vara just huvudet. Jag håller det inte för osannolikt att den symboliska position 

huvud hade i sådana metaforer, spelar in. Ruff har gett uttryck för liknande tankebanor, och 

konstaterat att ”the head assumed great symbolic significance in this society […] for the most 

honorable members of society, the removal of the head in execution by decapitation spelled the 

complete loss of honor. Thus any action directed at the head was provocative”.142 

 

                                                             
139 AKP Uppsala, AI: 84 1741-01-29. 
140 AKP Uppsala, AI: 84 1741-01-29. 
141 Ruff 2001, s. 132. 
142 Ruff 2001, s. 132. 



39 
 

Relevanta roller 

Detta kapitel avser utreda vilka av aktörernas roller de själva och rätten har uppfattat som 

relevanta respektive ovidkommande vid våldsutövandet. Både våldsverkarnas och offrens roller 

avhandlas. Kapitlet undersöker alltså i vilket ljus aktörerna vill att deras handlingar skall betraktas. 

Kapitlet är disponerat efter de olika korporationer, eller kontexter, de berörda rollerna hör till. 

 

 

Sysselsättning  

Ett slags roller parterna ofta lyfter fram är sådana som relaterar till yrken. De som tydligast 

definierade sig själva i konflikten utifrån profession, var personer med ”våldsrelaterade” yrken, 

alltså vakter och olika slags befallningsmän.  

Akademivaktmästaren Gustav Holtz blev, som tidigare nämnts, i februari 1729 stämd inför 

konsistoriet av perukmakarmästaren Anders Bank. Den senare menade sig blivit överfallen av 

vakten, och i synnerhet av vaktmästaren, då han varit på krogen. Holtz blev således instämd för 

handlingar han utfört i tjänsten. Vaktstyrkan vittnar att de hört bråk och gått in för att ”til följe af 

sin plickt […] warna och styra” bråkstakarna. Där fann de, bland andra, Bank, som var redlöst 

berusad, eller som en av dem sa: ”så drucken, at han stod och raglade”. Vakten sa att de ”sutit 

öfwer tiden”, vilket inte föll i god jord. Perukmakarmästaren reste sig och fattade Holtz om 

bröstet, varpå ” waktmästaren sakteligen tagit och bedt honom sitta, ställa sig wackert, dricka ut 

sit öl och i tysthet gå sin wäg”. Vakten gjorde därefter en runda i staden, men hörde när de kom 

åter samma oljud från krogen som tidigare, varför de gick upp dit igen. Då följde en ordväxling 

med Bank som ledde till att vaktmästaren ”saktel. tagit uti honom och bedt sitta ned, låta wäl eller 

gå hem”. Det var alltså i det som vakten kallat ”tagande”, Bank menar sig ha tagit skada.143 

Stadsvaktmästaren Petter Åman vittnade också, men han såg mer än ett stilla tagande. Han såg 

att Bank var drucken och att när ”waktmästaren talte med honom, slog de hwarannan i golfwet, 

så at perruquerne gick af dem bägge, twå men hwem begynte wet jag intet”. Hur det än var med 

den saken, står det klart att Bank såg sig själv som den utsatta parten, men att detsamma också 

gällde Holtz. Den senare begärde att perukmakaren ”måtte plikta för tilfogad skymf och ohemula 

tilmäle”.144 

Det intressanta med detta fall är att Holtz betraktades som agerande i sin yrkesroll, av både sig 

själv och av Bank. När Bank hugger tag i bröstet på vaktmästaren och försöker fälla omkull 

honom med benen, frågar vaktmästaren, enligt en vittnande student, ”wet du hwad det kostar at 
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öfwerfalla kungens wacht?” Att vaktmän och dess gelikar gärna påpekar sina yrkesroller när de 

utsätts för våldshandlingar är vanligt, vilket utvecklas ytterligare nedan, men att det som här också 

är omvänt är ovanligt. Perukmakaren verkar ha varit på det klara med vem han gav sig på, men 

det bekom honom inte, han lär ha sagt till vaktmästaren ”jag aktar hwarken dig eller wakten”.145 

Bank visade så att han erkände Holtz roll, men på samma gång underkände den. Det kan 

eventuellt vara så, att man i detta kan skönja en konflikt mellan staden och universitetet, och att 

borgaren Bank inte ville beordras runt av akademivakten. Rätten tyckte hur som helst också att 

Holtz handlat i tjänsten, och att han i det gjort sin plikt. 

Men det fanns också de som försökte hävda sin plikttrogenhet utanför arbetstimmarna. För 

länsmannen ”wälachtad” Hindrick Wikström, som ”uti dryckenskap på allmänna landswägen 

öfwerfallit” en piga och en ”gosse” ”och ifrån dem rånat en häst”, ingick det naturligtvis inte i 

arbetsbeskrivningen att ge ungdomar stryk. Ändå, eller kanske snarast just därför, var det den 

egna tjänstvilligheten och plikttrogenheten han valde att understryka när han skulle ställas inför 

sommartinget i Olands härad 1728.146 

Med ett brev skickat via ombud förklarar han att han inte kan delta vid tinget. Det var 

nämligen så att ”hans Kongl. Maytt i egen hög person förwäntes dit åth orten […] till att hålla 

Björn jagt deroppe uti häradet”. Wikström ville därför vara tillstädes så att han, så snart 

majestäten dök upp, kunde vara denne behjälplig med alla uppgifter ”som honom kan blifwa 

anbefallt”. Han uttryckte sig i termer av sin ”underdånigste plicht och skyldighet”, om att han 

ville ”undwyka hans Kongl. Maytt onåde”, och därför måste be om uppskov till nästa ting.147 I 

detta sökte han inte legitimera sina handlingar, eller ens bemöta dem, men det finns något 

förringande och bagatelliserande över hans handlande. Det går att ana en underton som säger att 

han är en sådan förträfflig och oumbärlig statstjänare, att han inte kan låta dylika parenteser uppta 

sin tid. Han bör av rätten bli betraktad i sin yrkesroll, och inte som någon som begått snedsteg 

utanför tjänsten. Det går därtill att tolka länsmannens framhävande av den egna yrkesrollen, som 

ett uttryck för hans fruktan för repressalier. Wikström tycks ha menat att kungen skulle gå miste 

om en duglig och villig tjänare, om han blev straffad för sina handlingar genom exempelvis 

fängslande eller uppsägning. 

Rätten accepterade önskemålet uppskov, men någon rannsakning kunde inte företas heller vid 

nästa ting. Wikström hade dessförinnan hunnit få till en förlikning, i hopp om att få saken ur 

världen. Förlikningen läses upp, men rätten ville ändå inte släppa målet, för ”denna sak är något 
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groff wid sidsta ting angifwen så att dee icke kan ell: bör så aldeles nedläggias”, varför han kallas 

även till nästa ting.148 

Tredje gången gillt. En rannsakning hölls, men det protokollet saknas i arkiven. Det går 

däremot att läsa en summering av målet i den resolution som Svea Hovrätt skickat tillbaka till 

häradsrätten. Där framkommer det att underrätten friat länsmannen från rån, men att de dömt 

våldshandlingarna som edsöresbrott och att den stora frågan var ”huruwyda Wiikström, som uti 

fyllery sig obeskideligen skall förhållit, är wärdig at ytterligare bekläda sin länsmans tienst eller 

ey”.149 Yrkesrollen blev i detta fall en anledning till fortsatt rannsakning. Man tyckte alltså att 

denna slags statliga tjänster innebar vissa skyldigheter, men det framkommer också att uppdragen 

gav innehavaren vissa privilegier. 

Häradsrätten i Yttertiurbos reflektioner över detta, återfinns i ett protokoll från 1723. Den 

gången var det inte, som i fallet med länsman Wikström, gärningsmannen som var tjänsteman, 

utan offret. Det var den tidigare berörda konflikten mellan kvartermästaren Lorentz Bark och 

länsmannen Johan Welin som rannsakades. Rätten skriver om all den ”lag och rätt wysa” som ska 

gälla för dessa tjänstemän ”när dhe ey på något sätt giöra sig af desse deras privilegier och 

rättigheter förlustige, genom drycksmål, otidigheet, för lång tids uthdrächt, eller något annat 

oskick”. Welin var den som blev attackerad, men endast om han inte felat på de sätten som listats 

ovan, skulle fallet dömas utifrån yrkesrollen - annars vore han som vem som helst. Rätten 

menade dock att sådana saker ”icke har kunnat säyas länsmannen Welins hafwa giordt”, varför 

rannsakningen över kvartermästare Bark kom att gälla våld mot en tjänsteman och inte en 

privatperson.150 

Welin själv åberopade att få ”niuta det beskydd, som kongl: mayts förordningar honom, som 

CronoBetiente, i dess förrättningar, tilläggia”. Och han var noga med att understryka att hans 

besök hos kvartermästaren gått rätt till, och att han var där i tjänsten. Kvartermästare Bark 

verkade acceptera att det var i den rollen Welin varit där, men menade att denne delvis agerat på 

ett sätt som var opassande. Han erkände att han slagits, och ”tillstod straxt att han kallat honom 

tok och skiälm, men med dhe omständigheter: att han sagt, giör din tienst, och sitt intet här som 

en toker. Item giör din tienst, din hundsfåtter”. Orden ” giör eder tienst” upprepade han flera 

gånger. Det framstår som att han tycker sig ha, så att säga, slagit den del av Welin som inte var 

länsman, den del som inte ”gjort sin tjänst”.151  
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Även om Bark konsekvent omnämns som ”Cwartermästaren”, verkar hans militära grad inte 

betyda någonting. Welin bemötte honom på plats, och rätten hanterar honom under 

rannsakningen, som en kronans undersåte, alltså som vilken annan person som helst.152  

Johan Welin var långt ifrån den enda tjänsteman som råkat ut för otäckheter. Ungefär vart 

tionde fall i källorna (akademiska konsistoriet borträknat) var statliga tjänare som, på olika sätt, 

blivit överfallna. De som förekommer i mitt urval, söker så gott som genomgående betona att de 

agerat i tjänsten, och tjänstvilligheten åberopas även om de inte varit i tjänst, som synes i fallet 

med länsman Hindrick Wikström. 

Fjärdingsman Erich Strandberg överfölls ” uti sin ämbetes förrättning ” av ”förafskiedade 

soldaten” Johan Trafware, när han skulle panta hos denne. Han var inför rätten noga med att 

säga att det skett ”eftter befallningmans ordres” varför han menade att Trafware haft ”androm till 

wahrning, och at hädaneftter på sådant Crono förrättningar niuta behörig fred och säkerhet, 

måtte anses med den näpst, han förtienat”.153 Strandbergs retorik verkar nästan intränad. På 

precis samma sätt talade också de flesta av hans ”kollegor”, när de blivit antastade under 

förrättningar: de var i tjänst, de agerade på order uppifrån, och det var för att de varit i tjänst de 

ville att gärningsmannen skulle straffas, så att denne därmed skulle komma att utgöra ett 

varnande exempel för andra. 

Fjärdingsmannen Anders Larson och de två nämndemännen som ryttaren Erich Widin slog, 

resonerade på samma sätt. Fjärdingsmannen berättade att han i tjänsten och på order uppifrån 

”märkt och Sequesteredad 2ne st. fåhr hoos” Widin, varför denne slog honom. Det är intressant att 

Widin erkände att han utdelat slag (eller i alla fall, som han påstod, och som redan omtalats i ett 

tidigare kapitel, en örfil) just av den anledning, att fjärdingsmannen varit i tjänst. Widin påpekar 

att han inte var hemma när märkningen skedde, och att det var det som förargat honom, men 

han underkänner i övrigt inte fjärdingsmannens auktoritet och agerande, vilket gör honom ganska 

unik bland denna kategoris gärningsmän.154 

I protokollet framkommer också att ”läns man stragt der på uppå Cronobefallningmans 

Wälbetde Carl Hööks ordres sänt twenne af Nemden […] till hans boställe” för att beordra 

honom inför rätta. Nämndemännen visar alltså att de agerat på order från två instanser ovanifrån, 

och att det således inte bara handlar om att deras egna kroppar blivit sargade, utan även om att 

länsmannens och kronobefallningsmannens arbete blivit förhindrat. Nämndemännen ville därför 

tillse att ”Widin för sådant sitt wålld samme förfarande med tillbörligit straff måtte ansedd blifwa 

en dera till warnagell, emedan eljest och så framt nemden och fierdingmän uti sine ärenden icke 
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få fasa och resa säker och niuta beskydd, det hädaneftter lärer blifwa ännu swårare än härtills 

warit at kunna få några som samma tjenster sig åtaga willje”. Just innan resolutionen ber de 

”mycket om näpst och straff på Widin för sådant framfarande, emedan dee så wäl som den öfriga 

delen af Nemden elljest hellder willja taga af skeed än således utj sjne Ärender blifwa 

hanterade”.155 

Nämndemännen har således framförallt ett lokalt perspektiv. Deras rädsla var att ingen på 

orten skulle våga axla en roll som medförde sådana risker. Myndigheterna fruktade nog framför 

allt att respekten för ämbetet som sådant skulle urholkas, och med den, respekten för auktoriteter 

i stort. Det går också att skönja en hotfull underton från nämndemännen gentemot häradsrätten 

och dess överordnade. Inte bara de misshandlade skulle avgå, utan hela nämnden, och ingen 

skulle vilja påtaga sig uppdragen, vilket skulle innebära ett brott i den juridiska infrastrukturen i 

området. 

Som visas i detta avsnitt, finns det bland denna typ av tjänstemän ett bruk att hävda sin plats i 

ett sammanhang. Inte nödvändigtvis ett bruk som viktar tjänstemännen mot dem de hamnar i 

fejd med, eller ens placerar in dem i någon hierarki som överordnade. Det verkar vara vanligare 

att tillkännage vilka som står över en själv, vilka personer högre upp i stratum man associeras 

med, och vilkas auktoritet våldsverkarna därmed utmanar. En attack på en länsman som agerade 

på order uppifrån, och därmed var en del av kungens patriarkala system, kunde då vridas till att 

framstå som en attack på alla delar av ordningen, hela vägen upp till kungen själv. Det framstår 

också, och kanske just därför, som ovanligt att gärningsmännen anser sig ha slagit personer som 

agerat i sina yrkesroller. 

 

 

Nationer 

Inom akademin skulle en särskild hierarki råda. En patriarkal korporationsknuten ordning, där 

ingen hänsyn skulle tas till bakgrund och stånd.156 Universitetssfären var givetvis inte förskonad 

från personer som utmanade sagda system, men i teorin var det väl utrett vad som gällde. 

Konsistoriet, vilka kunde tänkas vilja premiera ordningen som fanns på papper, arbetade inte helt 

och hållet utifrån sådana principer. Man var till exempel noga med att skriva ut vilka av de 

universitetsanknutna i protokollen som var adliga. Men den till synes viktigaste kategorisering 

man gjorde av studenter, verkar ha varit efter nationstillhörighet. Nationerna var ett viktigt 

verktyg för kontroll av studenterna och en del av den patriarkala strukturen.157 
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I protokollens register kan stå saker som ”ångermanlands nations slagsmålssak”, ”slagsmål 

mellan wärmlands nations ledamöter och några […]” och ”Hof, Sk, Stud. V-Gothus, illa 

handterat sin […]”.158 Detta trots att nationstillhörigheten oftast verkar ha varit helt irrelevant för 

de inblandade själva. De menar sig varken ha slagit eller slagits som ångermanlänningar, 

värmlänningar eller västgötar. Etikettsättandet gjordes av konsistoriet och var kanske inte bara 

praktisk. Det kan även ha funnits ett en vilja att projicera identiteter på studenterna. Ett sätt att 

säga ”vet din plats inom kollektivet”. Det ska dock sägas att det fanns bråk där 

nationstillhörigheten var i allra högsta grad relevant, även för aktörerna. Följande fall, från 

akademiska konsistoriet, som kort omnämnts i avsnittet om våldets spatiala aspekter, är ett 

exempel på detta. 

Recentiorer eller noviser, som de benämns, från Västgöta respektive Smålands nationer, rök 

ihop med varandra i Domkyrkan på ”den så kallade Novitie läktaren”. Saken hanterades i 

konsistoriet i mars 1748. Smålänningarna satt redan på bänken men ”de Studerande af 

WästGötha Nationen” hävdade att de ”redan ifrån Gymnasium hafwe hit til Academien med sig 

fört den förderfwelige tanken, som berodde deras Nations heder deruppå at den främste bänken 

af dem emot alla andra Nationer förswaras och innehades”, varför de med våld försökte överta 

bänken. Västgötarecentiorerna såg sig alltså i allra högsta grad som representanter och förkämpar 

för sin nation, och det våld de utövade syftade till att öka på hedern för kollektivet. Alltså ett 

horisontellt refererande.159 

Rätten omnämner dem som “en oförsiktig ungdom” “som icke ännu nog öfwade sinnen 

ägande at åtskilja godt och ondt”. Konsistoriet tycker att det finns förmildrande omständigheter, 

som till exempel att det skett av en “barnslig och enfaldig inbillning, som skulle deras skyldighet 

wara, at til sin Nations heder främsta bänken intaga, det de för mig med tårar i ögonen bekänt; 

hwaraf följer, at the icke med wredes mode alt theta giort”. Det ansågs även förmildrande att ”de 

thenna tiden icke hade någon wiss Inspector, som dem kunnat bätter underrätta och för sådant 

warna och så widare”, men påpekas också att det åligger den nuvarande inspektorn att med 

”sträng och alfwarlig föreställning dem en sådan skadelig inbillning söker at förtaga”. Studenterna 

inom varje nation var ytterst inspektorns ansvar, den patriarkala ordergången från konsistorium 

till studenter gick via honom. Även nationens kurator sattes åt. Kuratorn varnade förvisso 

”WästGötha Noviterne at icke gifwa anledning til buller och slagsmål med the andre Novitierne” 

men hade ”likwäl upmuntrat them at stå på sig, ifall the blefwo af andra angrepne”, varför han 
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skulle få en ”tjänlig correction”.160 Västgötanoviserna är de i källurvalet som mest explicit sökte 

legitimera våld genom dess hierarkiskapande funktion.  

Nationsrollerna skiljer sig något från övriga roller som hanteras i detta kapitel. Konsistoriet 

sorterade in individer i gruppen, kategorin, som en viss nation innebar. Och studenterna, som 

själva underströk sin tillhörighet, identifierade sig också som gruppmedlemmar. Men till skillnad 

från andra roller som här hanteras, placerar en nationsroll inte aktören någonstans i ett stratum 

inom kollektivet. Nationerna var till synes identitet nog i sig. 

 

 

Hushåll 

Att man framförde och framhävdade identiteter som relaterade till hushåll, förekom föga 

förvånande. Hushåll var trots allt en gemenskap som alla i samhället, i någon roll, på något sätt, 

var en del av. Ett redan använt exempel på en person som agerat utifrån sin hushålleliga roll, är 

borgarkvinnan Anna Grehta Dahlberg som överfölls av två stalldrängar i hemmet, och samman 

med sin bror gav mothugg. Den ena drängen upprepade ”skal du ej gifwa mig dricka, canaille 

hustru, det är ett canaille hus, skinbrackehus, nämde och skinbracka åt minstone 3 gånger”, och 

Dahlberg tog fasta på attacken mot hushållet, och sade saker som ”giör intet öfwerwåld i ärlig 

mans hus”.161 

Även i den tidigare behandlade konflikten mellan den vädersläppande drängen Erich Mattson 

och dennes husbonde Olof Ersson spelar hushållet en roll. Olof Ersson tar sig rätten att slå i 

egenskap av husbonde, häradsrätten såväl som hovrätten anser honom ha varit berättigad till det. 

Det våldsamma gensvaret från drängen illegitimeras av hans underordnade roll inom hushållet. 

Erich Mattson erkänner sina handlingar men berättar att ”han sedermera blifwit med sin huus 

bonde förljkt derom”. Husbonden intygar att han drängen ”sedermera aldeles tillgifwit och om 

förskoning uti straffet för honom wid Tings Rätten anhållit”.162 

Förlikningen visar sig dock vara menings- och verkningslös. Underrätten tycker sig inte ha rätt 

att låta saken bero, och är ålagda att döma efter lagen, i detta fall ” tjenstehions ordningen af åhr 

1723”, och dömer drängen till 9 gatlopp eller ”en månads fängelse på wattn och bröd, samt at 

giöra honom Olof Erson åffentl. afbön”. De frågar dock hovrätten, ”som det nu är första gången 

som Erich Masson sig således försedt och målsäganden för honom förbön fält […] om icke i så 

beskaffat mål, straffet öfwer honom hindras kan”.163 Svea Hovrätt verkar ha tyckt att förlikningen 

skulle tas i beaktande, men att ett straff ändå krävdes. Drängen fick straffet lättat till fem gatlopp 
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och att ”giöra sin husbonde offentelig afbön”. Att hovrätten valde att trots förlikningen utdela 

straff, kan utläsas som att våldet tolkats som en statlig angelägenhet. Frågan gällde utifrån den 

tolkningen, inte bara individer som slåss, utan en utmaning mot den patriarkala ordningen.164 

Den ohotat största kategorin fall, bland de jag hittat via kartoteket på landsarkivet i Uppsala, 

rör våld mot föräldrar. Föräldrar åsyftas här i bred bemärkelse, svär- och styvföräldrar likväl som 

biologiska. Det görs ingen åtskillnad i källorna, och därför hanteras de som en grupp även i detta 

arbete. I urvalet, som främst syftade till att få till spridning geografiskt och tidsmässigt, har det 

visat sig att alla barn varit vuxna, de flesta ”utflugna” och med egna hushåll. Trots det 

förekommer tal om hushåll, framförallt skötsel av hushåll, i flera av fallen. Motparters vanskötsel 

av hushållet presenteras som grund till många konflikter. 

Torparen Erich Anderson var det barn som utövade grövst våld mot en förälder i urvalet. 

Boendesituationen är inte helt tydligt, men utifrån vad som går att utläsa i protokollen från 

rannsakningen 1728, hade han, i alla fall för stunden, sina föräldrar boendes hos sig, vilket gör 

honom till den ende i urvalet som bodde med sina föräldrar.165 

Han sökte upp sin far, före detta soldaten Anders Ersson, när denne var hos en granne. En 

piga på den gården vittnar om att Erich Andersson kom in ”i deras stuga och gådt af och an på 

golfwet” och därefter sade till fadern ”gud signe Eder som hielper mig så wähl att se eftter 

Creaturen”. Anders Ersson sade sig inte veta vilka kreatur som åsyftades, varpå sonen svarade att 

en fårtacka vore bortsprungen och lade till att fadern väl borde veta att ”jag är allena och dagen 

för ut warit borta i dagwercke på Herre gården”. Sonen erkände för rätten att det var för detta 

försumliga beteende, och för att Anders Ersson skänkt bort hö till grannen, som han på 

”öfwerdådigt och mordiskt wjs honom öfwer fallit ” genom att hugga honom med en yxa i axeln. 

Han beklagar sig över att hans hustru är död och över att föräldrarna, ”som der i tårpet hos 

honom warit, intet stort tagit sig af någon ting i hushållet”. Sonen beter sig ångerfullt men kallade 

handlingen, när den skedde, för faderns ”förtienta löhn”.166 

Argumentationen Erich Andersson för, kan tolkas som att han menade det utövade våldet 

vara för hushållets bästa, vilket borde vara förmildrande. När en individ riskerade att störa 

hushållets välgång, tog Erich Andersson sig rätten att straffa dem. Rätten verkar allt annat än 

hålla med honom, men det utvecklas mer i nästa avsnitt. 

Israel Samuel Hurtig, en ombytlig mångsysslare med maniska personlighetsdrag, förekom 

1733, vid ett extraordinarie ting vid häradsrätten i stora Tuna socken, då han misshandlat sin mor, 

Eliasabeth Ersdotter. Hurtig ska ha okvädat modern ett flertal gånger och ”en gång han henne 
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slagit […] på det sättet, at han med yxskaft slagit henne åtskillge slag samt rifwit hår af hennes 

hugwud, så at hon nödgats falla på sina knä och bedja honom om förskoning, men han skall ändå 

sedermera […] hotat taga lifwt af henne hwilcket hon med tårar sig afbedt till dess hon fått 

tillfälle at söka sig undanflykt hos sine grannar”.167 

Sonen erkände handlingarna och påstod att de berodde på hans huvudsvaghet. Rätten frågade 

varifrån osämjan dem emellan kom och han svarade ”Af det hon alltid otidigt förebrått honom 

lättja och ej wore nögd med hans arbete”.168 Alltså, att hon klagat på sonens insats i hushållet 

under den tiden han bott hos henne, vilket han uppfattat som kränkande så till den grad att det 

legitimerade, eller åtminstone förklarade, våld. Här var det således, till skillnad från i fallet ovan, 

våldsverkaren som anklagades för att vara overksam. Men det fanns också konflikter där kritiken 

var ömsesidig. 

År 1743, två veckor före jul, fick den unga bonden Anders Jacobsson och hans hustru Karin 

Isaksdotter besök av den förres föräldrar. Ett munhuggande utbröt som slutade i handgemäng. 

Anders Jacobssons mor, Maria Ers dotter, slog till sin svärdotter med en eldgaffel. Denna stötte 

då svärmodern baklänges, för att värja sig. Svärmodern föll, men reste sig igen med eldgaffeln 

höjd. Då skiljde Anders Jacobsson, på faderns begäran, kvinnorna åt, ”men therwid stött Maria så 

at hon fallit baklänges och mössan therwid farit af henne ”. Maria Ers dotter gick därefter ut och 

svärdottern passade på att kasta in mössan i elden, ”hwarefter Maria åter kommit in och haft et 

kläde om hufwudet samt letat efter sin mössa tå hon fått se at den haa warit upbränd och derpå 

gått ut widare”.169 

De exakta turerna i slagsmålet var, så som ofta varit fallet, något parterna var oense om, men 

detta var det händelseförlopp som man i slutändan dömde utifrån. Alla var däremot överens om 

upprinnelsen till slagsmålet. Föräldrarna bodde inte samman med sonen, de hade ”lemnat 

hemmanet til sin son, och bor i en stufwa för sig sielf, ther han hafwa sit egit hushåll”. Men 

tydligen hade de ändå en del gemensamt att stå i kring gårdsarbetet. Maria Ers dotter sa att ”hon 

hade 8 får i gården hwartil Anders swarat, at det ej wore mer än 5”, varöver modern förargats, ” 

kallat honom liugare och sagt, at han ej wore annat wärd ; än kastas i GardesHopen ibland 

korfwarne”. Sonen svarade syrligt ”at han hade rätt god moder som wille honom så wäl”, hans 

hustru fyllde i ”tänk hwad förmån i skulle hafwa der utaf, at Er son blefwe kastad i Guardies 

Hopen”. Modern befallde då sin svärdotter att hålla mun, varefter slagsmålet började.170 

Anders Jacobsson förklarade att hans hustru och moder kivats förr, vilket kan förklara att det 

fanns en viss spänning dem emellan. När de bärgade korn hade ”emellan Hu Maria och Karin ute 
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på gårdens någon träta upkomit theröfwer at Karin beskyllt Maria hafwa tagit något lin ifrån sig, 

och när the gått hem hade Karin […] slagit på Maria en släng med wäfen”. De levde och arbetade 

nära varandra, men med separata hushåll. Båda de konflikter som nämns har handlat om 

hushållsskötsel och familjernas ekonomiska välstånd. Den rättsliga hanteringen av slagsmålet 

återkommer i nästa avsnitt, men redan nu kan sägas att den relation de båda paren hade till 

varandra via band av blod och äktenskap, av rätten betraktas överordnade deras hushåll. Inte ens 

att våldet skedde i det yngre parets hem mildrade rättens syn på mothuggen.171 

Med vissa undantag verkar de hushålleliga rollerna användas mer på ett ”förklarande” än 

legitimerande sätt. Att de konflikter som stod mellan föräldrar och barn främst uppstått när 

barnen var vuxna och hade, eller tog sig, ansvaret för gårdsskötseln, går att tolka som ett tecken 

på att hierarkierna inte upplevdes som självklara för alla parter. Men för rätten var det inga tvivel 

om vilken ordning som borde råda. Den rådande patriarkala ordningen mellan föräldrar och barn 

tycks för dem vara orubblig och inte möjlig att utmana, varken av hushålleliga roller eller andra. 

 

 

Familj 

När barn utövade våld mot sina föräldrar gick den relationen alltså före andra. Även i de fall där 

föräldern slog först, eller till och med gjorde det i barnets hem, dömer rätten utifrån förälder - 

barnrelationen. Till att börja med ska utredas vilken betydelse släktskapet hade i de tre senast 

avhandlade fallen. 

I alla dessa tre fall är det inte bara barnen som ber om förskoning, utan även föräldrarna. 

Innan torparen Erich Anderson högg sin far, Anders Ersson, varnade denne sonen och sa ”om 

jag giort dig något emot så får du wähl ändå låta bli att giöra mig illa du wet hwad der å följer”. 

Fadern kände sig hotad och visste lika väl som sonen vad straff som var lagstadgat åt den som 

slog sin mor eller far. När sonen inte hörsammade honom och ändå högg, blev han mycket riktigt 

ställd inför rätta med hot om dödsstraff.172 Elisabeth Ersdotter, Israel Samuel Hurtigs moder, 

ställde sonen inför rätta för att hon ”önskat at blifwa ifrån honom qwitt, efter hon skal wara 

aldeles osäker om sitt lif”.173 Även Maria Ers dotter angav sin sonhustru, Karin Isaksdotters, 

handlingar hos länsman, trots att hon slagit först och gjort det i svärdotterns hem. De drog alltså 

sina barn inför rätta, medvetna om vilket straff som kunde vänta dem om de fälldes, bara för att 

sedan ångra sig. Maria Ers dotter gjorde det, ”emedan hennes Son och Sonehustru om förlåtelse 

budit; anhållandes therföre, at the ifrån straff måtte befriade blifwa”. Hon anhöll även, samman 
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med fadern ”at theras son och sone hustru ey måtte härföre något komma at lida, särdeles som 

hustru Maria sade sig sielf til detta owesende hafwa warit orsaken”.174 Elisabeth Ersdotter 

anmälde, ”dock sedermera inför TingsRätten han [sonen Israel Samuel Hurtig] des brott tilgifwit, 

och om lindring i straffet för honom anhållit”.175 Anders Ersson ”fälte […] för” sin son Erich 

Anderson ”för böhn eftter det nu är första gången” och anhöll därför om lindring i straffet.176 

Dessa önskningar uppkom ofta efter ett tag i rannsakningarna, när det hade synts vartåt det 

barkade och, så att säga, börjat bli allvar. Som tidigare antytts betyder sådana förlåtelser, 

förlikningar och förböner inte mycket för rätten. De verkar ibland ha kunna bidra till mildare 

straff, men straff blev det. Man underströk ofta det avskräckande i straffen, ”androm till 

warning”. När man till exempel hanterar Israel Samuelsson Hurtig, har man inte bara honom i 

åtanke utan ortens alla barn. Underrätten skrev till hovrätten ”att här å orten icke är sällsynt att 

Barn slå sine föräldrar och dem wanära emädan Barnen här i landet eftter allmän intygan få hoos 

gemene man en mycket sielfswåldig upfostran skulle kunna skärpa hans straff, i fall han i 

anseende till modrens förbön skulle för döds straffet bli förskont”.177 Alltså, att om hovrätten 

tycker att moderns förbön vore nog för att upphäva eller lindra straffet bör man ha i åtanke 

vilken positiv vidare verkan ett straff kunde ha på bygdens unga. Och sonen dömdes just 

”androm til warning” och ”sig til näpst […] ”med siu gatulopp afstraffas, och undergå en söndags 

uppenbar kyrkioplickt, samt inför TingsRätten giöra modren offentelig afbön, och sedan 

föresändas till Calmare slott, at där i tre års tid arbeta, med alfwarsam åtwarning, at hädanefter des 

moder wid tilbörlig heder och lydno tillhanda gå”.178 

Erich Anderson dömdes också han ”androm till warning” av hovrätten, men åtnjöt inget lättat 

straff. Domen löd att han skulle ” mista lif sitt och halshuggas”. Hovrätten menar att han ”på ett 

mordiskt sätt angripit” ”i det stället han bordt med all sonlig wördnad och kiärlek sin kiötslige 

fader till handa gå”, ett förfarande tydligen ingen förbön kunde lätta.179 

Paret Anders Jacobsson och Karin Isaksdotter dömdes däremot inte för att varna andra. Men 

förälder - barnrelationen understryks ändå i domen. Man tar också fasta på att modern var den 

som började konflikten. Men hovrätten menar ändå att paret ”både kunnat och bordt Modrens 

och Swärmodrens otidiga förhållande på et mera warsamt och anständigt sätt styra och 

förekomma” varför de döms ”hwarthera med tiugu en dagars fängelse wid watn och bröd plickta, 

och therefter giöra bemälte sin Moder och swärmoder ofentelig afbön”.180 
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I de tre fallen ovan förekom alltså tal om både hushålleliga och släktbetonade roller. Men den 

huvudsakliga anledningen till att de hanterades även i den högre instansen, och till att straffen var 

så stränga, var alltså föräldra-barnrelationen. 

I följande fall har varken kärande eller svarande försökt hävda några direkta roller. Endast 

rätten har driver denna fråga, och då i domen. I mars 1720 ställde Brita Erich dotter sin 

svärdotter Maria Gröndahl inför Enköpings rådhusrätt. Brjta Erichs dotter hyrde in sig hos en 

kvinna som härbärgerat henne av ”christeligt medljdande”. Dit kom svärdottern för att låna 

vävdon av värdinnan. Svärmodern kom in och tog del av samtalet, vilket utbröt i ett 

munhuggande dem emellan, där skällsorden verkar ha flugit åt båda håll. Svärmodern frågade 

”hwad har du bestella här hwarföre är du icke hemme utj ditt huus, du har icke så långt djt” 

varefter ”hustru Brjta tagit en kiäpp att kiöra uth Maria med”. Maria Gröndahl har då ”skutit 

moth swärmodren på det hon intet skulle få hugg”, av det hon betraktade vara en ”brandstake”. 

Gröndahl erkänner sig därigenom vara den som först gått från ord till fysiskt våld.181 

I underrätten döms hon okommenterat till döden, vilket verkar göras lättare enär Maria 

Gröndahl redan blivit ”dömdd af Trögd härads rätt för det hon slagit sin egne moder och sin 

stiuffader men för lifs straffet förskont blift”.182 Hovrätten håller med om att svärdotterns 

handlingar gentemot sin svärmoder, på grund av deras släktskap, varit ”stridande emot guds och 

sweriges lag”. Men de skriver ändå att det funnits ”mildrande omständigheter” varför de lindrar 

det till att hon till ”wäl förtient näpst, och androm till warning, skall böta Etthundra dahlr 

silfwermynt, giöra ofwanbemde sin swärmoder offentel. Afbön, och sedan undergå tewnne 

söndagars upenbar kyrkioplicht”.183 De specificerar inte de förmildrande omständigheterna, men 

de verkar anse att Maria Gröndahl agerat i någon slags självförsvar, vilket är anmärkningsvärt i en 

situation då hon är svärdotter till sitt offer, är den som utdelar första stöten och gör så på gården 

där svärmodern bor. Det visar att barn-föräldrarollen ändå inte trumfar allt för rätten. 

I ett par av fallen har både barn och föräldrar utövat våld. I båda fallen var det föräldraparten 

som slog, respektive försökte slå, först. Ändå behandlas föräldrarnas våld inte alls. En förklaring 

skulle kunna vara att det ansågs legitimt genom någon koppling till aga. Den primära funktionen 

hos agan (åtminstone den som utövades make - hustru) var, enligt Andreas Marklund, att hålla 

samman hushållet. Men i situationer där barnen är vuxna och lever separat från sina föräldrar, är 

det en otillfredsställande förklaring. Det finns ju då inget hushåll att hålla samman. Det verkar 

istället som att när det förekommit våld mot föräldrar, blev våld av föräldrar därmed irrelevant. 

Det är möjligt att situationen skulle ha sett annorlunda ut om barnen inte valt att slå tillbaka. 
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Rätten väger ibland in föräldrarnas våld i beräkningarna för att ge lättade straff, men det verkar i 

stort inte intressera dem. Några ”visavi-instämningar” (det vill säga när en instämd person 

stämmer in sin motståndare) som ofta annars dyker upp i källorna, förekommer inte i mål om 

föräldramisshandel. Anntingen var det inte görbart för barnen ur juridisk synpunkt, eller så 

upplevdes det som en strid de inte kunde vinna. Vad de själva gjort var ju trots allt inte bara ett 

brott mot rikets, utan även mot guds lag. 

 

 

Genus 

Våldsarenan var enligt många forskare viktig för maskulinitetskonstruktion. Detta är svårt att 

emotsäga. De som utövade legitimt våld som krig och straff, och illegitimt men symboltyngt och 

ritualiserat våld i form av exempelvis dueller och hemgångsbrott, hade det gemensamt att de alla 

var män. Men det betyder inte att allt våld utövades av män. Som synts i fallen från uppsatsens 

urval förekom kvinnliga våldsverkare i källorna, även om de var i minoritet. I kategorin barns våld 

mot föräldrar har de störst representativitet, men står ändå bara för en dryg femtedel av brotten. 

Dock ska sägas att det i materialet statistiken baseras på, ytterst sällan omnämnts ifall även 

föräldern utövat våld. Det betyder att mödrar som slagits osynliggjorts i tabellen, även om det 

förekom, vilket redan visats exempel på. 

Om kvinnor utövade våldshandlingar som primärt var förknippade med maskuliniteter, kunde 

detta väntas leda till att de behandlades på ett annat sätt än sina manliga motsvarigheter. Mer 

kvantitativt lagda studier som har kartlagt brottslighet ur genusperspektiv, har, i så väl 

tidigmodern som modern tid, visat att det funnits tydliga tendenser att könskoda brott, genom att 

anse vissa brott vara mer manliga än kvinnliga, och tvärtom. Det öppna, aggressiva våldet har 

ansetts manligast.184 Så har dock inte kunnat visas vara fallet i denna studies urval. Ingen åberopar 

roller relaterade till könstillhörighet, inte heller uppvisas det särskild förvåning inför, eller 

ifrågasättande av, kvinnor som utövar det manligt kodade våldet. 

Tystnaden och likgiltigheten inför könsrollerna är överraskande, men tankegångar rörande 

genus var säkert inte helt frånvarande, och sannolikt är att det finns mycket dolt bakom 

textraderna i protokollen. Säkert hade individer i rättssalen funderingar rörande huruvida skilda 

kränkningar ledde till våld för olika kön, kvinnlig fysiskt underlägsenhet, könsintern kamp om 

maskulinitetshierarkier, et cetera. Men i den mån sådant yttrats högt, har det kommit till alltför 

subtilt uttryck i protokollen, för att något ska kunna uttydas i denna uppsats urval. En sådan 

analys hade krävt ett mycket större material. Det förekommer till exempel i ett fall att ett vittne 

                                                             
184 Svensson 2004 s. 150, Ruff 2001, s. 37. 
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kommenterar en manlig slagskämpes styrka, men det räcker inte långt för att säga något om 

synen på fysik, kön och våld. 185 

Det enklaste, mest basala är dock tydligt. Kvinnor presenteras aldrig som en mindre 

våldsbenägen grupp än män, och deras våld är precis lika legitimt eller illegitimt som männens, 

beroende på deras relation till kontraparten i konflikten. I exemplet som följer fastställer rätten till 

slut att kvinnan troligen är oskyldig, men visar, trots det, in i det sista upp en förväntan på hennes 

våldsamhet. 

Karin Persdotter blev rannsakad, men aldrig fälld, vid Edsbergs häradsrätt för att ” hafwa 

warit orsaken til sin mans Jan Janssons hastiga död”.186 Mannen hade hittats död på dassen kort 

efter ett bråk de båda haft, där han gett henne ”2ne öhrfillar” och hon hållit om hans armar för 

att undslippa hans slag.187 Fältskären som visiterade den döde fann att dödsorsaken troligen varit 

att hon ”antingen hafwa stött, sparckat eller klämt hans hemlige ting”, vilket rätten åtskilliga 

gånger frågade om hon gjort.188 Hon nekade ihärdigt ha gjort annat än att hållit sin make om 

armarna och sparkat efter sin styvson när han ”welat hielpa sin fader och lossat händerne på 

henne, […] men intet som han kiändt, träfat”.189 Rätten försökte utreda alla sidor av deras 

relation, de frågade om ”Jan Jansson före än nu warit hastig emot henne och sökt öfwer falla 

henne?” varpå Karin Persdotter svarade ”Aldrig har ondt ord förr fallit oss emellan”. Det ansågs 

även relevant att söka utreda makarnas dygd och personlighet, vittnen hördes och beskrev dem 

med ord som ” stilla, nyckter och beskiedelig” och ”ärlig”.190 

När undersökningen inte gav önskat resultat gjorde man ett sista försök. ”Hust: Kierstin 

Persdotter förmantes slutel. At gifwa Gudj äran och ricktigt bekiänna, om hon på något sätt wet 

sig warit skyldig till sin mans hastiga död, och hafwa widare rördt honom, än hon förr tillstådt”. 

Hon nekade och friades således.191 Men ännu in i det sista sökte man alltså utfinna ifall hon ”stött, 

sparckat eller slagit mannen, som synes mycket troligt”.192 Hennes könstillhörighet gjorde henne 

alltså inte till en mindre trolig gärningsman i rättens ögon. 

 

 

 

 

                                                             
185 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-05. 
186 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-05. 
187 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-07. 
188 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-05. 
189 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-07. 
190 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-05. 
191 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-10. 
192 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-05. 
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Individen 

I de i rätten nämnda roller som här undersöks, går en genomgående trend att skönja. Vare sig de 

relevanta rollerna ansetts kopplade till släktskap, profession, hushåll eller studentorganisationer, 

har det alltid rört sig om gemenskaper och korporationer. Parterna kontextualiserar individerna 

och framhäver därigenom löpande att de inte existerar i vakuum. Extra intressant är att de flesta, 

och i synnerhet offren, talar om sina underordnade roller i dessa grupper. Genom att hänvisa till 

personer högre upp i hierarkin hoppas man tillskansa sig något av deras legitimitet. Budskapet 

synes vara att en attack på dem i förlängningen blir ett ifrågasättande av den högre auktoritet man 

vill bli associerad med. Ingen valde att hävda sin position genom att peka på vilka den hade under 

sig. Parternas patroner verkar således ha varit viktigare att framhålla än deras klienter, i situationer 

där de utsatts för våld. 

Det finns dock några som valde att söka auktoritet i sig själva, eller genom att referera 

horisontellt. Sådana som verkade tycka att en attack på deras egen person, var illa nog, utan att 

det behövde blandas in någon högre stående. Dessa personer var alla av en hög ställning, samtliga 

adelsmän och officerare.  

Den adliga löjtnanten Anders Willman, vilken redan getts utrymme i uppsatsen, tillhör den 

begränsade skara för vilken det egna ”jaget”, eller det horisontella ”viet” ansåg relevant att 

framhålla. När guldsmedsgesällen Arfved Gillberg slog till honom med sin käpp, ville löjtnanten 

ha ekonomisk kompensation för ”sweda och wärck, samt skymf och wahnheder, som han 

igenom detta på allmänn gata undfägne slag till sin heder och Caracter på allmänna gatan lydit”.193 

Det var löjtnant Willmans egen heder och karaktär som skymfats och sargats av slaget.  

Gillberg ska också första kvällen hos Willman, grabbat tag i denne ”uti axlen”, vilket 

löjtnanten inte ska ha uppskattat. Ett vittne berättar att Willman i och med det föst 

guldsmedsgesällen ut genom dörren, utropande ”uner står du dig att taga uti en öfwer 

Officerare”.194 I det hänvisade löjtnanten till sin roll som militär. Och fastän löjtnanternas militära 

grad tillhörde den lägre stående delen av överofficerskåren, bör man ändå betrakta det som ett 

horisontellt refererande.   

En annan adlig officer, kaptenen Peter Christiernin i Västerås, vilken också redan figurerat i 

uppsatsen, var även han sig själv närmast. När han, i sin ekonomisk fejd med borgaren Hans 

Söderberg, kände sig lurad, blev han arg. Söderberg varnade kaptenen att lämna honom ifred, 

enär han hade kunglig lejd. Som tidigare nämnts, tyckte inte Christiernin att det var ett hållbart 

argument, utan ifrågasatte om den kungliga lejden var nog för att få ”bedraga en ärlig karl”.195  

                                                             
193 ULA, Arboga rådhusrätt och magistrat, vol. AI:28, 1736-10-25. 
194 ULA, Arboga kämnärsrätt, vol. A:4, 1736-10-15. 
195 ULA, Västerås rådhusrätt och magistrat, vol. AI:20, 1724-05-13. 
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Christiernin hävdade på så vis sin egen position, utan att blanda in vems regemente han var 

verksam inom eller vilka mäktiga släktingar han had. Han såg sig som en ärlig karl. Idag betyder 

ärlig samvetsgrann och uppriktig, men kaptenen menade nog inte att han var en sanningssägande 

person, utan främst att han var en ärbar person, en med ära.196 

Att det är två adliga officerare som refererar till sin egen heder och ära är inte så överraskande. 

Forskare som studerat våldskulturen i högre samhällsskikt har tidigare konstaterat att 

försvarandet av heder och ära var den främsta orsaken till deras våldsutövande. ”Med hög social 

ställning följde också en betydande heder och ära att förvalta och försvara” skriver den norske 

historikern Erling Sandmo.197 Hedern och äran förefaller ha varit ett slags abstrakt etos, grunden 

för det sociala jaget, och därmed någonting som omfattade alla, både i deras individuella och 

kollektiva utförande. Men tron på det egna jagets ära och heder framträder mindre tydligt längre 

ner i stratumet. Där väljer man istället att hänvisa uppåt, till större kollektiva äror, i vilka man 

tycker sig ha del, eller till överordnade, vilkas heder det kan vara gynnande att associeras med. 

Alla de hierarkier och identiteter som aktörerna i uppsatsen förhåller sig till, kan på sätt och vis 

betraktas som kopplade till heder och ära (i och med sina funktioner som mätsticka för socialt 

kapital), även i de fall det inte verbaliseras. 

En som inte använde något av orden, men som ändå tydligt visade hur han tyckte att den 

sociala stegen såg ut, mellan honom själv och motparten, var adelsmannen Carl Mannerberg. Han 

som, enligt egen utsago, av våda skall ha skjutit bonden Nills Nillson i portlidret till sin gård. I 

allmänt nedsättande ordalag tilltalar Mannerberg bonden som ”min gåsse lilla”. Han uppmanade 

honom också att ”intet wara oarttig” för att ”dhet är åtskillnad på fålk”.198 Dessa ord i 

kombination med adelsmannens försök att näpsa Nills Nillson (vilket behandlats i ett tidigare 

avsnitt) ger en tydlig bild av vilken slags relation Mannerberg tyckte att de hade (eller borde ha) 

till varandra. Det var åtskillnad på folk och folk, och bonden var den som skulle visa respekt och 

vara artig, och adelsmannen den som hade rätt att tillrättavisa den andre, om den bröt avtalet. 

Mannerberg hämtade, liksom de två officerarna ovan, auktoritet i sig själv, men utan att explicit 

tala om sin heder eller ära. 

På samma sätt fungerade det i maktspelet mellan länsmannen Johan Welin och 

kvartermästaren Lorentz Barck. Som tidigare nämnts, ville Barck inte låta länsmannen ensam gå 

runt med värja, när denne kom till hans gård för att göra en utmätning, så han valde att spänna på 

sig sin egen värja för att uppnå någon sorts symbolisk balans och visa sig likvärdig. Men 

kvartermästaren sökte hävda sin position också med ord. Welin hade med sig en skriven 

                                                             
196 Tilläggas bör dock att sanningssägandet verkar vara en av ärbarhetens grundpelare. 
197 Sandmo 1997, s. 132. 
198 RA, SH, AFA, Örebro län renoverade domböcker, Örebro häradsrätt, vol. 87, 1726-07-05. 
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exekutionsorder, vilken kvartermästaren, efter att han läst den, ville behålla. Länsmannen ville 

dock inte ge den ifrån sig och Barck bad istället om en avskrift. Welin ville inte göra en sådan 

”eftter han ey wore dess skrifware”. Barck tolkade detta som att länsmannen ”sagt sig och wara 

för god der till”, varför han förargats och drämt till kontraparten med eldgaffeln. 

”Cwartermästaren tillstod slagit, hafwandes intet att påminna wid sielfwa uthsagan, än allenast: att 

han på all sin begiäran till länsmannen, ey fått annat swar, än han sagt sig wara för god dertill”. 

Barck hänvisar inte explicit åt något håll för att förklara varför, men det framgår ändå tydligt att 

han tycker att inte ens en länsman fick säga så till honom. Det är inte säkert att Barck försöker 

positionera sig över Welin, men åtminstone jämsides med denne. 

Andra valde att framhäva sig som likställda med personer som inte var närvarande.199 Två 

studenter, av allt att döma goda vänner, spenderade en marsdag i Uppsala 1722 med att 

tillsammans vandra runt i staden. De gick på visit hos en kamrat, inhyst hos en borgare, av vilken 

de köpte dricka. När de stod och drack märkte Erico Tang, den ene, att Carolus Myrstedt, den 

andre, stod och tittade på hans värja. ”Myrstedt sade. Bror låna mig din wärja, emedan hon är 

något wackrare än min: jag skall wara på bröllop hos en qwartermästare: du skall få igen henne 

efter påsk.” Så blottade Myrstedt sin egen värja, men stoppade tillbaka den. På detta svarade Tang 

“intet kan jag låna dig henne, men wil du kjöpa och gje mig 15 Dr för henne, skal du få. Myrstedt 

swarade, intet kan jag kjöpa henne: min wärja kostade ock 15 Dr. när hon war ny, utan lät mig 

allenast få låna henne”.200 Myrstedt drog då ut Tangs värja och “bögde henne emot golfwet”.201 

Tang föreslog att de skulle parera lite, han bad Myrstedt att “draga ut sin wärja med” så att han 

fick “se hwad hon doger til, och at wi må kunna försökia hwilken är hårdare”. Myrstedt gick dock 

inte med på det. Han sade “skulle jag dra ut min wärja emot dig, som är så späder, jag har utan 

wärja parerats med Capitainer och Officerare, som haft sina Commiss-plitar, och derföre fått 

dricka Brorsskål med dem”.202 Vad som senare hände dem emellan kommer att utredas vidare 

senare i uppsatsen, men det intressanta här är hur Myrstedt motiverade sin upphöjda position. 

Han refererade till sina tidigare duster med officerare, men inte på ett uppåtriktat vis, utan 

horisontellt. Hans tidigare bravader hade gjort att han fått dricka brodersskål med sådana höga 

herrar, och kunde alltså, på sätt och vis, likställa honom med dem. 

I källurvalet har det visat sig vara personer av högre rang som hävdat sin ställning genom ett 

självrefererande istället för ett refererande uppåt. Nämnas bör dock att även föräldrar ibland 

hävdade sin högre position gentemot barnen som slår dem, i sina roller som just föräldrar. Det 

                                                             
199 RA, SH, AFA, Västmanland län renoverade domböcker, Yttertiurbo häradsrätt, vol. 87, 1723-02-13. 
200 AKP Uppsala, AI: 64 1722-03-17. 
201 AKP Uppsala, AI: 64 1722-03-07. 
202 AKP Uppsala, AI: 64 1722-03-07. 
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tycks dock handla om ett annat slags självrefererande, som syftar direkt mot lagtexten på ett mer 

praktiskt juridiskt sätt. 

 

 

Sammanfattning 

Det var relationen mellan de inblandade i konflikten som dikterade vilka roller man presenterade. 

Även om de i vissa fall till synes var oense om i vilka roller de agerat, var det ingen som anförde 

helt ovidkommande roller. Ingen sade sig således ha agerat som föreståndare för ett hushåll, om 

denne rykt ihop med en främling på krogen. Det vanligaste sättet att söka legitimitet genom att 

positionera in sig i en hierarki, var att hänvisa uppåt, till personer man hade över sig. 

Genusrelaterade skillnader mellan parterna tas inte alls upp i urvalet. Andra typer av status, 

som stånd, är däremot mer artikulerat. Och högt stående personer, som adelsmän, hänvisar ofta 

till sig själva för att vinna auktoritet, istället för uppåt, som de flesta andra. I flera fall har personer 

av högre status, med till synes högre legitimitet att utöva våld, utsatts för våld men ändå valt att 

inte besvara det. Dessa nyanserar bilden, och låter oss förstå att det är individer, och inte 

stereotyper, som slåss. 
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Våld som en del av en persona 

Föregående två kapitel har redan visat att det finns en bredd mellan, och mångfald i, hur individer 

praktiserar och förhåller sig till våld. Aktörer med alla möjliga bakgrunder och grupptillhörigheter 

har visat sig benägna att såväl utöva som avhålla sig från våld. Undersökningen har hittills 

behandlat hur aktörerna genom diskussion om våld i relation till både rumslighet, kroppslighet, 

materiella ting och egna och andras roller, sökt utmana och befästa hierarkier. Nu flyttas fokus 

helt till identiteten, även om tidigare kapitel redan behandlat det ämnet i mindre utsträckning. 

Hypotesen är att våldet och våldsutövandet som sådant är viktigare som skapare av identitet 

för vissa grupper än andra. Kapitlet skall därför söka utreda för vilka individer våld alls var ett 

alternativ, för vilka det föll sig mer naturligt, för vilka det ansågs legitimt och så vidare. Förekom 

det att aktörerna sökte skapa sig en våldsam persona? Omformulerat kan frågan som här 

avhandlas uttryckas som följer: Vem ”tillhör” våldet? 

Men när kan man säga att en aktör definierats som innehavare av en våldsam persona? Här 

utgår jag primärt ifrån följande kriterier: 

1.  Det finns en förväntan från de andra parterna att aktören skall uppträda våldsamt. 

2. Aktören agerar våldsamt eller talar om att göra det. 

3. Aktören talar själv om sitt våldsutövande som någonting ”naturligt”, till exempel 

genom att inte försvara eller förklara agerandet. 

Observera att ovanstående gäller oavsett om våldet betraktas som legitimt eller ej – med en 

våldsam persona uppfattas det ändå i någon mån som naturligt eller typiskt. Därtill bör 

uppfyllandet av ovanstående kriterier inte vara ”situationsbundet”. Diskussionen måste alltså ha 

skett i relation till aktören som sådan, och inte vara knuten till enskilda handlingar eller 

motparten. 

Att rätten förhörde sig om parternas karaktär var mycket vanligt. De brukade fråga nämnd, 

vittnen och kyrkomän om de involverades personligheter. Domen påverkades av om de ansågs 

vara fridsamma, oroliga, beskedliga eller elaka, och sådana drag togs också i beaktning när deras 

handlingar vägdes. Stundom kan man få ett intryck av att rätten anser det lika viktigt att döma 

parterna för vilka de är som personer, som för begångna handlingar. Därför går det i källorna ofta 

att se aktören bortom dess handlingar. 

Här studeras aktörer som integrerat den våldsutövande rollen med sin personliga identitet, 

men resultatet skall ändå kopplas samman med de kollektiva identiteter och roller som gavs 

utrymme i förra kapitlet, i de fall korrelation påträffas. 
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Våld som yrke 

Den grupp, vid sidan av adelsmän, vars våldsutövande har studerats mest närgående, är 

soldaternas. Diskursen om soldaters varande i lokalsamhället antyder att de är en problematisk 

grupp, främst då på grund av deras våldsamhet.203 Karin Hassan-Jansson har visat hur de hade en 

förväntan på sig att bete sig våldsamt även ”på hemmaplan”, men att just våldsamma på samtidigt 

var det ”värsta”, mest illegitima de kunde vara.204 Soldaters rörlighet och utanförskap har ofta 

framförts som förklaring till våldsamheten, men även mer psykologiska aspekter som rör 

soldaternas inre har getts utrymme. Maren Lorenz har med redskap och begrepp lånade från 

sociologin och psykologin undersökt betydelsen av kroppsliga erfarenheter och dess inverkar på 

soldater under 30-åriga kriget. Hon menar att soldaternas upplevelser av såväl militär vardag som 

strider gjorde dem avtrubbade och normaliserade våldet.205 

Den militära kopplingen till våld tycks vedertagen, både hos soldaternas omgivning i äldre tid 

och hos moderna forskare, och det kanske inte är så överraskande. Men hur relaterar detta till 

kapitlets huvudfrågor? 

Av vissa personer med militära kopplingar verkar våldet de utövat hanteras med en viss 

nonchalans. Löjtnanten Anders Willman, som förföljdes och överfölls av guldsmedsgesällen 

Arfved Gillberg, visar ett exempel på en sådan likgiltighet. Angående det tillfälle då gesällen varit 

inne i Willmans kammare, och den senare påstod att han ”nödgades […] taga honom i kragen 

och föra honom ut igenom dörren” verkar inte allt ha blivit sagt. Vittnen berättade att Gillberg, i 

det han åter kom in, ”warit blodig i mun” och löjtnanten varit ”blodig på fingern”.206 Det 

implicerade näpsandet tycks inte locka löjtnanten till vare sig dementi eller bekräftande. Han 

tycks bara ha menat sig nödgad att ta hand om en person som störde husfriden. Ingenting han 

vill dölja, bara ointressant. Ingen aktör gör dock en artikulerad poäng av att Willman tillhörde 

krigsfolket. 

Situationen är i stort sett överensstämmande med kapten Peter Christiernas. Han kände sig 

lurad av borgaren Hans Söderberg och för det, och dennes ohövlighets skull, örfilade kaptenen 

den samme. Hans militära position verkar dock ointressant för alla inblandade.207 Det kan därtill 

ha varit hans höga civila snarare än militära rang, som gjorde att han tyckte sig ha rätt att näpsa en 

borgare. Och otvungenheten med vilken han bekände det, kan också härröra därur. 

Just rangen är ett problem som finns med båda de ovan nämnda fallen. De var båda adelsmän 

och officerare och tillhör därmed en grupp som ska ha varit van att utöva våld både för att 

                                                             
203 Lilequist 1999, s. 180 ff, Ruff 2001, s. 39 f. 
204 Jansson 2002, s. 77 f. 
205 Lorenz 2007, s. 25 ff. 
206 ULA, Arboga kämnärsrätt, vol. A:4, 1736-10-15. 
207 ULA, Västerås rådhusrätt och magistrat, vol. AI:20, 1724-05-13. 
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försvara sin heder mot gelikar, och för att tukta underordnade. Men liknande ”naturligt” eller 

”avslappnat” förhållningssätt till våld står att finna även längre ner i den militära ordningen. 

I konflikten mellan soldaten Anders Elving och bonden Jan Andersson med hustru, 

framkommer de båda männens olika syn på våld. I Elvings version av berättelsen har bondeparet 

”gifwit honom blodsår i hufwudet af en sten” när han kommit till deras hus för att påminna om 

en skuld. Ett slag, för vilket soldaten gav Jan Andersson ett slag i retur. Ett agerande han inte 

verkar tyckt ha tarvat vidare förklaring. Villigt erkände han också, som bekant, att han väpnat sig 

med en yxa och ställt sig utom dörren för att söka ropa ut bonden, vilket implicerade vilja till 

vidare våldsutövande. Att slå tillbaka var för Elving en reaktion så självklar att den inte behövde 

förklaras eller urskuldas.208 

I Jan Anderssons redogörelse över det som skett ges en annan bild. Bonden menade att det 

var Elving, och bara Elving, som slagits. Paret hade endast uppvisat passivitet. Jan Andersson 

berättade att soldaten slog oprovocerat, men uttryckte inget intresse att själv slå tillbaka. Däremot 

sade han att han ”ey kunnat förswara sig, emedan han skall haft sitt lilla barn i famnen”. Bonden 

återkom till detta med barnet, men använder då orden ”wärja sig”. Ord som försvara och värja 

benämner naturligtvis handlingar, men det enda de uttrycker är undvikande av motpartens 

ageranden. Jan Andersson sade sig inte ha tänkt sig slå tillbaka om det inte vore för barnet, endast 

motverka Elvings framfart.209 

I fallet från Uppsala, då perukmakarmästare Bank instämt akademivaktmästare Holtz “för 

injurirer och öfwade wåldsamheter på honom“, rådde också oklarheter kring vem som gjort 

vad.210 Men även om varken akademivaktmästaren eller vaktdrängarna medgav att Holtz utövat 

våldshandlingar, var det tydligt att han hade en sådan förväntan på sig. När Bank under 

ordväxlingen, förmodligen till följd av sin rusighet, föll till golvet, sa en student till vaktmästaren 

”det han intet skulle slå honom |Bank|men waktmästaren hade intet budit til at slå honom 

|Banken| utan gick straxt ifrån när han föll kull”.211 Studenten uppfattade det som ett troligt 

scenario att Holtz skulle ge sig på perukmakaren. Kanhända gick studenten till sin egen 

erfarenhet, (enligt Goffman något av det viktigaste när man läser av andras roller) ty bråk mellan 

akademivakt och studenter lär ha hört till vardagen. Tydligt är, hur som haver, att han betraktade 

akademivaktmästaren som en våldsam person.212 

                                                             
208 ULA, Simtuna häradsrätt, vol. AIa:6, 1747-02-05. 
209 Simtuna HR AIa:16 
210 AKP Uppsala, AI: 72 1729-02-26. 
211 AKP Uppsala, AI: 72 1729-04-16. 
212 Goffman 2010, s. 13. 
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Lorentz Barck, som var underofficer, försvarade sina eldgaffelslag mot länsman Johan Welin 

med att denne uppträtt nedvärderande.213 Det kan tyckas vara lösa grunder för våld, men det är 

tänkbart att Barcks tjänst gjorde honom mer benägen att besvara ohövligheterna fysiskt än 

verbalt. Vad som gjorde att Welin, trots att han tagit med flera män till hjälp (vilka han därför 

skulle kunna sägas ha ”på sin sida”), valde att inte besvara de fysiska angreppen utan endast 

undvikande gå sin väg, är däremot oklart. Rätten efterfrågade inte parternas generella karaktär, så 

det är svårt att veta om det ansågs ligga i Welins personlighet att uppträda sansat och fridsamt. 

Det kan såklart finnas praktiska eller juridiska förklaringar, men oavsett detta verkar Welin ha 

varit i gott sällskap av sina kollegor i sitt agerande. Upplägget ”person från krigsmakten slår statlig 

civiltjänare, vilken håller sig passiv” återkommer i fler fall. 

Fjärdingsman Anders Larson höll samma linje när han överfölls av ryttaren Erich Windin 

utanför tingsstugan i Bälinge. Han visar samma okommenterade passivitet som länsman Welin i 

fallet ovan, vilket inte ifrågasätts från något håll. Ingen förutsatte att de övervägt att slå tillbaka, 

eller undrar varför de inte gjorde så. De nämndemän fjärdingsmannen skickade hem till Windin 

för att kalla honom inför rätta, visade inte heller några tendenser att ta till våld. De berättade inför 

rätta att de, efter att ha blivit slagna, ”måst löpa ifrån både hästar och slädar af fruchtan att blifwa 

nedslagna”. De hymlade inte med sin rädsla, vare sig för rätten eller på plats för Windins hustru. 

När hon bad dem komma in med löftet att hennes make lugnat sig, vågade de inte och svarade 

att de ”fruchta att blifwa der nedslagna”. Att slå igen fördes inte på tal och ingen klandrade 

nämndemännen för feghet eller hyllar dem för saktmod. 

Rätten söker utreda Widins ”förde lefwerne och huru han elljest sig förhåller?”. Enär det inte 

fanns någon allmoge tillstädes vid tinget, fick nämnden svara, och de sade att ”dee fuller icke 

wetta någon grof mistgierning af honom wara begången eller kunna påminna sig det han till 

förrene för slagmål blifwit anklagad och dömd herwid Rätten”. Men de berättar att han ”ljtet 

tåhl” av ”öhl och brännvjn” och att han blir ”mycket fritalig” när han plägar dryckerna.214 

Ryttaren Widin förklarade, som tidigare nämnts, slaget mot fjärdingsmannen med att denne 

pantat hos honom. Han verkar alltså ha tyckt att det legitimerade handlingen, vilket är intressant 

då det skulle kunna utläsas som att han i det skapade en våldsam persona åt sig själv. En som 

besvarar ekonomiska konflikter med knytnäven. 

”Förafskiedade” soldaten Johan Trafware var mindre benägen att medge sitt våldsamma 

beteende men kunde inte undgå det helt. Fjärdingsman Erich Strandberg hade kommit till 

Trafware och dennes hustru för att, för en fordrings skull, konfiskera en mässingskruka. Locket 

föll av i förstugan och då Strandberg ”bockat sig neder det af golfwet at uptaga, har hustrun 

                                                             
213 RA, SH, AFA, Västmanland län renoverade domböcker, Yttertiurbo häradsrätt, vol. 87, 1723-02-13. 
214 ULA, Bälinge häradsrätt, vol. AI:6, 1727-03-29. 
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kastat sig öfwer locket i mening at det hindra och förswara” varefter även soldaten rusade till och 

gav sig på Strandberg. 215 

I fjärdingsmannens version av berättelsen tilldrog det sig så att ”Trafwaren i det samma 

kommit honom bak på ryggen, fattat med den ena handen fierdingsman i håret, och den andra i 

(mun), och han något deraf blödt, och ey kunnat giöra sig ifrån honom lös, innan han måst bära 

honom på ryggen ut på gården der han kastat honom af sig och han ändå en stund hållit uti 

håret”. 216 

Trafware menade dock det hela varit en olyckshändelse. Han vidgick att han kommit ”med 

den ena handen i hans hår, och den andra i mingipan; dock skall thet intet skiedt med upsåt och 

willja, at öfwerfalla och förolämpa honom, utan af hastig obetäncksamhet”. Genom de orden 

sökte han visa på sin fredlighet, men samtidigt uppvisade han en benägenhet till våld, i det att han 

erkände sig ha velat ”hielpa hustrun förswara låcket till krukan” genom att fysiskt hindra 

fjärdingsmannen att genomföra sitt värv. 217 

Fjärdingsman Strandberg visar också han upp en våldsammare sida. Trafware vittnar att 

Strandberg, efter bråket, ”ute på gården fattat till en stör at slå honom”, vilket denne också 

intygar, men han ”tyckte sig wäl haftt fog der till, som så oskiähligt blifwit öfwerfallen”. 

Beteendet gör att Strandberg sticker ut bland dem av hans kollegor som kommer till tals i 

urvalet.218 

Länsmän och dess gelikar, en grupp vars uppdrag kan sägas ha varit att utöva våld, framstår 

alltså påfallande sällan ha varit de som slog i konflikterna de var inblandade i.219 De verkar 

obenägna att ta till våldshandlingar ens för att försvara sig. Om man borträknar Hindrick 

Wikström, som rånade och misshandlade två ungdomar, finns bara två fall i kartoteket på 

landsarkivet i Uppsala där länsmän, kronobetjänter, fjärdingsmän eller fogdar varit gärningsmän. 

Båda dessa fall rör sig om övervåld i tjänsten i samband med frihetsberövanden, men det går 

ändå att konstatera att individer i den gruppen inte per automatik bedömdes ha en våldsam 

persona. 

De här genomgångna fallen visar att det överlag fanns en förväntan hos andra att aktörer med 

våldsyrken skulle handla våldsamt även utom tjänsten, trots (eller kanske för) att det var den 

värsta sortens handlingar de kunde begå. Fallen visar också att soldaterna och vakterna själva 

påfallande ofta konstruerade en våldsam persona inför rätten. Detta genom att flera erkände 

                                                             
215 ULA, Folkare häradsrätt, vol. AIa:20, 1737-06-17. 
216 ULA, Folkare häradsrätt, vol. AIa:20, 1737-06-17. 
217 ULA, Folkare häradsrätt, vol. AIa:20, 1737-06-17. 
218 ULA, Folkare häradsrätt, vol. AIa:20, 1737-06-17. 
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våldshandlingarna relativt lättvindigt och verkar anse dem lättförklarade och -motiverade, trots att 

hierarkierna i många fall pekat i motsatt riktning. 

 

 

Våld som lek 

Det var inte för alla våld skulle inbringa brödfödan, eller ens nödvändigtvis betraktas som en 

allvarlig företeelse. En kuriositet i materialet är de som ser på våld som ett slags nöje. De tre fall 

där detta, det skämtsamma våldet, behandlas, är alla upphittade bland akademiska konsistoriets 

protokoll och åtminstone ena parten är alltid student. Om soldaters upplevelser från kriget gjorde 

dem mer benägna att använda våld som konfliktlösande kommunikationsverktyg, kanske något 

liknande kan sägas om studenterna. De var vana att utöva våld på ”låtsas”. Fäktningen sågs, vid 

sidan av de andra excercitierna (bland annat ridning och dans), länge som en nyckelkomponent i 

undervisningen och ett nödvändigt komplement avsett framförallt för de högre stånden. Kanske 

kunde vänskapligt sparrande under lektionstid göra dem genare att se på visst våld som nöje. 

Erico Tang och Carolus Myrstedt, de två studenterna som kom i ordväxling över ett värjelån, 

valde till slut att korsa eggjärn med varandra. Konsistoriet frågade om så ”skiedde med 

owänskap” men fick till svars att det “war bara af skjämt och lek”.220 Leken fick hursomhelst ett 

allvarligt slut. Myrstedt fick ett sår av Tangs värja och skadan blev kort därefter hans död, varför 

Tang stod anklagad för dråp. Rannsakningen igenom söker han förklara vilka goda vänner de var 

och att vad som skett bara var en lekens olyckshändelse. Tang redogör för hur samtalet förlupit 

den ödesdigra dagen och det verkar som att både han och den avlidne börjat var och varannan 

mening med ”bror” eller ”käre bror”, som för att visa vilken nära relation de hade.221 Att så 

faktiskt varit fallet styrks av ett vittne, som sa sig inte kunnat märka någon oenighet dem emellan 

”emedan de woro lustige och kallade hwarannan bröder”.222 Till själva stinget fanns inget gott 

vittne men Tang var noga med att åhörare fanns till handa när den sårade Myrstedt sade ”at jag 

[Tang] intet war orsaken, ei eller hade han något ondt emot mig, utan war han sjelf orsaken”.223 

Av allt att döma skedde handgripligheterna mycket riktigt på skämt, som ett slags tidsfördriv 

eller nöje. Tang visade ånger över den skedda skadan, men kommenterade inte varför de alls 

dristat sig att fäktas på lek. Rätten, däremot, påpekade att sådant var förbjudet. De accepterade att 

det skett i vänskap och utan allvar, men ansåg inte att det gjorde det mer legitimt. Konsistoriet 

                                                             
220 AKP Uppsala, AI: 64 1722-03-07. 
221 ”Käre bror” var enligt Collstedt en åtrekommande fras i duellbrottsransakningar och användandet tolkar han inte 
bara som ett uttryck för vänskap utan också för ömsesidig respekt och erkännande av motpartens ära. Collstedt 2007, 
s. 242 f. 
222 AKP Uppsala, AI: 64 1722-03-17. 
223 AKP Uppsala, AI: 64 1722-03-07. 
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medgav att det fanns tillfällen då sådan exercis kan vara legal, men att den då ska ske ”på sin rätta 

tid ” och med aktsamhet. De betraktade det inte helt och fullt som vådadråp, emedan Tang 

faktiskt riktat sin värja mot Myrstedt, men ej heller fullt som dråp.224 

En intressant detalj med fallet som knyter an till föregående kapitel, är att våldet, trots att det 

var på skämtsam ”lek”, kunde vara hierarkiskt. Myrstedt ville ju som bekant initialt inte fäktas 

med Tang, sägandes ”du är barn i mina händer, jag har fäcktat med Capitainer och Lieutenanter 

och blifwit dem öfwer mäcktig”, och därigenom positionerat sig över sin blivande baneman.225 

Det faktum att våldet alls utövades kan sägas vara identitetsskapande. Tang konstruerade en bild 

av sig själv och sin kamrat som personer som oproblematiserat kan roa sig med våld, det 

framkommer dock inte om det skall relateras till deras börd, roller som studenter eller annat. 

Alla verkar inte ha varit lika kräsna som Myrstedt kring vilka de ämnade busbråka med. 

Studenten Carl Ulric Witt var en sådan; han nöjde sig med en dräng. Drängen Eric Zettermarck 

hade i december 1724 ”wårdslöst under skämtande och leek lupit på Hr Witts wärja, och 

derigenom kommit at blessera sig i den högra sidan”. Kanhända gjorde statusskillnaden det 

”ofarligt” att ”vålda” på lek, eftersom ändå ingen skulle tro dem vara jämlikar? Witt utbetalade 

kostnaderna för sjukvård och lade även en extra slant för sveda och värk, och Zettermarck, vilken 

bättrade sig, sa sig gå med på att lägga hela händelsen bakom sig ”som om den aldrig woro 

skiedd”. Dock frågade sig konsistoriet ”om denna förlikningen skal hållas god och ingen plicht 

följa på, at man i så oträngt måhl och så oförsichtigt brukat wärja, hwarigenom något dylikt 

kunnat tima som för några år tilbakars?”.226 Rätten beslutade sig hursomhelst för att betrakta 

förlikningen som godtagbar och lämnade saken därhän. Protokollet är kortfattat och lämnar inte 

många upplysningar om hur individerna såg på våld som lek. Intressant är dock att Witt inte 

uttrycker någon ånger över leken, eller förståelse för, varför den skulle vara någonting illegitimt.227 

I både ”nöjesbråken” ovan verkar parterna, redan innan slagsmålen satts igång, varit enade om 

att vad som näst skulle tima bara var på skoj. Men överenskommelser verkar inte alltid ha krävts. 

Det tidigare berörda slagsmålet, mellan en grupp studenter och stadsvakten, under ledning av 

vaktmästare Petter Åhman, kan sägas ha börjat med nöjesvåld.228 

Vaktstyrkan var ute och patrullerade när de mötte studenthopen på en bro. Åhman noterade 

att de ”intet skreko” men att de stod med dragna värjor. Mötet verkade i förstone bli fredligt, 

vaktmästaren berättade att han hälsade dem, och de hälsade åter. Men litet därefter ”högg Hr: 

Staf 1. elr. 2. Hug i korsgewärs skafttet for en wackt karl”. Åhman menade att vakten ”mårrade i 
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förstone däröfwer, men han wacktmästaren sade: nå lät wara karlar, det war Staren, iag känner 

honom, och efwen kom der en fram som båd honom wacktmästaren intet tänka der på, altså 

skildes de der åt gåda wänner och utan något widare wäsende”. Studenten i fråga, Stare, erkände 

villigt att han utdelat slagen ”men intet i någon nid mening utan för ro skull”. Han sade sig också 

tro att det var därför Åhman bad vaktmännen lämna honom ifred, att denne alltså skulle ha 

förstått att det var någonting Stare gjorde för att roa sig. Och kanske var så fallet, vaktmästaren 

lät trots allt saken bero. Men det skulle i så fall betyda att han både förstod och gav sitt indirekta 

medgivande till att utfall mot vaktstyrkan kunde betraktas som lustigheter.229 

Gemensamt för de nöjessökande våldsverkarna är att de presenterade sina handlingar som 

naturliga och legitima. De verkade inte sammankoppla sina våldsakter med ”riktigt” våld. De 

möttes också med viss förståelse av omgivningen, även om kommentarer om oförsiktighet och 

dumdristighet, och i vissa fall rättsliga påföljder, förekom. 

 

 

”Vanligt folk” 

Här skall blicken riktas åt de andra. De ”vanliga” personer som inte har våld vare sig som yrke 

eller hobby. Förvisso var dessa inte främmande för våld. Tiden var, vilket utretts tidigare, en 

våldsam sådan. Dessutom återfinns bland dessa, personer som är till exempel husbönder, vilka i 

sin roll hade rätt att utöva visst våld. Frågan blir då om våldet definierade dem i lika stor 

utsträckning som exempelvis soldaterna. 

 

Båda slår 

Först skall sådana situationer behandlas där aktören med högre status först tagit till 

handgripligheter, vilka sedan besvarats underifrån. I fallet från Bälinge 1743, där det unga 

bondeparet Anders Jacobsson och Karin Isaksdotter, anklagats av deras moder respektive 

svärmoder Maria Ers dotter, förflöt händelserna sålunda: Som nämnts i ett tidigare kapitel skedde 

det hela i det yngre parets hem. När de båda hustrurna kom i hätsk diskussion om 

hushållsekonomiska spörsmål, gjorde Maria Ers dotter ett utfall mot svärdottern. Karin 

Isaksdotter sökte värja sig, och i det föll svärmodern. När hon reste sig med höjd eldgaffel att åter 

tukta sin motståndare trädde Anders Jacobsson till, och för att söka skydda sin hustru sköt han 

omkull modern.230 

Maria Ers dotter verkar rannsakningen igenom tycka sig vara i sin fulla rätt att slå sin 

sonhustru. Det är först när hon ber att barnen ska undslippa dödsstraffet hon erkänt att hon 
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begått nått fel och medgav ”sig sielf til detta owesende hafwa warit orsaken”. Rätten diskuterar 

inte Maria Ers dotters beteende som någonting straffbart, men stödjer det uppenbarligen heller 

inte. Snarare adderas det till en lista över hennes allmänt dåliga karaktär. Rätten beskriver 

handlandet som ”otidigt” och nämnden vittnar om att hon ”plägade efter sig med drycker 

öfwerlasta då hon är mycket orol. och elack, och så länge sonen kan gifwa henne brännwin och 

öl, är alt wäl, men så snart det fattas låter hon illa på honom”.231 

Bondeparet talar i försiktiga ordalag om deras våld mot Maria Ers dotter. Anders Jacobsson 

vidgår villigt vad han gjort, eftersom han agerat på sin faders befallning. Karin Isaksdotter 

nämner bara sina ageranden som rena motreaktioner på enskilda handlingar i 

händelseförloppet.232 

Rätten betraktar Maria Ers dotters våldsutövande som en negativ handling utfört av en dålig 

person, men likafullt laglig och till synes inte oväntad. Hon framställs som en stökig person med 

viss rätt att utöva våld. De visade viss förståelse för det unga paret men menade att sonen borde 

försökt ”å något anständigare sät taga ifrån henne eld tången, men ey bordt bemöta henne såsom 

skiedt”, och dömde dem för sina handlingar.233 Det var alltså godtagbart att skydda sig mot en 

otidig moder, men man fick inte drista sig till mothugg. 

Det finns andra som också verkat ha betraktat sina ageranden som för självklara för att tarva 

någon förklaring. I fallet från 1726, där adelsmannen Carl Mannerberg sköt, och därigenom 

dräpte, bonden Nills Nillsson, blir många våldshandlingar förklarade. Så gott som allting verkar 

ha varit försvar, och skett som en motreaktion på vad kontraparten gjort. Nills Nillsson hade 

”afbrutit en giärdesgårds stöör, att sig där med förswara” och Carl Mannerberg hade ”nödgats 

taga till sin bössa […] till nödwärn”. De försökte båda att inför rätten motivera handlingar, som 

de insåg kunde betraktas som illegitimia. Men Mannerberg ger också ett exempel på våld som 

verkar ha varit så naturligt för honom att det inte behövde motiveras. Och det var agan som 

inledde hela slagsmålet. Han berättar att när de kommit in på gården skall han ”uti ingen tanke till 

att skadha honom till lifwet, […] ingått och allenast med en eldgaffel sökt att näpse Nills 

Nillssohn för dess owett”. Adelsmannen lägger inga utvecklande ord på sitt agerande. Tuktandet 

av underordnade bönder framstår som något man inte behöver hymla med.234 

Rätten ifrågasatte under rannsakningen alla beskrivna handlingar av aggressiv karaktär, men 

näpsandet verkar inte intressera dem, vilket kan tyda på att de betraktar handlingen som legitim. 

Våld, men inte allt våld, var en del av hans persona. 
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Kerstin Persdotter, kvinnan som rannsakades men aldrig fälldes för att ha dödat sin make Jan 

Jansson, utövade också ett slags självförsvar. När hon förebrådde sin make för att denne inte 

slipat liarna svarade han ”säger du et ord, så skall jag slå dig” varefter han kom ”in med lijorfwet, 

hwarmed han wille slå mig”, som hon uttryckte det. Hustrun ville skydda sig och ”fattade honom 

altså til mitt förswar om armarna och hölt honom, och då tilkom åter min stiufsson Jan Jansson 

om 12 år, sökandes at lösa armarna på mig, men strax gick ut sedan jag sparckat eftter honom, då 

jag wäl sedan släpte min man lös. Men som han åter sökte slå mig tå fattade jag å nyo uti honom 

och höll honom; dock som han då bad mig släppa sig, utlåfwandes at willja gå ut och slipa lijarna, 

så släpte jag honom, hwar på han ock strax gick ut och slog en lije af orfwet, bärandes den på 

slipbänken”.235 

Karin Persdotter sökte alltså hindra sin make från att utföra dennes lagstadgade, gudagivna 

rätt och plikt, som husagan innebar. Detta verkar dock inte ha bekommit rätten, vad de istället 

försökte göra var att få henne att bekänna att hon utövat ytterligare åverkan på honom, vilket 

hon ständigt nekade. Häradsrätten slog alltså inte vakt om Jan Janssons rätt att utöva visst våld, ej 

heller straffade den Karin Persdotter för det hon faktiskt bekänt sig ha gjort. Rätten 

kommenterade alls inte att hon höll fast honom. En viss tyst förståelse för, eller bifall till, hennes 

agerande, kan alltså skönjas. Trots sina handlingar gentemot sin man, och rättens föreställning om 

henne som var gärningsmannen. kan hon knappast sägas ha en våldsam persona, särskilt inte som 

vittnen, vilket tidigare nämnts, gick i god för hennes beskedlighet.  

I konflikten mellan Brita Erichsdotter och hennes svärdotter Maria Gröndahl, var det den 

senare som först gick från ord till handling. Hon gjorde dock så för att försvara sig mot 

svärmodern, som höjt ett tillhygge för att slå henne. Hovrätten anser situationen vara 

förmildrande och antyder därigenom att det våld Brita Erichsdotter ämnade utöva i någon mån 

var illegitimt. Svärdotterns våld var dock tydligen ännu mindre legitimt, varför hon var den som 

dömdes till böterna. Gröndahl hade redan en gång tidigare undsluppit dödsstraff efter att ha slagit 

sin styvfar, men det verkar bara lagts henne till last ur straffteknisk synpunkt. Hennes tidigare 

våldseskapader verkar inte ha adderats till de aktuella för att framställa hennes persona som 

våldsam.236 

Vad de som slog först anbelangar, är det anmärkningsvärt hur ointresserade såväl de själva 

som rätten var, av att förklara sina våldshandlingar som legitima Det våldet verkar genomgående 

ha utförts med tilltro till dess legitimitet, medan allt efterföljande våld framstod som osäkrare, 

varpå försvarstalet hamnar i fokus. Att medge sig utöva våld i självförsvar, men enbart då, som 

somliga gjort, kan anses vara liktydigt att bedyra sin fredliga persona. 

                                                             
235 ULA, Edsbergs häradsrätt, vol. AIa:9, 1741-09-05. 
236 ULA, Uppsala länsstyrelse, landskansliet, vol. DI:74, 1745-04-18. 
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Den ena slår 

I fallen ovan kan de begångna händelserna närmast ses som dialoger, med alla sina angrepp och 

motangrepp, men för somliga verkar det inte alls ha varit aktuellt att besvara våldshandlingar de 

blivit utsatta för, ens när de hade full rätt att så göra. 

Fallet med torparen Erich Anderson, som högg sin fader Anders Ersson med en yxa, är ett 

exempel på det. Det verkar inte ha fallit fadern in att förekomma sonens våld, ej heller att slå 

tillbaka när våldet väl skett. Som mönstret från tidigare behandlade fall visat, hade fadern 

knappast klandrats, och säkerligen inte straffats, om han hade valt att så göra. Men han valde 

istället att bara gå därifrån. Anders Ersson var man, och därtill far till våldsverkaren, men verkar 

ändå inte ha betraktat våld som det naturliga svaret. I protokollet konstrueras inte heller en bild 

av Erich Andersson som en våldsam person. Snarare framställs han som en helt neutral person, 

som just i detta fall uppträdde våldsamt på ett uppenbart illegitimt sätt.237 

Israel Samuel Hurtigs handlande var också tydligt illegitimt. Han gav sin mor Elisabeth 

Ersdotter ”åtskillge slag” med ett yxskaft, och hade även ”rifwit hår af hennes hufwud”. Hon slog 

heller inte tillbaka, utan kände att hon ”nödgats falla på sina knä och bedja honom om 

förskoning”. Hurtig nekade inte till sina handlingar, men kan knappast sägas ha sökt skapa sig en 

våldsam persona. Sonen kunde inte direkt förklara sina handlingar utan berättade att ”han giodt 

det af hufwudswaghet” til följd av att ”hon skall förbrått honom lättja”. Rätten menade att 

”denne hans gierning har flutit af ondska och hämd emot modren” och verkar ha betraktat 

handlingen både som oväntad och illegitim.238 

Biblioteksvaktmästarhustrun Stina Nyman, vilken inför akademiska konsistoriet i Uppsala 

1747 dömdes till böter för femton skällsord och ett slag, agerade också oväntat och illegitimt. 

Hon nekar ”aldeles sig hwarken hafwa slagit honom eller kallat något skälsord”, och ansåg sig 

således inte behöva motivera några handlingar. I och med nekandet försökte hon ganska tydligt 

skapa sig en fredlig persona, trots att hon medgav att hon ville ”slå til honom med qwastkäppen, 

som hon hade i handen”. Studenterna hon gav sig på, tycks också ha försökt skapa sig fredliga 

persona. När man läser om de studenter som hittills nämnts i uppsatsen kan man lätt få bilden av 

att de knappt kan ha haft tid att studera mellan slagsmålen, men Otto Fredrich Ekerman med 

entourage verkar inte haft mycket till övers för bråk. De bemötte henne verbalt, dock utan att 

okväda, och vek bara undan för slagen. Att slå tillbaka verkar inte ha betraktats som ett alternativ, 

ingen uttalade ett sådant förslag.239 

                                                             
237 ULA, Lagunda häradsrätt, vol. AIa:9, 1734-05-20. 
238 ULA, Kopparbergs och Säters län och Österdalarne, Stora Tuna socken, vol. AI:30, 1733-06-23. 
239 AKP Uppsala, AI: 92 1747-08-08. 
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I dessa fall har aktörerna som utsatts för våld, inte bara avstått från att besvara det, utan 

dessutom fått det att framstå som att det för dem aldrig varit ett alternativ. Genom sin tystnad 

har de effektivt skapat en bild av sig själva som fredliga personer. Rätten tycks också ha betraktat 

dem som sådana. Våldsverkarna hanterades av rätten från en neutral utgångspunkt och 

handlingarna vävdes här inte samman med personen. De konstrueras alltså som personer som 

uppträtt våldsamt, men inte är våldsamma. 

 

Utanför ramarna 

Nedan följer de fall med ”vanligt folk” som inte kunnat passas in under andra rubriker i detta 

avsnitt. Det har dock slumpat sig så väl att fallen har en gemensam nämnare, nämligen att 

inblandade sökt konstruera en icke-våldsam persona. 

En utav dem som tydligast och allra mest uttalat sökt konstruera och bedyra sin egen 

fredlighet, om än på ett lite speciellt sätt, är bonden Lars Ohlsson. Han som år 1740, överföll 

borgaren Anders Erson Gråberg med en hammare, när denne var på väg hem från kyrkan. Han 

”tilstod friwilligt thetta sitt brott” men skyllde det på sin periodiska galenskap. Hans hustru höll 

med och ”beklagade sig mycket öfwer mannens raseri och thetta hans begångne brott, som ej skal 

skiedt, om han icke wore swagsinter”. När galenskapen drabbade honom, kunde han tydligen inte 

må bättre ”förr än han fådt öpna ådran och låta kåppa sig”. Bonden menade sig dock ”elliest 

beskiedel” vara och ”roligare til sinnes”.240 Uttalandet kan tolkas somatt han menade att de 

våldsamma dragen inte var hans egna, utan stt det under dessa episoder endast var sjukdomen 

som kom till tals. 

Hans berättelse styrktes ytterligare av ett vittne. Prosten tillfrågades om bondens 

kristendomskunskap. Denne berättade att ”Lars Olsson kan läsa Cathechesen både innan och 

utan til, förstår jemwäl någorlunga sin Christendom, och begär Nattwarden”. Alltihop goda 

egenskaper, men problematiska för den som ville åberopa galenskap. Men prosten tillägger dock 

att bonden måste ha ”något fehl på förståndet, och är swagsint, eftter som han många gånger 

kommit til honom och börjat på at tala en hop med fiållery galenskaper och alt hwad som tokot 

warit, gåendes ther på bort men ibland straxt kommit igen och sagt sig willia taga sine ord 

tilbaka”.241 

Lars Olsson bad också ”om förskning ifrån strafft thenna gånget, utlofwandes at aldrig mer 

wilja så giöra som nu skiedt, thet honom hiertel ångrade”. Underrätten fann fallet för komplicerat 

för att kunna döma, men hovrätten fann på råd. De fann att förmildring var rimligt i och med att 

                                                             
240 ULA, Hedemora rådhusrätt och magistrat, vol. AI:6, 1740-08-14. 
241 ULA, Hedemora rådhusrätt och magistrat, vol. AI:6, 1740-08-14. 



69 
 

han ”understundom icke är til sina sinnen wäl förwarad” och han dömdes till spöstraff.242 

Intressant att notera är att hovrätten ville att straffet skulle utdelas ”tå han finnes wara wid sina 

sinnen”.243 Således straffades den del av Lars Ohlsson, som han själv sökte framställa som den 

fredliga. 

Stalldrängarna Lars Flygare och Mattias Rangén, som vid akademiska konsistoriet dömdes för 

att ha brutit sig in hos och överfallit borgarhustrun Anna Grehta Dahlberg, ville inte heller 

framstå som våldsbenägna. Dahlberg berättade att ”[d]en ena af Stalldrängarna har hållit, medan 

den andra slagit henne, och utgutit skiälsord”. Stalldrängarna sade sig ha varit där men ”ingalunda 

tilstodo de sig hafwa slagit henne”. De ”nekade bägge til de omförmälte skiälsorden” och lade 

dessutom till att borgarhustrun ”slagit Rangén på munnen med hatten, som des blodiga 

nattkappa skal utwisa”. Deras version av berättelsen är alltså att de fick stryk, men att de inte slog 

tillbaka, alltså att de var av verkligt fredlig karaktär. Kan hända var deras berättelse den desperata 

utvägen, då våldet hade diskuterats som så uppenbart illegitimt av alla andra inblandade.244 

I ett fall som hanterades i akademiska konsistoriet i Uppsala 1732, rådde också delade 

meningar om vad som skett. Två kvinnor vid namn Anna Ersdotter, den ena hustru till 

”Academiewacktdrängen” Lars Andersson, den andra till ”Acadmie Humblegårdsmästaren” Per 

Ersson, kom i ilsk ordväxling om korna i deras gemensamma fähus. Humlegårdsmästarens hustru 

slog vaktdränghustrun upprepade gånger i huvudet med en nyckel ”så at hon intet annat wiste än 

hon skulle giöra af med henne”. Per Erssons hustru ”kunde wäl intet neka, at hon slagit hustru 

Anna med nyckelen, men sade at hustru Anna öfwerfallit henne först och stött henne omkull, 

hwarföre hon nödgaes sig wärja”. Lars Anderssons hustru nekade däremot till att ha slagit sin 

namne.245 De båda Anna Ersdöttrarna representerar två olika metoder för att konstruera en 

fredlig persona; att antingen neka till ha utövat våld, eller säga sig bara ha gjort det i självförsvar. 

Rätten intresserade sig för aktörernas karaktärer, men när de konstaterade att båda i övrigt 

verkade framskrida sina liv i frid, slutade de med efterforskningarna.  

Däremot verkar kvinnorna sinsemellan ha tyckt den ena mer drabbad än den andre. De nådde 

en förlikning som lydde ”Per Erssons hustru skal betala i et för alt til wacktdrängens Lars 

Anderssons hustru Sextjo ör: Koppt”. 246 

De aktörer som här erkände sina våldshandlingar, presenterar dem inte med någon 

självklarhet. Istället laddes energi på att förklara varför de gjort som de gjort, vare sig det rört sig 

om sinnesförvirring eller försvar.  

                                                             
242 ULA, Hedemora rådhusrätt och magistrat, vol. AI:6, 1740-08-14. 
243 ULA, Kopparbergs länsstyrelse, landskansliet, vol. DII:52, 1741-04-04. 
244 AKP Uppsala, AI: 84 1741-01-29. 
245 AKP Uppsala, AI: 75 1732-03-18. 
246 AKP Uppsala, AI: 75 1732-03-18. 
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Sammanfattning 

Det finns något nonchalant i hur personer med ”rätt” att utöva våld, gjorde så. Även rätten 

bemötte sagda våld med ointresse, vilket manifesteras till exempel genom att man inte 

behandlade föräldrarna som slagit sina barn, ens om de slagit först. Omvänt kan sägas att mycket 

energi lades på att legitimera, dementera eller förklara våld som utövats av ”fel person”. Detta 

hjälper oss att förstå vilket våld som ansågs legitimt, men också vilkas våld som ansågs naturligt. 

Utgångspunkten för detta kapitel var individerna, men mönster har framkommit, som 

korrelerar med andra aktörer av samma grupptillhörighet, varför det är gent att tro att 

grupptillhörighet och roller i viss mån påverkade den individuella personligheten, så att en 

våldsam respektive ickevåldsam persona framkom. För två grupper framträder våldet som mer 

integrerat i personligheten, och därmed i personan, än för andra, nämligen militärer och 

studenter. 

Militärers våld är det som framstår som mest aktivt. Det handlar i deras tal mindre om att 

värja sig, och mer om att hämnas eller tukta. 

Studenterna i urvalet verkar överlag ha en ganska avslappnad syn på det egna våldsutövandet. 

I ett fall uppvisas en passiv ovilja, men i de övriga fallen en, ibland skalkaktig, syn på våld, som ett 

nöje eller tidsfördriv. 

Hos gemene man, alltså de som inte hade våldsrelaterade yrken, återfinns, föga överraskande, 

en starkare vilja att framstå som fredliga. Och i de fall de utövat våld och sedan erkänt, verkar de 

inte ha betraktat handlingarna som lika självklara som de ovan nämnda grupperna, och de 

eftersträvar därför att legitimera dem. 

När ”vanligt folks” våld ansetts naturligt, var det för att det skedde inom ramarna för deras 

”jurisdiktion”. Det tydligaste exemplet är föräldrars legitima våld mot barn. Här går att skönja en 

skillnad gentemot soldater och studenter, vilka utövar ett våld, som för dem anses naturligt, på 

”fel” ställen och i ”fel” situationer. De bar på ett annat sätt med sig förväntningarna och den 

avslappnade attityden. De, i synnerhet soldaterna och vaktmännen, var i sitt våldsutövande inte 

lika bundna till någon kontext. För dem krävdes alltså inga specifika rumsliga förhållanden eller 

relationer till offren. 
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3 Avslutande, sammanfattande kommentarer  

I detta arbete har det vardagliga, interpersonella, tidigmoderna våldet studerats, med fokus på 

dess funktioner som skapare av identiteter och hierarkier. Så har här gjorts på ett friare, öppnare, 

vis, i jämförelse med hur många andra forskare som gett sig i kast med liknande frågor, har 

arbetat. Istället för att utreda sagda vålds funktioner som skapare av något specifikt, som till 

exempel maskulinitet eller adlig ära, har jag valt att studera alla samhällsgruppers syn på, och 

relation till, våldet. 

Det är egentligen ganska få fall som studerats inom varje kategori, men likheterna mellan hur 

personer med likartad social bakgrund resonerat i olika fall, har stundom varit slående. Trots att 

de enskilda fallen i denna analys, vid första anblick kan tyckas vara av enbart anekdotiskt värde, 

har de, när det ställts bredvid, och jämförts med, varandra, visat sig vara intressanta bärare av 

mening. De mönster som framträtt i parternas betraktelser av eget och andras våld, har här tagits 

fasta på, och använts till att skapa en mer allmängiltig bild. 

För att våldet ska kunna fungera hierarkiserande, verkar framförallt två faktorer spela in: vilka 

roller de involverade kan visa att de agerat i, samt själva situationen, där till exempel de spatiala 

och materiella aspekterna spelar in. Utav dessa två aspekter framstår det i arbetet som att den 

förstnämnda har varit överordnat det senare. Till exempel har samhället sett allvarligare på barns 

våld mot föräldrar, än på hemfridsbrott, och på förekommande fall dömt till förmån för 

föräldern, även om våldshandlingen initierats av den samma, varit tvåväga, och skett i barnets 

hem, och alltså borde ha kunnat räknas som hemfridsbrott. Det samma gällde om en arbetande 

tjänsteman, hamnat i bråk med en civilist i den senares hem. I båda fallen har aktörernas roller 

vägt tyngre än platsen där brottet begåtts. 

Det vanligaste sättet att hävda sin auktoritet och/eller legitimitet i en hävdad roll, verkar ha 

varit att sortera in sig i en befintlig hierarki. Aktörerna presenterade då människor vilka de var 

underordnade, för att söka dra nytta av deras auktoritet. Till exempel kunde länsmannen 

understryka på vems order han agerat då han råkat i slagsmål, och borgarhustrun referera till den 

överordnade husfadern, när hon i deras gemensamma hem utsatts för våld av annan part. 

Studentationer, däremot, verkar ha betraktats som plattare gemenskaper, vilket synliggörs av att 

de som hävdade nationsrelaterade roller inte placerade in sig i en hierarki. 

Den hierarkiska relation som tycks ha varit absolut viktigast för rätten, och därmed staten, att 

upprätthålla var den mellan föräldrar och barn. Ordningen, som kan relateras till treståndsläran 

(och för all del även tio Guds bud), verkar, som tidigare nämnts, överordnad även sådant som 

brott hemfrid och grovt övervåld från förälderns sida, i rättens idévärld. Kanske berodde det just 

på kopplingen till treståndsläran. Att låta barn komma undan med att slå sina föräldrar vore, i 
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ljuset av treståndslärans tänkta spegelbilderna, liktydigt med att låta befolkningen komma undan 

med att göra utfall mot kronan. 

Rollerna synes alltså ha varit viktigast, men de yttre, situationella aspekterna får fördenskull 

inte förringas. Genom att söka betvinga och kontrollera andras mobilitet, kunde aktörer 

manifestera och konstruera en överordnad ställning. På liknande sätt kunde aktörer utmana 

andras position, eller söka befästa den egna positionen, genom att hävda sin plats i en rumslighet. 

Det fanns också en uppsjö av subtilare verktyg att ta till för den som så ville. Att låta bli att lyfta 

på hatten för personer med högre social ställning eller, slå med värjor i gatstenar, eller knytnävar i 

bordsskivor, är bara några exempel på kroppsliga handlingar (eller ickehandlingar) som kunde 

betraktas som utmanande eller kränkande. 

Ifall aktörerna valde att utöva våld, kunde de också välja vilken kroppsdel de ville angripa. I 

detta arbete har huvudets särställning framträtt särskilt. Även mycket lätt våld mot huvudet, eller 

till och med angrepp av någons huvudbonad, betraktas som allvarliga kränkningar av alla 

inblandade. Genom att örfila sin kontrapart kunde en aktör således positionera sig som någon 

med rätt att mästra och läxa upp denna. 

I detta kapitel har det hierarki- och identitetsskapande i våldet enbart behandlats som separata 

företeelser, men det fanns såklart en växelverkan mellan de två funktionerna. 

Alltså kunde till exempel ovan nämnda utdelande av örfilar också spela en roll i aktörernas 

identitetskonstruerande. På liknande sätt kunde synliga spår efter våld, så som sår eller blåmärken, 

vara känsligare för somliga än andra. Det verkar som att personer ur det högre sociala skiktet, var 

känsligast mot att ses som våldsoffer. Detta manifesteras bland annat av att sagda grupper 

uppfattar det som långt värre att behöva utsättas för våld i publika sammanhang, än i situationer 

där våldet inte kan bevittnas av andra. 

En intressant företeelse som framkommit i studien, är den utbredda likgiltigheten inför vilka 

tillhyggen som används. Värjor, vilka traditionellt betraktats som en symbol för adlig ära, har i 

urvalet brukats av aktörer med alla möjliga bakgrunder, och detta utan att någon verkar ha 

betraktat ena fallet som mer uppseendeväckande eller opassande än det andra. De tillhyggen som 

brukats verkar säga mer om vad aktörerna haft till handa än något annat, och tycks således inte ha 

varit viktiga för identitetsskapande, trots att de ibland valts med medvetenhet och omsorg (jag 

tänker då inte minst på fallen med aktörer som valt bort värjor till förmån för annat). 

De av aktörerna framhållna rollerna har tidigare nämnts som hierarkiskapande, men de var 

också viktiga för konstruerandet av identiteter. De aktörer som valde att hävda auktoritet i sig 

själva, eller genom att referera till människor med likvärdig social ställning (istället för människor 

av högre ställning, som brukligt var), är det främsta exemplet på det. Genom att göra så, 
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demonstrerade de dels sin höga position gentemot sin kontrapart, men konstruerade samtidigt en 

stark identitet och definierade sig själva inför andra. 

De som agerat på de viset är alla av hög social ställning. De legitimerade våldshandlingar 

genom sin person och konstruerade så en våldsam persona. Den manifesteras också i det 

nonchalanta sätt på vilket de utövar våld. Sällan finns där en förståelse för att det som skett skulle 

vara möjligt att ifrågasätta, och därför behöver de inte heller försöka legitimera det. Samma 

nonchalans återfinns också i fall där föräldrar slagit sina barn, hos studenter som utövar våld som 

nöje, och hos soldater, vilka ju var vana vid våld i och med sin yrkesroll. Föräldrarna skiljer ut sig 

gentemot de andra två grupperna, i det att deras obrydda inställning till det egna våldet är 

situationell. Det bara är bara i deras roll som föräldrar de kan utöva legitimt våld, och den rollen 

kan de ju enbart hävda i förhållande till sina barn. 

Men för adelsmän, studenter och soldater verkar attityden mer beständig, och dyker upp i 

olika slags fall. Man kan således säga att personer inom dessa grupper oftare än andra synes ha 

våldsamma personan. 

Soldaternas våldsutövande, och den egna synen därpå, står i intressant kontrast till 

tjänstemännens (länsmän, fjärdingsmän och så vidare). Båda hade i något mening våld som en del 

av arbetsbeskrivningen, och ändå framstår tjänstemännen som långt mindre benägna att gå från 

ord till gärning. 

En överraskande aspekt är den marginella betydelse könsroller givits i rannsakningarna. Trots 

att det finns statistiska skillnader, kvinnorna som hanterats är långt färre än männen, framställs 

inte kvinnligt utövat våld som naturligare/onaturligare eller legitimare/illegitimare än männens. 

Kvinnorna hävdade samma typ av roller som sina manliga gelikar, och ansågs som lika sannolika 

förövare som männen. 

Jag anser att studien hade behövt visa på ett tydligare distanserande gentemot kvinnor som 

utövare av våld, för att kunna göra gällande att de manliga aktörerna i urvalet använt våld för att 

konstruera en maskulin könsidentitet.  

Det skulle däremot vara möjligt att relatera resultaten till olika ståndsläror. Det skulle till 

exempel gå att hävda att när en adelsman kallar en vuxen bonde för liten gosse, och säger honom 

att det är åtskillnad på folk så, är det fyrståndsläran han refererar till. Eller att staten manifesterar 

ett intresse av att bevara treståndsläran, genom fallen där barn slagit sina föräldrar, eller där 

individer med kungliga lejdebrev utsätts för våld. Sådana påståenden skulle måhända inte vara 

osanna, men definitivt förenklade. 

I denna studie har istället bilden av ett samhälle fullkomligt genomsyrat av (ofta patriarkala) 

hierarkier framträtt. Hierarkier bortom de tre eller fyra stånden. Hierarkierna var närvarande vare 
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sig det gällde hur staden skulle förhålla sig till universitetet, drängen till husbonden, svärdottern 

till svärmodern, smålänningarna till västgötarna, studenterna till varandra eller länsmannen till 

officeren. Men dessa hierarkier har också visat sig vara rörliga. Rörligheten manifesteras inte bara 

av aktörer som utmanar ordningen utan, även av de som upprätthåller och söker befästa den. De 

hade inte behövt göra så i en ohotad situation. 

Vidare framstår det som ett samhälle som hade en plats för alla. Vissa aktörer i källorna 

kontrolleras hårdare än andra, och ojämlikheten var ständigt närvarande, men alla inkluderas 

likafullt, och alla gavs möjligheten att få sina rättigheter prövade av rätten, även om dessa 

rättigheter i sig, naturligtvis inte var de samma för alla. 

Men vems var då våldet? Det enkla svaret synes vara allas. I urvalet har både barn som ännu 

inte kommit in i tonåren och åldringar över åttiostrecket visat att de är redo att ta till 

handgripligheter. Både män och kvinnor slogs, detsamma gällde landsorts- såväl som stadsbor 

och personer av olika rang. Hög som låg, drängar som pigor; studenter, officerare, bönder, 

vaktmän, och borgarhustrur - alla slogs de. De hade olika anledningar, och olika strategier att 

förklara och försvara sina handlingar med, men slogs gjorde de alla. På det sättet var det ”allas 

våld”. 

Men det har i uppsatsen också visats, att man skulle kunna ge rätt åt en stor del av den 

våldsforskningen som i Sverige pågått, framförallt det senaste decenniet. De ”traditionella” 

våldsanvändande grupperna, adelsmännen och soldaterna, framstår här mycket riktigt som 

innehavare av mer våldsamma personan än andra. De bar med sig den abstrakta idén om våld 

som en del av sin självbild, och andra projicerade också sagda bild på dem. Men bara för att våld 

var viktigare i konstruktionen av deras identiteter, betyder det inte att det var oviktigt för andra 

grupper. 

Den sammantagna bilden är att mycket av våldet utövades med stor medvetenhet, och att de 

flesta aktörer i någon mån, då de talade inför rätten, sökte placera in sig i hierarkier och säga 

något om sin egen person. Även i det avseendet ”var” våldet på sätt och vis allas. Detta, i sin tur, 

bidrar till förståelsen av det tidigmoderna Sverige som ett komplext samhälle, men det hjälper 

också till att luckra upp och bringa ordning i mångfalden och oredan. 

Detta arbete har ett blygsamt omfång och mycket finns ännu att göra på området, men min 

förhoppning är att arbetet visat att tidigmodernt våld kan, och bör, studeras på det öppna sätt 

som här gjorts. 
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4 Käll- och litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Riksarkivet i Stockholm 
Svea hovrätt 

- Advokatfiskalens arkiv 
o Västmanland län renoverade domböcker 
o Örebro län renoverade domböcker 

 
Landsarkivet i Uppsala (ULA) 
Häradsrättsarkiv, kämnärsrättsarkiv samt rådhusrätts- och magistratsarkiv 

- Arboga kämnärsrätt, protokoll 
- Arboga rådhusrätt och magistrat, gemensamma protokoll 
- Bälinge häradsrätt, domböcker 
- Edsbergs häradsrätt, domböcker vid ordinarie ting 
- Enköpings rådhusrätt och magistrat, domböcker t o m 1947 
- Folkare tingslags häradsrätt, domböcker vid ordinarie ting 
- Hedemora rådhusrätt och magistrat, domböcker 
- Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och Österdalarne tingslags häradsrätt, 

domböcker 
- Lagunda häradsrätt, domböcker 
- Olands tingslags häradsrätt, domböcker 
- Simtuna häradsrätt, domböcker vid ordinarie ting 

 
Kopparbergs länsstyrelses arkiv 

- Landskansliet 
o Skrivelser från hovrätter och centrala myndigheter 

 
Uppsala länsstyrelses arkiv 

- Landskansliet 
o Skrivelser från K.M:t samt vissa centrala myndigheter 

 
Uppsala universitetsbibliotek 
Kansliarkivet 

- Större akademiska konsistoriets protokoll 
 

Tryckta källor – World wide web 
1734 års lag 

- Missgiernings Balk 
o Cap. XX, tillgänglig på http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=20 
o Cap. XXI, tillgänglig på http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=21 
o Cap. LX, tillgänglig på http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=60 

 

 

 

 

http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=20
http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=21
http://www.historiesajten.se/visalagen.asp?id=60
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