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 Förutom Dag och Jan har en rad av kunniga läsare frikostigt delat med sig av 
tid och kunskaper. Tack Peter Aronsson för dina skarpsynta iakttagelser. Tack 
Staffan Förhammar för din generositet och ditt intresse för den här avhandlingen. 
Tack Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet, som i rollen av slutseminarieop-
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1.  Välfärd i det förmoderna Sverige – problem, 
perspektiv och tidigare forskning 

 
En marsdag 1611 stod Brita inför råd och borgmästare i Linköping. Brita ankla-
gade sin man Måns för att ha vanhedrat henne genom okvädelser och illvilliga be-
skyllningar.  Uppenbarligen var det inte första gången Måns ofredat Brita, eftersom 
rådsturätten fastställde att Måns en gång för alla skulle sluta att trakassera Brita. 
Något straff utdömdes emellertid inte. Istället ”räckte (de) hand tillhopa”. För att 
besegla försoningen gick två män ur rådsturätten i god för Brita och tre andra gick 
i god för Måns, att ”ingen av dem skall tala illa om varandra eller göra annan ont 
efter denna dag och vad som här till skett är skall vara slätt förglömt och förgätit”.1 
 Varför dömdes inte Måns och varför framtvingade rådsturätt fred och förso-
ning med hjälp av betrodda män ur stadens styrande skikt? Domkapitlet agerade 
ibland på samma sätt.2 Vilka överväganden gjorde rådsturätten och domkapitlet? 
Fanns det långsiktiga mål med detta och vilka var de i så fall? Själva sade sig borg-
mästare och råd arbeta för ”stadens gagn och bästa”3 Frågan är vad detta bästa var, 
för vem och på vilket sätt?  
 Det tidiga 1600-talets svenska samhälle förknippas vanligen inte med välfärd 
eller med det ”goda samhället”. Snarare leds tankarna till sjukdom, svält och bris-
tande materiella skyddsnät för dem som råkat illa ut.4 Mycket har förändrats de se-
naste fyrahundra åren. Dessa förändringar har beskrivits i både materiella och 

                                                 
1 18 mars, 1611, s. 29, LRP, LstA,  VaLA. 
2 Exempelvis 1 juni, 1610, Fol. 49:1, LDP, LdA,  VaLA. 
3 Rådmansstämman 1610, s.12, LRP, LstA,  VaLA. 
4 Om fattigdom och svåra levnadsförhållanden, se exempelvis Bronislav Geremek 1991; Conny 
Blom, 1992; Robert Jütte, 1994; Monika Unger, 1996.  
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mentala termer. Ökad jämlikhet, demokrati, förbättrade förutsättningar för vård 
och god hälsa, liksom vardagslivets ökade materiella bekvämlighet, är alla exempel 
på hur levnadsvillkor avsevärt förbättrats.5  
 Frågan är om föreställningar om ett gott liv och medvetna strävanden att nå 
dit är ett resultat av det moderna samhället med dess institutioner och dess vär-
den.6 Den här avhandlingen skall inte analysera förändringsprocessen mot det mo-
derna, men den tar analytiskt sin utgångspunkt i frågor som berör de uppfattade 
skillnaderna mellan det moderna västerländska samhället och det förmoderna. Av-
handlingen studerar det tidiga 1600-talets lokala styre, det världsliga och det and-
liga, i syfte att undersöka den tidens föreställningar om det ”goda samhället”, samt 
de strategier som användes för att uppnå och vidmakthålla det. Avhandlingen syf-
tar till att ge en bred förståelse av ett tidigmodernt lokalsamhälle. Jag använder det 
moderna begreppet välfärd som ett analytiskt verktyg, inte trots, utan tack vare 
dess moderna konnotationer, eftersom det öppnar för frågor kring skillnader och 
likheter mellan oss själva och de människor som levde en gång. Kanske har de se-
naste århundradenas samhällsomvandlig endast skapat nya premisser för en strä-
van som i grunden är universell och allmänmänsklig?7  
 
 

                                                 
5 Analyser av historien som en utvecklingsprocess mot detta moderna samhälle har formulerats på 
lite olika sätt, ofta på en ganska hög abstraktionsnivå. Det historiematerialistiska perspektivet, ex-
empelvis, betraktade förändringen som en övergång från det feodala samhället, till det kapitalistiska. 
Andra har framhållet de kulturella och sociala faktorerna som de viktigaste mekanismerna i föränd-
ring. Målrationalitetens inträde i västvärlden fann Max Weber vara en avgörande grundval för kapi-
talismens genomslag. Ferdinand Tönnies särskilde i samma anda analytiskt mellan land och stad 
som två poler med respektive karaktäristik som hänger ihop med det målrationella sociala handlan-
det. Weber, 1983; Tönnies genom Asplund, 1991. 
6  Jämför Per Månson som knyter det goda livet specifikt till det moderna samhället, Månson 2001, 
s. 10. 
7 Människans förändrade beteende som en fråga om civilisering har framförts av Norbert Elias, 
1983, 1991; På svenskt källmaterial exempelvis Johan Söderberg, 1983; Arne Jarrick, 1992; Jarrick & 
Söderberg 1998. 
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Välfärd nu och… då? 
Välfärd – väl, lycka, välgång, ekonomiskt och socialt, som förklaringen lyder i ord-
boken8 - hänger ihop med föreställningen om ett gott liv. Handlar det goda livet 
om lust och berusande glädje, nu eller i livet efter detta? Eller handlar det om för-
delning av ett materiellt välstånd genom offentliga eller privata åtgärder?  
 Även om välfärd och det goda livet inte är synonyma företeelser, så är de rela-
terade till varandra. Det är knappast möjligt att tala om ett gott liv som inte inne-
fattar någon form av välfärd och tvärtom. Kanske är det lättare att identifiera det 
ickegoda samhället, med materiell nöd och begränsad humanitet, bildning och and-
lig frihet för människorna. Alldeles uppenbart är föreställningarna om välfärd och 
det goda livet många, kanske lika många som de människor som funderat över 
dess innebörd och möjligheter.  
 Begreppet välfärd används i föreliggande studie för att identifiera en kollektiv 
idé om ett gott samhälle för alla samhällsinvånare, som kan komma att kräva kol-
lektiva insatser och individuella uppoffringar. Begreppet handlar inte om sam-
hällsplanering i största allmänhet, utom om de institutioner och de värden som de 
styrande instanserna utformar med syfte att skapa resurser för långsiktig materiell 
och social trygghet. Välfärdsbegreppet används således för att förstå och beskriva 
de strävanden de lokala institutionerna hade för att skapa materiell och social trygg-
het. Utgångspunkten är att åtgärderna kan vara länkade uppifrån och ner, dvs. från 
stadsledningen till invånarna i form av offentliga hjälpinsatser i kritiska situationer, 
eller i form av förebyggande åtgärder såsom självhjälpsunderstöd. Begreppet välfärd 
refererar inte till individuella tillstånd. Där är välbefinnande ett bättre begrepp. Att 
mäta välfärden eller att värdera dess omfattning i termer av individuellt välbefinn-
ande, är inte syftet med den här undersökningen.  
 Däremot hänger välfärd ihop med relationer och hur den enskilde förhåller 
sig till sina medmänniskor. ”Välfärd handlar om människor och den trygghet de 
bygger tillsammans. Därför är det naturligt att ta sin utgångspunkt i människan, 

                                                 
8 Svenska akademins ordlista över svenska språket, 1989.  
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som individ och samhällsvarelse”, som Bo Malmberg inledningsvis uttrycker saken 
i en välfärdsstudie från 2002.9 När samhällsvetare idag talar om välfärd görs det 
ofta i termer av deltagande, inflytande och att skapa ett samhälle där människor 
känner förtroende för samhällets institutioner. De talar om ett socialt ”kitt”, eller 
ett socialt kapital.10 En viktig välfärdsfråga består därmed i hur man skapar ett fun-
dament av tillit mellan människor ur olika sociala grupper, som lever, arbetar och 
röstar olika och kanske identifierar sig på diametralt olika sätt. Till syvende og sidst 
är samhället byggt av sammansatta mänskliga sociala relationer och formella insti-
tutioner är givetvis i grunden baserade på enskilda individer. Välfärdsstudier kan 
därför med fördel inrikta analysen på att särskilja de mekanismer som skapar, när 
och upprätthåller horisontella och vertikala relationer. På så sätt kan man spåra ett 
gott socialt kapital.11 
 Föreställningarna om välfärd har traditionellt förknippats med ekonomiska 
faktorer och hur och om materiella resurser skall fördelas mellan samhällsmedbor-
garna. Välfärd leder särskilt tanken till det svenska folkhemsprojektet, där be-
stämda institutioner inrättades för att organisera ett rättfärdigt samhälle. Det syf-
tade till att säkra inkomst, hälsa och utbildning för alla samhällets medborgare.12 
Begreppet välfärd förknippas ofta med en socialdemokratisk socialpolitik. Välfär-
den kan också ha sin grund i ett konservativt omsorgstänkande, eller i liberala lös-
ningar där behovsprövade sociala program dominerar över de generella. Flertalet 
medborgare förväntas tillgodose sina behov på egen hand, i krissituationer hänvi-
sas till försäkringar eller socialbidrag.13  

                                                 
9 Bo Malmberg, 2002, s. 7. 
10 Begreppet socialt kapital utreder jag nedan i metodavsnitt. Om socialt kapital i välfärdsforskning, 
se exempelvis Erik Amnå & Ingrid Munck, 2003; Bo Malmberg & Lena Sommestad (red), 2002; 
Simon Szreter, 2002; Michel Woolcock, 1998. 
11 Woolcock, 1998, s. 184ff. 
12 Jan Larsson, 1994, s. 15; Lois Bryson, 1992, s. 33. 
13 Sommestad, 1994, s. 603f. 
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Idéerna kring hur samhället skall styras och organiseras för det stora flertalets bästa 
hänger alltså ihop med materiella förutsättningar och tidens samhällssyn. Per-
Johan Ödman menar att den människo- eller samhällssyn som krävs för att ens 
tänka företeelsen rättvis och organiserad socialvård inte fanns under tidigmodern 
tid.14 Något allmänt socialförsäkringssystem för materiellt bistånd i händelse av 
personlig nöd fanns inte. Trots det hävdar flera historiker att det moderna social-
politiska tänkandet har en lång historia.15  
  Redan under medeltiden organiserades kollektiva system för omhändertagan-
det av samhällets behövande, även om detta i första hand var en angelägenhet för 
de behövandes närstående.16 Barnen hade skyldighet att vårda sina gamla föräldrar, 
vilket fastslogs redan i landskapslagarna. Något krav var det emellertid inte, efter-
som barnen fick ut sitt arv även då de inte skötte sina åldrade föräldrar. De som 
inte hade några barn eller andra anhöriga omhändertogs av socknen genom det ro-
teringssystem som upprättats mellan gårdarna. Gårdarna i området svarade varsin 
natt för vården av den behövande, mot ersättning av en viss fastställd del av det av 
kyrkan uttaxerade fattigtiondet.17 Kyrkans vårdinrättningar grundades i ett sådant 
barmhärtighetstänkande. Hospitalen vårdade i första hand de spetälskesjuka och 
helgeandshusen tog hand om alla de andra som behövde vård: sjuka, fattiga, äldre 
och personer med funktionshinder. Sytningen innebar att man fick vård mot er-
sättning av fast egendom, vilket var ett sätt att försäkra sig om försörjning och 
vård vid sjukdom eller ålderdom. Eftersom allmosegivandet fyllde en viktig själa-
funktion i det medeltida lokalsamhället var också sytningen ett sätt att försäkra sig 
om sin själs frälsning. För de äldre med egna tillgångar fanns fler vårdalternativ. De 
kunde köpa sig vård i inrättningarna. Hospitalen och helgeandshusen, som senare 
med spetälskans tillbakagång kom att slås ihop till en institution, blev med tiden 

                                                 
14 Per- Johan Ödman, 1995, s. 182. 
15 Anne-Lise Seip, 1984; Staffan Förhammar, 1991; Marika Hedin, 2003. 
16 Blom, 2000; För en diskussion kring vårdens historiska förändringsprocess, se Birgitta Odén, 
2000; Roger Qvarsell, 1991; Annika Sandén, 2002. 
17 Blom, 1991, s. 5f; Blom, 2000, s. 5f. 
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därför både en vårdinrättning för de medellösa och ett äldreboende för välsitue-
rade borgare.18 Conny Blom och Birgitta Odén har visat att vården som idé är 
mycket gammal, och menar att varje samhälle utvecklar välfärdssystem efter sin 
tids föreställningar och resurser.19 
 Under medeltiden hade fattigdomen ett andligt värde, då den idealiserades av 
den samtida världsuppfattningen. Bronislaw Geremek menar att den självvalda fat-
tigdomen värderades högst. Tiggaren och allmosegivaren utgjorde motsatta parter i 
ett system som gick ut på att ge och få barmhärtighet och frälsning. Den kristna 
föreställningen om barmhärtighet var grundpelaren i systemet.20 Conny Blom fin-
ner i Stockholms fattigvårdsordning från 1533 att den nödlidande betraktades som 
objekt för allmosegivarens barmhärtighet. Hjälpen var sålunda viktigare för givaren 
än för mottagaren.21  
 Robert Jütte menar att det moderna västerländska välfärdstänkandet har sina 
rötter i 1500-talets gradvist förändrade syn på fattigdom. Med reformationen skulle 
det ömsesidiga allmosegivandet förlora sin religiösa innebörd, men omsorg om fat-
tiga försvann inte från den religiösa diskursen. Snarare var den ett uttryck för krist-
lig broderlig kärlek, men organiserades på ett annat sätt. De första spåren av mo-
derna välfärdssystem kom nu fram på flera håll i Europa, såsom ett litet lagligt in-
rättat fattigkapital och banklån till låg ränta för de rätta fattiga. De ”rätta” fattiga 
var de personer som genom sina funktionshinder ”kvalade” in som mottagare av 
den lilla offentliga fattigvård som fanns. De ”orätta” fattiga var de andra, de som 
fick driva runt på landsbygden och tigga för sitt uppehälle.22 För världsliga instan-
ser var fattigdom ett ordningsproblem, eftersom det ofta var i de marginaliserades 
kölvatten det följde stölder, prostitution och sådant som hotade den allmänna ord-
ningen. Arbete lovprisades och fattiga uppfattades som lata och ovilliga att arbeta. 

                                                 
18 Blom, 1991, s. 5f; Blom, 2000, s. 7ff. 
19 Odén, 2000; Blom, 2000. 
20 Bronislaw Geremek, 1991, s. 26. 
21 Blom, 1992, s. 30. 
22 Blom, 1992, s. 55; Blom 1997, s. 235f; Unger, 1996, s. 19. 
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Jütte menar att arbete sågs som lösningen på fattigdomsproblemen och jämför 
med moderna välfärdsreformatorer som ofta argumenterar för att lösningen på fat-
tigdom är skapandet av fler jobb och bättre marknadsvillkor.23 
 I Sverige betydde reformationen slutet för den katolska kyrkan och den la-
tinska lärdomskulturen. Nu övergick ansvaret för vårdinrättningarna från kyrkan 
till staten. Gustav Vasa avskaffade under 1539-40 också fribrödrainstitutionen, vil-
ket förde med sig att det nu inte längre var möjligt att köpa sig en vårdplats på nå-
got av de få hospitalen. Omsorgsarbetet som det utformats i kyrkans regi kompen-
serades inte av staten som huvudman, vilket fick konsekvenser för de behövande. 
För dem som saknade närstående skärptes problemen. Värst var situationen för de 
fattiga och kringströvande medellösa utan sociala nätverk. Deras möjligheter att in-
tas i ett hospital var små, då hospitalen normalt prioriterade de som hade hem-
ortsrätt i staden.24 
 Conny Blom menar att den materiella omorganisationen i Sverige orsakade 
försämringar för marginaliserade, men att försämringen för fattiga främst bottnade 
i de förändrade attityder gentemot fattiga som börjat spridas över Europa. Att sätta 
arbetet i centrum för allmänt och personligt välbefinnande tolkade alltså Jütte som 
en positiv utveckling – eftersom en stor del av de fattigas skara kunde sättas i ar-
bete – medan Blom anser detta vara grundorsaken till att fattiga och medellösa ef-
ter reformationen kom att marginaliseras. Myndigheternas och beslutsfattarnas at-
tityder gentemot medellösa vände sig, enligt Blom, inte mot deras fysiska eller 
själsliga oförmåga att arbeta och göra rätt för sig, utan mot att de uppfattades sak-
na viljan att göra det. Arbetsamhet och effektivitet kom att värderas allra högst. 
Bara de ”rätta” fattiga fick lov att tigga, de arbetsoförmögna. Det blev en fråga om 
moral.25 Även Christina Unger menar att de fattigas villkor praktiskt försämrades i 
Sverige under 1600-talet. Tålamodet med de marginaliserade människorna var litet 

                                                 
23 Jütte, 1994, s. 195ff.  
24 Blom, 1991, s. 5f. 
25 Blom, 1992, s. 255. 
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och synen på straff och återanpassning av människorna på fattighusen var i hög 
grad ett uttryck för disciplinering. Genom hårt arbete, tukt och underkastelse skul-
le människorna infogas i en av statsmakten önskad arbetsam och disciplinerad be-
folkning.26  
 Hur samhället organiserar vård och omsorg om svaga grupper är en produkt 
av samtida syn på människan och på samhället. Vid sidan av materiella resurser 
spelar attityden till behövande en avgörande roll för hur vården utformas och vem 
som får ta del av den. Kanske var tiden inte mogen för långsiktiga omsorgslös-
ningar. Men enligt den lutherske ärkebiskopen Laurentius Petri fanns det männi-
skor som ”med sina allmosor och milda gåvor bevisa deras Christeliga tro och 
broderliga kärlek till deras socknafolk” och att de gärna skulle vara behjälpliga vid 
den lokala sjukstugan. Petri uppmanade även till omsorg om de behövande, för 
den som försummar omsorgen om de fattiga, sjuka, halta och blinda, ”han är och 
värre än en Hedning”.27 Det betyder att det medeltida barmhärtighetstänkandet 
inte omedelbart försvann. Runt sekelskiftet 1600 fanns således ambivalenta attity-
der till dem som saknade medel att försörja sig själva. De anhörigas stöd och om-
sorger var den enskildes främsta skyddsnät. Staten hade det formella ansvaret, men 
någon fattigförordning fanns ännu inte, vid sidan av vad Laurentius Petri föror-
dade i kyrkoordningen från 1571. Petri framhöll att det var kristet och gott att ta 
hand om sin nästa. Frågan kvarstår därför hur det förhöll sig i praktiken, hur fun-
gerade omsorg om svagare grupper i lokalsamhället? Fanns vid sidan av hospita-
lens välgörenhet strategier för lokalsamhället allmänna bästa, för alla samhällets 
grupper? Fattigkontroll och omsorgslösningar såg av dess skäl sannolikt olika ut i 
landets olika delar. Studier av hur detta kunde komma till uttryck på lokal nivå sak-
nas ännu, även om vissa grupper i lokalsamhället tidigare har analyserats, eller olika 

                                                 
26 Unger, 1996, s. 271ff. 
27 KO, 1971, s. 194. 
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institutioner.28 Med ett samlat grepp om den praktiska verksamheten i det lokala 
styrets andliga och världsliga institutioner syftar den här avhandlingen till att fylla 
en sådan kunskapslucka. För att analysera strategier för välfärd i Linköping i början 
av 1600-talet, är det på sin plats att först något mer generellt teckna en bild av sam-
tidens syn på samhället, människan och mänskliga relationer. 
 
 
Samhällssyn och samhällsorganisation i Sverige runt år 1600 
Religionen var den ideologi som legitimerade samhällets organisation och de in-
stitutioner som manifestade den. Den överskuggande principen för samhällsstyr-
ning handlade om att upprätthålla och återskapa ordning. Stabilitet och kontinuitet 
var norm, att bli vid den av Gud givna lotten, att lyda de överordnade och att ta 
hand om de underordnade.29 Föreställningar om samhällets bästa och idéer kring 
dess förverkligande hämtades från Luther och hans lärjunge Philipp Melanchton. 
Utmärkande för Melanchton är det stränga åtskiljandet mellan andligt och världs-
ligt regemente.30  
 I Oeconomia Christiana framhåller den lutherske svenske ärkebiskopen Lauren-
tius Petri att människolivet består av två riken, eller regementen - det andliga och 
det världsliga. Det världsliga regementet bestod av två delar. Politia rörde landets 
regering och eoconomia, handlade om hushållning och hur dessa bäst skulle organi-
seras.31  Det världsliga regementet styrde över kroppsliga ting och syftade till att 
skapa yttre lugn och ordning i landet, med svärdet till sitt förfogande. Det andliga 
styret rörde ”invertes” angelägenheter, det som rörde själen och det eviga livet. 

                                                 
28 Exempelvis har kvinnors agerande på rådsturätten studerats, se exempelvis Åsa Karlsson Sjö-
gren, 1998, eller domkapitlets äktenskapsärenden, Malin Lennartsson, 1999, eller dess prästärenden, 
Göran Malmstedt 2002.  
29 Kekke Stadin, 1997, s. 204f. 
30 Stadin, 2004, s. 16; Carola Nordbäck, s. 45f. 
31 Skrifter från reformationstiden, 1897, s. 3ff.  
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Här skulle inte svärdet användas, utan ordet. Här är det Gud som regerar. På jor-
den skall ämbetet skötas av predikoämbetet i Kristi namn.32  
 Till det världsliga regementet hörde treståndsläran. Denna fanns att läsa i 
Hustavlan i Luthers lilla katekes och förklarade hur samhället var beskaffat och hur 
människor skulle leva för att upprätthålla en god samhällsordning. Med små bibel-
citat gavs påminnelser och uppmaningar om hur var och en bäst uppfyllde sin 
funktion i den av Gud sanktionerade platsen i hushållet eller i samhället. Tre-
ståndsläran delade människorna i tre stånd: de som lärde, dvs kyrkans män, de som 
värjde, de krigande och slutligen de närande som var allmogen. Den var en hierarkisk 
roll- och maktfördelning mellan de tre stånden, med en inbördes hierarki. Tre-
ståndsläran gav vissa människor inom varje stånd uppgiften att styra de underord-
nade; församlingen skulle styras av prästen, hustrun av mannen, drängen av hus-
bonden.33 Leif Runefelt menar att i den intellektuella världen sågs den vanliga 
människan som självisk, affektstyrd och irrationell. Om människorna underord-
nade sig dygder som flit, måttfullhet, sparsamhet och rättvisa, skulle samhällets 
bästa gynnas. Rättvisa avsåg det förhållande som rådde när var och en skulle få det 
som denne tillkom, enligt sin givna plats i hushållet eller i samhället.34 
 Människor fick sin identitet genom den grupp de tillhörde, som till byn, till 
skrået, till församlingen eller till hushållet. Inom skrået, till exempel, eller hushållet, 
fanns en inbördes hierarki. Utåt sett var dock gemenskapen homogen och korpo-
rativ. Som hushållsföreståndare företrädde maken hushållet utåt. Samhället bygg-
des alltså inte av individer i första hand, utan av sammanslutningar eller stånd. Den 
minsta enheten var hushållet, förestått av de äkta makarna.35   
I Sverige fanns vid sidan av den lutherska treståndsläran den politiska fyrståndslä-
ran, som materialiserades vid de svenska riksdagarna. I både treståndsläran och 
fyrståndsläran beskrevs samhället ofta metaforiskt som en kropp. Kroppens delar 

                                                 
32 Sven Kjöllerström, 1944, s. 9f. 
33 Hilding Pleijel, 1970, s. 30. 
34 Leif Runefelt, 2001, s. 239f. 
35 Dag Lindström, 1991, s. 229f; Rundefelt, 2001, s. 52; Karin Hassan Jansson, 2002, s. 24. 
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hade sina givna platser i förhållande till varandra, med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter. Den politiska fyrståndslärans fyra stånd – adel, präster, borgare - ut-
gjorde en oupplöslig helhet, inte till trots, utan tack vare sin olikhet. Adeln skulle 
ha den övergripande makten medan prästerna skulle uppfostra och styra befolk-
ningen för att upprätthålla den bestående ordningen.36 Carola Nordbäck använder 
fyra begrepp för att förklara det ortodoxa tidevarvets förhärskande konserverande 
samhällssyn och religiösa ideologi. Nordbäck betonar att detta korporativistiska för-
hållningssätt förutsatte uniformitet. Stördes balansen i den upprättade ordningen 
väntade samhällets sönderfall. Uniformiteten byggde i sin tur på traditionalism och 
patriarkalismen legitimerades av kroppsmetaforen.37 
  Enligt båda den politiska fyrståndsläran och den religiösa treståndsläran var 
befolkningen hierarkiskt ordnad. Kungen var symboliskt högste domare, men han 
skulle också beskydda sitt folk, precis som husfadern hade till uppgift att sörja för 
sitt husfolk.38 Det fanns alltså en ömsesidighet i hierarkin, den underordnade kun-
de förvänta sig beskydd. Marie Lennersand har visat för det senare 1600-talets Sve-
rige att de statliga kommissionärerna, som var tillsatta att kontrollera kungens 
tjänstemän ute i landet, var ett led i den svenska statens effektivisering av förvalt-
ningen, men också ett uttryck för tidens ideologi om överhetens rättigheter och 
skyldigheter. Eftersom folkets rättigheter sågs efter genom kommissionärerna, in-
stitutionaliserade de på så sätt folkets rättigheter gentemot underlydande myndig-
heter, vilket legitimerade samhällets maktförhållanden.39  
 Idén om det ordnade hierarkiska samhället, med skyldigheten att lyda den 
som stod över på den hierarkiska skalan, legitimerade en stark centralmakt och 
kom väl till pass när staten krävde skatter och folk för att finansiera krigen.40 Om-

                                                 
36Nordbäck, 2004, s. 68; Stadin, 2004, s. 21f; Peter Englund, 1989, s. 26ff.  
37 Nordbäck, 2004, s. 58ff. 
38 Exempelvis Runefeldt, 2001, s. 240; Marie Lennersand, 1999, s. 307. 
39 Lennersand, 1999, s. 312.  
40 Sven A Nilsson, 1990, passim.  
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huldade kronan den här samhällssynen för att den legitimerade ett rådande makt-
system, eller för att den trodde på dess religiösa fundament? 
 Kyrkohistorikern Ingun Montgomery framhåller att religion och politik var en 
enhet, där religionen utgjorde norm och grundval för alla mänskliga handlingar. 
Att finna en harmonisk enhet mellan tro och statsstyre med tillhörande timlig och 
andlig välfärd för kung och undersåtar, var grunden för rikets fortbestånd. Efter-
som alla delar av det mänskliga livet ingick i Guds skapelseordning, gjorde också 
överheten det.41 Montgomery menar att uppdelningen var en fråga om att dra upp 
riktlinjerna för två konkurrerande maktsfärer. När Laurentius Petri beskriver det 
världsliga och det andliga regementet handlar det om gränsdragning för två olika 
kompetensområden.42 Linda Oja menar på samma sätt att myndigheternas vilja att 
kontrollera befolkningen i en gudfruktig och hörsam riktning hade sin idégrund i 
föreställningen att ett oordnat samhälle, där undersåtarna inte uppfyllde sina re-
spektive plikter, skulle splittra uniformiteten och nedkalla Guds vrede i form av 
pest, krig, hungersnöd och allehanda plågor av samma slag.43 Göran Malmstedt 
menar att ett sådant synsätt också omfattades av allmogen. Dess firande av de 
många helgdagarna var ett sätt att upprätthålla och försäkra sig om ett gott för-
hållande med Gud, som var en förutsättning för att ordningen i naturen skulle be-
stå.44  
   

Förvaltning av staten 
Undersökningsperioden för den här avhandlingen ligger i tiden just för stora inri-
kespolitiska maktstrider, men också kort före stora genomgripande förändringar av 
den svenska förvaltningen. Undersökningen inriktas på lokalsamhället och dess 

                                                 
41 Ingun Montgomery, 1972, s. 12f. 
42 Montgomery, 1972, s. 11. 
43 Linda Oja, 1999, s. 27. 
44 Malmstedt, 1994, s. 28ff, 238f. 
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inre organisation, snarare än på dess relation till centralmakten. Inte desto mindre 
utgör förändringarna av densamma en viktig bakgrund för undersökningen. 
Sverige var ett stort och vidsträckt land. Hur såg en sådan administration ut, som 
lyckades penetrera landets olika delar för att effektivt utnyttja dess resurser? Mats 
Hallenberg menar att nyckeln låg i en skickligt utformad lokalförvaltning. Gustav 
Vasa delade in landet i små territoriella enheter, små fögderier. I varje fögderi pla-
cerades en fogde som där ansvarade för att efterse kungens intressen. Kungen kom 
så att representeras i de lokala domstolarna och skapade en närhet till allmogen. 
Hallenberg menar att lokalförvaltningen var en viktig del i statsbyggandet, därmed 
inte sagt att staten byggdes ”underifrån”.45 Axel Oxenstiernas förvaltningsbygge 
med fasta centrala ämbetsverk och en ny regional länsorganisation kom att bana 
väg för 1600-talets framväxande starka centralmakt. Gustav Vasas fögderi använ-
des som regionalt kontrollsystem fram till länsstyrelsernas bildande 1634.46   
 I städerna sköttes rättskipning och förvaltning av rådsturätterna och på lands-
bygden av häradsrätterna.47 Statens intresse i den lokala rättskipningen var i första 
hand att genom fogden driva in skatt till kronan och att bevaka sådant som hotade 
själva statsmakten, som oro och eventuella upplopp.48 De lokala råd- och härads-
rätterna hade i huvudsak att reglera ekonomiska förhållanden, skydda människor 
från våld och osämja och upprätta allmän ordning och säkerhet.49 Studier av 
brottslighet och av rättens funktioner i 1600-talets England har uppvisat en lik-
nande pragmatism och funktionalism.50 Marjorie K McIntosh menar dock att den 
offensiva kampen mot brottslingar som i England brukar sättas samman med de 
puritanska årtiondena runt 1600, faktiskt har en mycket längre historia. Allt sedan 

                                                 
45 Mats Hallenberg, 2001, s. 420. 
46 Hallenberg, 2001, s. 13f. 
47 Jan Sundin, 1992, s. 51, 60. 
48 Se Maria Sjöberg 2001, s. 60 och där anförd litteratur. 
49 Sundin, 1992, s. 5; Eva Österberg & Dag Lindström 1988; Eva Österberg & Sölvi Bauge Sogner 
2000, passim. 
50 Exempelvis James Sharpe, 1984, passim; Marjorie, K McIntosh, 1998, passim. 
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medeltiden var kontrollen hård av dem som skvallrade, mot dem som drev oärliga 
affärer, mot sexuella brottslingar, mot allt det som uppfattades störa det frid-
samma, harmoniska samhället.51 
 Rättskipning och förvaltning förändrades under 1600-talet. Det var en trend 
som gällde för i stort sett hela Europa. Bruce Lenman och Geoffrey Parker har 
lanserat termen ”the judicial revolution” för det skeende där en lokalt förankrad 
rättskipning med ett stort lekmannainflytande ersattes av en alltmer expertstyrd så-
dan. Förändringen skedde inte på samma sätt i alla länder, men den började någon 
gång under 1500-talet och var i huvudsak genomförd under 1800-talet.52 Den gick i 
fas med statsmakternas framväxt, med förvaltningsbyggandet och med byråkratise-
ringen, som drev fram nya lagar och funktioner hos rätten. För Sveriges del brukar 
införandet av hovrätten 1614 sättas som markör för en ny centraliserad och ex-
pertstyrd rättstillämpning.53 
 Straffrätten påverkades av de religiösa strömningar som gjorde sig gällande 
under 1500- och 1600-talet. Bibeln sågs både som uppbyggelsebok och som lag-
bok. Karl IX ålade domstolarna att lyda Mose lag och inte bara föreskrifterna i 
Nya testamentet. Många av de brott som förr sonats med böter skulle istället be-
läggas med dödsstraff. Strafflagskärpningen gällde främst hor och skyldskapsbrott, 
dvs sexuellt umgänge mellan människor som var släkt, också på mycket långt håll. 
Det ledde till en drastisk skärpning av strafflagstiftningen.54 Marja Taussi Sjöberg 
har tolkat strafflagskärpningen som ett led i den framväxande centralmaktens och 
den reformerade kyrkan ambitioner att disciplinera invånarna.55  
 Vid tiden för den här undersökningen fanns ännu ingen fast länsorganisation. 
Efter slaget vid Stångebro 1598 delades Östergötland upp i tre ståthållardömen, 
Vadstena, Stegeborg och Linköping. Från 1606 kom Lindorm Ribbing att utnäm-

                                                 
51 McIntosh, 1998, passim. 
52 Bruce Lenman & Geoffrey Parker, 1980. 
53 Sundin, 1992, s. 40; Rudolf Thunander 1993, s. 5; Dag Lindström, 2003, s. 8. 
54 Göran Inger, 1983, s. 120. 
55 Marja Taussi Sjöberg, 1996, s. 52f.  
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nas till ståthållare över hela Östergötland.56 Fogden var kungens representant och 
deltog i rådsturättens sammanträden. Därutöver var stadens administrativa och ju-
ridiska verksamhet, både den världsliga och andliga, en lokal angelägenhet. Som 
nästa kapitel kommer att visa bestod rådsturätten av borgare från staden. När de 
inte sammanträdde på rådstugan var de hantverkare eller köpmän. Stads-
förvaltningens ämbeten beträddes alltså av män utan formell utbildning, somliga 
knappt skrivkunniga.57 Förvaltningsbygget förde dock med sig ett nytt sätt att be-
trakta arbetsuppgifterna och den som utförde dem. Anders Florén menar att för-
valtningen av den svenska staten genomfördes efter ideal om målrationalitet. Detta 
ställde nya krav på de tjänstemän som arbetade med att bygga upp en förutsägbar 
och fungerande organisation. Tjänstemannen förutsattes utföra arbetsuppgifter 
oberoende av personlighet eller läggning, liksom hans arbete i organisationen upp-
hörde när denne lämnade arbetet. Här föddes den formella ämbetsmannen.58 
 

Kyrkan och religiositeten 
1600-talets kyrkliga ortodoxi har av Per-Johan Ödman tolkats som ett från stats-
makten och kyrkan initierat pedagogiskt projekt, där befolkningen - ”underså-
tarna” - inte tilläts någon större personlig autonomi eller tolkningsutrymme av den 
officiella föreställningsvärlden. Att den kristna ideologin vann ett sådant insteg kal-
lar Ödman ”konformismens triumf”.59 Kristna ritualer konstituerade livets olika 
faser, och maktförhållanden i staden och i hushållet sanktionerades i en kristen 
kontext. Medlet för upprätthållandet av strukturen var kyrkotukten, som var sank-
tionerad i lagen. Genom att mobilisera allmogen i ordnade roller, präglad av un-

                                                 
56 Westling, 2003, s. 32f. 
57  Som exempelvis Lars Persson, 3 april, 1615, s. 145, LRP, LstA, VaLA.  
58 Anders Florén, 1987, s. 528. 
59 Per-Johan Ödman, 1995, s. 141ff. 
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derdånighet och lydnad skapades ett hierarkiskt förhållande präglat av ordning. En 
sådan ordning legitimerades ideologiskt, både politiskt och religiöst.60   
 Kategoriserandet av befolkningen enligt treståndsläran utgjorde naturligtvis 
en idealmodell. Eftersom hushållet enligt hustavlans värld sågs som samhällets 
minsta enhet innebar det problem för de marginaliserade grupper som stod utan-
för hushålls- eller bygemenskapen. Det är troligt att treståndsläran utgjorde en offi-
ciell norm för ordnandet av det fungerande lokalsamhället, men då det fanns män-
niskor i marginalerna som inte ”passade in”, bör den inte ha varit accepterad i alla 
livets skiften eller av alla grupper i lokalsamhället. Fattiga brottslingar kunde ex-
empelvis inte alltid betala sina böter, och därmed inte sona sina brott materiellt. 
Därmed utgjorde just dessa en grupp i lokalsamhället som hade skrala förutsätt-
ningar att inordnas under det paraply treståndsläran utgjorde. Eller var kanske hus-
tavlans värld en fixering av redan rådande allmänna normer?61 Omfattades kanske 
den kristna föreställningsvärlden av tradition och sedvänja redan av allmogen, in-
bakad i den folkliga kulturen och ett solitt fundament i vilket den kyrkliga över-
heten fann ett slagfärdigt verktyg i sina kontrollambitioner? Kekke Stadin menar 
att den lutherska treståndsläran var en ideologi som satte ord på en samhällsord-
ning som var bekant för människor och som hade sin giltighet i ett ”visst mått av 
samtycke”.62 Andra forskare menar att treståndsläran var ett disciplineringsprojekt 
och inte en del av en folklig mentalitet, eftersom allmänheten undervisades i den 
och fick sina kunskaper kontrollerade av prästen.63  
 Kyrkan höll en tvingande hand över befolkningen. Böter avkrävdes för den 
som inte kom till gudstjänsten, eller slank ut på kyrkbacken innan välsignelsen var 
gjord.64 Själva kyrkorummet användes även av kyrkan för att implementera nor-

                                                 
60 Stadin, 1997, s. 202ff. 
61 Jfr Pleijel, 1970, passim. 
62 Stadin, 2004, s. 37f. 
63 Malin Lennartsson, 2004, s. 62f och där anförd litteratur. 
64 Se mer om detta i kapitel fyra. 
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mer.65 Den sexuella moralen, exempelvis, sanktionerades genom att tillskriva kyr-
kans ceremonier sociala dimensioner. Den ogifta moderns kyrktagning hade skam-
fyllda inslag medan den gifta modern deltog i en statushöjande ceremoni som visu-
aliserade normen om den ärbara kvinnan.66 Under hela stormaktstiden kämpade 
kyrkans myndigheter med en ”bullrande” allmoge. Folk smet ut innan gudstjänsten 
var över, det hände till och med att folk kom berusade till kyrkan.67 Gustav Vasa 
gick till en början ganska försiktigt fram med trosfrågorna, men intensifierade infö-
randet av den lutherska läran under 1540-talet genom att förbjuda mässa på annat 
språk än svenska, krucifix vid vägkanterna och annat som hörde den katolska kul-
turen till. Reformationens evangeliska tänkare poängterade att frälsning är en sak 
mellan den enskilda människan och Gud. Den gudomliga nåden skall inte för-
medlas av prästens riter eller den syndfulles rikedomar. Gudstjänsten utformades 
som en samling kring bibeltexten, där församlingen lyssnade till prästen som lade 
ut ordets förkunnelse.68  
 Peter Aronsson har tolkat sockenstämmornas ansträngningar mot den ”bull-
rande” allmogen som ett uttryck för att folk i allmänhet helt enkelt inte var vana 
vid den mer återhållsamma gudstjänst som påbjöds. Det kan ha varit fråga om 
två kulturer, att allmogen använde kyrkorummet på ett sätt som kyrkan inte 
önskade.69 Enligt Göran Malmstedt kan ”bullrandet” också säga någonting om 
kyrkans disciplineringsprojekt: då kyrkan fortlöpande under hela stormaktstiden 
klagade på allmogens gudstjänstbruk kan den socialdisciplinering som eftersträva-
des inte sägas ha varit särskilt framgångsrik.70  

                                                 
65 Kyrkorummet var platsen för information från centralmakten. Kungörelsesystem från 1686 var 
en tidigmodern form av massmedial kommunikation. Se Elisabeth Reuterswäed, 2001. 
66 Marie Lindstedt Cronberg, 1997, s. 264. 
67 Malmstedt, 2002, s. 29ff. 
68 Sten Lindroth, 1975, s. 202f. 
69 Peter Aronsson, 1992, s. 182. 
70 Malmstedt, 2002, s. 19ff. 
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Senare forskning har framhållit religionens betydelse för vanligt folk. Hanne San-
ders beskriver sekulariseringen av religionen som en samhällelig utveckling från att 
religionen var kultur och officiell förklaring av samhällets beskaffenhet, till att den 
blir individuell tro.71 Linda Oja har betonat att det religiösa och magiska ingick i 
vardagen och skapade mening åt den. Under 1600-talet kom många folkliga reli-
giösa uttrycksformer av kyrkliga och världsliga myndigheter att kategoriseras som 
magi. All magi sågs ha sitt ursprung hos djävulen och var därför ett potentiellt hot 
mot samhällets goda ordning.72 I antologin Mellem Gud og Djævelen framhålls av flera 
forskare att religiösa och magiska ritualer, offergåvor till kyrkorna och firande av 
helgdagarna var olika sätt att försäkra sig om goda försörjningsmöjligheter och om 
lycka och välgång i livet. Det religiösa livet var inbäddat i det vardagliga. Alterna-
tiva trosåskådningar ansågs förarga Gud, varpå han kunde föra missväxt över lan-
det, eller krig, pest och plågor av olika slag. Eftersom det under 1600-talets gång 
blev allt viktigare att ”rena” läran från sådant som kunde förarga Gud – och glädja 
Djävulen – hade kyrkan problem med att människors vardagsliv ibland rymde reli-
giösa och magiska makter som inte ingick i den officiella lutherska samhällsbil-
den.73  
 I detta försekulariserade samhälle fanns alltså vare sig bland tidens lärde eller i 
de breda folklagren någon bodelning mellan andligt och världsligt i religiös me-
ning. Henry Kamen menar att den religiösa föreställningsvärlden spelade en fun-
damental roll för att hålla samman människor i de hierarkiskt skiktade europeiska 
samhällena. Alla omgavs av religionen, hög som låg, och använde både den offici-
ella kyrkans ritualer och de mer traditionella och folkliga.74 Olle Larsson menar att 
religionen hade en så vardaglig förankring att den egentligen inte problematisera-
des. När biskopen visiterade socknarna var det ett möte mellan folk och överhet 

                                                 
71 Hanne Sanders, 1995, s. 16; 2001, s. 8. 
72 Oja, 1999, s. 184f, 284. 
73 Sanders, 2001, s. 7. 
74 Henry Kamen, 1999, s. 52. 
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som skall förstås i termer av integration.75 Allmogens religiositet ställer discipline-
ringsperspektivet i nytt ljus: kyrkans benägenhet att fostra och kontrollera under-
såtarna underskattas inte, men folkets intresse av att värna samhällsordningen har 
också lyfts fram, som ett sätt att blidka Gud i hopp om god försörjning och väl-
gång i livet.76 Yvonne Maria Werner menar att det kanske är sekulariseringsdoktri-
nens starka ställning som har gjort att religionens betydelse för folk i allmänhet 
och för samhällsutvecklingen inte riktigt tagits på allvar av forskare.77  
 En för mig grundläggande utgångspunkt är att människors föreställningsvärld 
var religiöst färgad, men att det fanns fler trosföreställningar än den officiellt på-
bjudna. Det fanns till exempel personer som inte gick till kyrkan och som straffa-
des för det.78 Andra hade i personliga funderingar utformat trossystem som funge-
rade för dem, i deras liv.79 Det finns därför skäl att se religionen både som norm 
och individuell tro. Jag uppfattar att människorna levde i en religiös kultur som 
präglade deras vardagsliv, men det utesluter inte att det fanns tvivlare, dogmatiker 
och människor med individuella tolkningar av psalmer och prästens predikningar. 
En personlig Gudsrelation uppfattar jag inte vara en modern, sekulariserad ”ska-
pelse”, utan djupt förankrad i det existentiella, i de universella dimensionerna av 
det mänskliga livet som handlar om vad det innebär att vara människa. 
  

Hushållets ideologi och praktik 
I både treståndsläran och fyrståndsläran utgjorde hushållet ett särskilt grundele-
ment. Hushållet fungerade ekonomiskt som en minsta produktionsenhet i sam-
hället och som en bas för den sociala och politiska ordningen. Hushållet var som 

                                                 
75 Olle Larsson, 2000, s. 278. 
76 Exempelvis Oja, 1999; Sanders, 2001; Malmstedt 2002. Om kyrkans disciplinering se exempelvis 
Bengt Sandin 1983; Per-Johan Ödman 1995.  
77 Yvonne Maria Werner, 2003, s. 51.  
78 Detta diskuteras i kapitel fyra. 
79 Se Odén, 1998, s. 46f. 
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ett samhälle i miniatyr och användes som en som metafor för samhället som hel-
het. Hushållet har rent av tolkats som en aktör i samhället, eftersom alla diskussio-
ner om samhällsomvandling kräver ett aktivt pådrivande och gensvar från detta 
samhällets minsta byggsten.80 
  Leif Runefelt menar att de lärdas idéer kring ordning och rättvisa härrörde 
från den aristoteliska organismtanken, i vilken själen ansågs ansatt av måttlösa af-
fekter som hölls i schack av förnuftet. På samma sätt var det husfaderns uppgift att 
tygla och tukta hushållet. Husfadern skulle med tukt och förmaningar skapa har-
moni mellan de självsvåldiga hushållsmedlemmarna.81 De husfäder som upprätt-
höll och förutsatte ordning i hushållet ansågs oförmögna till motsvarande dygd på 
samhällsnivå. Därför behövdes regenten som uppbar rollen av en hela rikets hus-
fader. Så fungerade hushållet och samhället analogt; nyckeln till den harmoniska 
helheten låg i att var och en utförde sin bestämda syssla i enlighet med den grupp 
man tillhörde i den samhälleliga hierarkiska ordningen, eller den i hushållet. Hus-
hållets sociala ordning och dess dygder skulle också gälla samhället som helhet.82 
 Försörjning och överlevnad var i det tidigmoderna Sverige en fråga om att 
ingå i en hushållsgemenskap. Ekonomi var varken för kvinnor eller för män ett av-
skilt segment i samhället utan invävt i produktionsgemenskapen på individnivå. 
När Laurentius Petri talar om Oeconomia åsyftades inte en modern form av eko-
nomi och hushållning i termer av handel, marknad och cirkulation. Inte desto 
mindre var läran om hushållets ”regering” ett sätt att forma förutsättningar för be-
folkningens försörjning.83  
 Hushållet skulle bestå av de äkta makarna. Förhållandet mellan makarna skul-
le präglas av över- och underordning, med respektive skyldigheter och rättigheter. 
Mannen skulle förestå hushållet och ansvarade för att det fungerade. Det uttrycks 
klart och tydligt i samtidens skrifter att mannen hade rätt att tukta hustrun. Men 

                                                 
80 Anders Florén & Göran Rydén, 1992, s 50. 
81 Runefelt, 2001, s. 89. 
82 Runefelt, 2001, s. 246. 
83 Ågren & Johansson, 1994, s. 126. 
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det fick bara ske med måtta och i relation till hennes olydnad. Den tyranniske 
mannen som inte kunde behärska sig, gick stick i stäv med den ärliga och förnufti-
ga mannen, som var tidens mansideal.84 Lyndal Roper som studerat tyska Augs-
burg under reformationstiden menar att detta var analogt med reformationens 
grundsats om de olika stånden, eller rikena, som både var väsenskilda och lika i sitt 
ömsesidiga beroende: kvinnor och män var andligen likställda, men kroppsligen 
olika, vilket förde med sig att de världsliga uppgifterna föll olika ut. Genom att 
identifiera och poängtera skillnaderna mellan könen konfirmerade tänkarna i den 
patriarkala grundsynens anda kvinnors och mäns olika uppgifter. Hushållet skulle 
fungera som en ekonomisk, social och inte minst moralisk prototyp av samhället. 
Kvinnornas enda moraliskt legitimerade roll var den som dotter, mor eller hustru. 
Det förde med sig att ogifta kvinnor med barn riskerade att hamna utanför by- och 
stadsgemenskaper. Även för mannen var giftermålet nödvändigt för att få burskap 
och etablera näring, men också för att få erkännande och ära i närsamhället.85 Ge-
nom att fästa moraliska dimensioner på dem, kom äktenskapet att omfatta både 
den civila världen och den privata – och samhället som helhet.86  
 Reformationens tänkare tillskrev alltså det patriarkala äktenskapet en mycket 
viktig roll för det goda samhällets uppbyggnad och välstånd. Äktenskapet var den 
enda lagliga samlevnadsformen och straffen för utomäktenskapliga förbindelser 
hårdnade.1500- och 1600-talets svenska straffskärpning för ibland annat sedlig-
hetsbrott försämrade i första hand kvinnors livsvillkor, eftersom det var de som 
blev gravida. Marja Taussi Sjöberg menar att lagstiftningen under medeltiden inte 
var särskilt ”kvinnovänlig”, men den medgav ändå ett visst svängrum. Statsmak-
tens centralisering kom på sikt att ersätta det kollektiva med det individuella, släkt-
relationer blev till parrelationer och kvinnornas maktställning flyttades från släk-
tens beskydd till makens. Eftersom mannen hon ingått äktenskap med inte kunde 

                                                 
84 Exempelvis Jonas Liliequist, 2001, s. 89f; Karin Hassan Jansson, 2002, s. 116ff; m fl. 
85 Lyndal Roper, 1989, s. 31ff. 
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 32

skydda hennes ekonomiska och sociala intressen på samma sätt som släkten tradi-
tionellt hade gjort, kom kvinnan generellt att missgynnas av den här föränd-
ringen.87 Kenneth Johansson menar att reformationens tänkare knöt kvinnan hårt 
till hemmet och att symbolen för den goda och ärbara kvinnan var hustrun som 
med själ och hjärta hängav sig i omsorg om hemmet och barnen. Till och med 
barnsängsdöden var någonting positivt, eftersom kvinnan i så fall dog när hon var 
färd med att göra det som Gud skapat henne för.88 Åsa Karlsson Sjögren menar att 
äktenskapet under tidigmodern tid fyllde en central roll i reproducerandet av kvin-
nors sociala underordning.89 Kekke Stadin menar att den starka statens framväxt 
trots allt kan ha legitimerats av kvinnorna i hushållsideologin. Genom att lyfta fram 
kvinnans starka ställning i hushållet – trots att hon formellt var underställd sin man 
– skapades en kvinnoroll, som möjligen appellerade till kvinnorna.90  
 Fanns det under sådana grundförutsättningar intresse eller utrymme för kärlek 
och förälskelse? Lawrence Stone menar att de omvälvande samhällsförändringarna 
i Europa från 1500-talet och framåt, innebar att familjen antog en alltmer ”mo-
dern” form: familjemedlemmarna blev starkare känslomässigt bundna till varandra. 
Stone menar att det under för- och tidigmodern tid då dödligheten var hög, inte 
fanns något utrymme för kärlek mellan föräldrar och barn. Individen tillerkändes 
först med moderniseringen av samhället ett behov av ”mentalt” och fysiskt ut-
rymme i hushållet. Sexualiteten, slutligen, skall allt mindre ha kopplats till synd. 
Stone antar att de förändrade familjeförhållanden innebar en slags förbättring, ef-
tersom den ”ickemoderna” familjen präglades av sådant som kontrasterar mot den 
moderna: arrangerade äktenskap utan känslomässiga band mellan hushållets med-

                                                 
87 Taussi Sjöberg, 1996, s. 153. 
88 Kenneth Johansson, 1997, s. 43. 
89 Karlsson Sjögren, 1998, s. 209.  
90 Stadin, 1997, s. 217. 
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lemmar, med litet utrymme att förverkliga eller ens uttrycka individuella livs-
projekt.91  
 Andra forskare har motsatt sig den uppfattningen. Steven Ozment betonar 
samspelet mellan makarna och menar att äktenskapet var en relation i partnerskap 
och ömsesidighet.92 David Gaunt och Malin Lennartsson är exempel på svenska 
forskare som har betonat ömsesidigheten i det patriarkala förhållandet, vilket bety-
der att kvinnan hade rättigheter att utkräva av den överordnade maken och att äk-
tenskapet i praxis troligtvis karaktäriserades av kompanjonskap.93 Malin Lennart-
sson har visat att 1600-talets smålänningar betonade kärleken och såg den som ett 
fundament i äktenskapsbygget. Trots att föräldrarna hade stor makt att arrangera 
sina barns äktenskap ser Lennartsson i äktenskapsförhandlingarna livliga dis-
kussioner i termer av kärlek. Så kallat vanligt folk odlade en kärleksdiskurs som 
grundade sig på praktiska och existentiella förväntningar av livet. Denna kärleks-
diskurs var inget lärt projekt, men stod inte i någon intressemotsättning till sam-
hällets myndigheter. Lennartsson finner att även domkapitlet såg vikten av att äk-
tenskapet byggdes på kärlek mellan makarna.94  
     

Människor emellan 
Tidigmoderna tänkare förklarade alltså världen i termer av skikt och grupper, av 
likheter och olikheter i ojämlik ömsesidighet och beroende.95 Människorna ingick i 
både horisontella gemenskaper och hierarkiska ordningar, som bestämde rättighe-

                                                 
91 Lawrence Stone, 1984, s. 66; Se också Susanna Hedenborg, 1997. Där anförs en liknande utveck-
lingsmodell för synen på barn och barndom, utifrån att barn på olika sätt kom att synliggöras som 
grupp i förhållande till vuxna, vilket tolkas som en generell förbättring av barnens villkor i samhäl-
let, s. 244ff.  
92 Steven Ozment, 1983, s. 50ff.  
93 David Gaunt 1983, s. 52ff. Malin Lennartsson, 1999, s. 23f; Gudrun Andersson, 1998, s. 58f.  
94 Lennartsson, 1999, s. 337f.  
95 Se exempelvis Englund, 1989; Runefelt 2001; Hassan Jansson, 2003, s. 23f och där anfört forsk-
ningsläge. 
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ter och skyldigheter gentemot andra. Den personliga och kollektiva äran var ett sätt 
att hålla ihop olika grupper och deras förhållande till varandra. Genom att handla i 
vardagen på ett sätt som överensstämde med den sedvänja som var typiskt för den 
grupp personen tillhörde, tillerkändes tilltro från övriga gruppmedlemmar.96 I riter 
och handling konstituerades och reproducerades innebörden i olika verksamheten 
och i det sociala livet, i en tid utan någon egentlig byråkrati.97  
 Genom äran behöll individen ”fästet inom sin grupp”.98 Erling Sandmo me-
nar att äran spelade en fundamental roll för tillgången till kollektivet. Äran var ett 
mått på social tillhörighet, kanske till och med synonymt med tillhörighet.99 Dag 
Lindström menar att den enskildes ära bestämdes av gruppens position. Den en-
skilde kunde smutsa ner gruppens ära genom att handla på ett sätt som kollektivets 
position inte tillät, eller genom att alltför nära umgås med ökända personer. Grup-
pens ära upprätthölls alltså genom en stark inre social kontroll.100 Det var möjligt 
att i rätten fråndömas sin ära. Eftersom förlust av ära fick materiella och sociala 
konsekvenser var den vid sidan av andra straff också en viktig sanktions-
möjlighet.101  
 Äran var lika viktig för män som för kvinnor. Men då den kopplades till för-
väntade roller i samhället, såg ärans innehåll olika ut för kvinnor och män. Marie 
Lindstedt Cronberg menar för det senare 1600-talet att mannens ära knöts till det 
manliga jordbrukskollektivet. Det handlade om att inte kränka sina grannar i så-
dant som hängde ihop med jordbrukets vardagsvillkor, som att inte låta sina djur 
trampa in på grannens grödor, hålla sina stängsel i gott skick, eller att på annat sätt 
visa respekt för varandras egendom.102 Mannens roll som representant för sig själv 
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och sitt hushåll gjorde honom beroende av äran. Denna gav kraft åt hans ord och 
löften på de offentliga arenorna som sockenstämman och rådet, där viktiga beslut 
fattades. Äran var tätt förknippad med befogenheter vid tinget, som att kunna 
vittna eller gå edgärd. Äran i sig var inte viktigare för mannen än för kvinnan, men 
det var möjligen viktigare för mannen att upprätta äran just vid tinget. Det var 
också mycket vanligare att män försvarade sin ära vid tinget än att kvinnor gjorde 
det.103 Ville någon kränka en kvinna var det effektivt att ifrågasätta hennes sexuella 
tillförlitlighet. Kvinnors ärekränkningsmål rör i princip tillmälen med sexuella an-
spelningar, eller sådant som rör hennes förmåga att sköta hushållet.104 På tinget 
försvarades den gifta kvinnan i regel av sin man, medan den ogifta agerade själv-
ständigt och försvarade sig på egen hand.105  
   
   
Välfärdsstrategier i det tidiga 1600-talets Linköping?  
Den intellektuella världen såg det goda samhället som en organisk helhet. Rättvisa 
och välstånd var inte en fråga om individuella rättigheter. Det var istället en fråga 
om att som enskild individ ingå i någon form av sammanslutning i vilken skydd 
och stöd fanns att få. Människor som stod utanför samhällliga etablerade sam-
hällsgrupper riskerade marginalisering. Hur kom ideologin om det hierarkiska 
samhällets till uttryck i ett lokalsamhälle som Linköping, där ordningen låg i hän-
derna på en lokal ”elit” utan demokratisk legitimitet, format av lokala intressen och 
förvaltat på lekmannabasis? Präglades styrande instanser som rådsturätt och dom-
kapitel av pragmatiska gruppintressen? Hade marginaliserade grupper att förlita sig 
till bättre bemedlades allmosor, eller fanns fattighjälp och självhjälpsunderstöd i in-
stitutionaliserad form? Hur skapades ordning i lokalsamhället, normativt och prak-
tiskt? Den här avhandlingen söker svar på sådana frågor. 
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Avhandlingens syfte och disposition 
Avhandlingen syftar till att ge en bred förståelse av ett tidigmodernt lokalsamhälle 
för att spåra hur materiell och social trygghet organiserades i lokalsamhället. Detta 
syfte kan konkretiseras i följande frågor:  
  
 Vad uppfattades vara det goda samhället? 
 Vem definierade detta goda? 
 För vem var det gott? 
 Vilka strategier användes för att uppnå och vidmakthålla det? 
 
Det här kapitlet har presenterat en fråga om välfärd i ett tidigmodernt samhälle, 
med fokus på Linköping under 1600-talets första decennier. Frågan har ställts i lju-
set av den tidens syn på samhället och människan, kyrkans betydelse och verksam-
het, samt förvaltningens uppdrag och praxis. Forskning som belyst aspekter av den 
här avhandlingens problemställningar kommer fortlöpande att presenteras. Av-
handlingen är disponerad på så sätt att de gemenskaper som hypotetiskt spelade en 
central roll för individens trygghet, som staden, församlingen och hushållet, utgör 
teman för undersökningens delstudier. Undersökningskapitlen med respektive frå-
gor är som följer: 
 Kapitel två inventerar och analyserar de olika institutionernas verksamhets- 
och kompetensområde. Här studeras deras ärenden, hur de avgränsade sig gent-
emot varandra och vilka sfärer som eventuellt överlappade respektive institution. 
Präglades det lokala styret av dragkamp och konflikt mellan världsliga och andliga 
arenor, av motsättningar eller av enighet?  
  Kapitel tre analyserar stadsgemenskapens villkor. Hur upprätthölls ordning i 
staden? Hur fungerade rådsturätten i praktiken? Hur betraktade rådsturätten mar-
ginaliserade grupper? Vilka strategier användes för att uppnå och vidmakthålla det 
ordnade lokalsamhället? 
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Kapitel fyra analyserar församlingsgemenskapen. Fanns någonting i kyrkans aukto-
ritet som gagnade kollektivet, som kom individen till nytta? Legitimerades kyrkans 
verksamhet av menigheten och i så fall på vilket sätt?  
 Kapitel fem analyserar hushållsgemenskapen. Denna upprätthöll människors 
försörjningsmöjligheter men också den ”rätta ordningen”. Hur kom detta till ut-
tryck i de lokala institutionernas verksamhet? Domkapitlet hade domsmakt över 
äktenskap och skilsmässor. Präglades domkapitlets förfarande av en bokstavstro-
gen legalism eller av pragmatiska överväganden och vilka var i så fall dessa?  Det 
sjätte och sista kapitlet sammanfattar och analyserar avhandlingens resultat.  
   
 
Källor och avgränsningar 
Tidsmässigt omfattar undersökningen 1600-talets två första decennier. För att 
kunna säga någonting väsentligt om ett tidigmodernt lokalsamhälle och dess orga-
nisation och funktioner krävs en intensiv detaljstudie. Syftet är inte att spåra för-
ändring över tid, utan att göra ett djupare nedslag i en praktisk verksamhet. Ett be-
gränsat lokalsamhälle kommer alltså att studeras, både i tid och rum, genom både 
världsligt och andligt material. 
 Föreliggande studie tar sitt avstamp i 1600-talets första decennium och alltså 
strax innan stora förändringar av den svenska förvaltningen. Samtidigt ligger peri-
oden i tid efter den katolska kyrkan och dess maktsfärer. Sekelskiftet 1600 är såle-
des i tid för att studera ett lokalsamhälle som är lokalt förankrat, administrativt och 
intressemässigt. Vad stadens styre definierade som ett gott samhälle och hur detta 
eftersträvades bör således vara en fråga så att säga för dem själva. Dessutom är det 
svenska samhället runt sekelskiftet 1600 en tämligen obeforskad period, eftersom 
källäget sätter gränser för vad som är möjligt att studera. Runt sekelskiftet 1600 
syns emellertid en förändring vad gäller skriftliga källor. Även om de fortfarande är 
få, kom under 1600-talets gång en större mängd skrivna protokoll, avtal, besvär 
och beslut, med mera att skrivas ner.  
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Rådsturätten var tätt förenad med det som hände i lokalsamhället och med männi-
skorna som levde där. Rådsturättens äldsta protokoll för Linköping sträcker sig 
mellan åren 1609 till 1619. Rättmaterial lämpar sig för studier som har med relatio-
ner att göra och har använts av forskare som studerat mentaliteter, rättskipning, 
konstruktionen av genus och mycket annat.106 Civilmålen har sällan stått i fokus, 
även om forskare är överens om att civilmålen som grupp, i relation till brottmå-
len, under 1600-talets gång generellt blev fler.107  
 Domkapitlets huvudsakliga uppgifter under det tidiga 1600-talet rörde äkten-
skapsärenden, försoningar vid tvister och klagomål mellan makar. Domkapitlet av-
handlade också frågor kring kyrkoväsendet, förvaltningsärenden, domsärenden 
och ibland undervisningsärenden. Biskopen, som var domkapitlets ordförande, 
skulle ha tillsyn över stiftet och se till att prästerna förkunnade tron på rätt sätt, att 
de förvaltade sakramenten, att de levde gudfruktigt och om så behövdes döma och 
straffa dem.108 Linköpings domkapitels protokoll har undersökts från år 1600 till 
1621.109 För perioden saknas anteckningar för 1603, och för året 1602 är anteck-
ningarna få. I Linköpings domkapitels protokollsbok finns också protokoll från 
synoden som hölls i staden. Synoden var en kyrklig instans som samlade stiftets 
kontraktsprostar för att diskutera ideologiska frågor. För perioden 1600-1621 hölls 
nio synoder.110  
 När människor önskade gifta sig eller skilja sig eller ville få hjälp i sina relatio-
ner lät de i allmänhet sockenprästen författa ett brev till domkapitlet om sina öns-
kemål. Protokollen från domkapitlets sammanträden är således resultaten av de 
diskussioner som kapitlet haft utifrån det aktuella parets brev. Tyvärr finns inte 

                                                 
106 Se Sundin 1992, Österberg & Lindström 1988, Sjögren 1998, Sjöberg 2001, Andersson, 1998¸ 
Hassan Jansson 2003, Jarrick & Söderberg 1998, m fl. 
107 Lindström, 2003, s.8f; Sundin, 1992, s. 77ff; Söderberg, 1990, s. 234f; Ågren, 1992, s. 156ff. 
108 Bengt Cnattingius, 1939, s. 167. 
109 Analysen var först tänkt att stanna vid 1620, men under 1621 hade ett för undersökningen in-
tressant ärende sin slutgiltiga upplösning.  
110 En utförligare presentation av respektive institution görs i kapitel två. 
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breven till domkapitlets arkiv bevarade för den här perioden. Arkivet rymmer där-
emot andra handlingar, som räkenskaper över domkyrkans skriftpengar och listor 
över de stadsinvånare som inte gick till nattvarden.111  
 Sockenstämman för Linköpings domkyrkoförsamling och rådsturättsproto-
kollet inrymmer människor från staden, eller dess omedelbara närhet. Staden har 
valts som ett exempel på ett lokalt förankrat styre. Den uppbar fler lokala institu-
tioner än häradet och den är så dominerad av lokala intressen och göromål att den 
liknar en liten ”stat i staten”. När domkapitelsprotokollet används, som ofta görs i 
stundande undersökning, kommer människor till tals från stiftets olika delar. Så-
dana ärenden rör oftast äktenskap eller ärenden kring kyrkogemenskapen. Dessa 
människor kan inte räknas till lokalsamhället Linköping, men ärendena belyser 
ändå gemenskapernas kontext så som de framställs genom domkapitlets verksam-
het. Domkapitlet var beläget i staden, besattes av män från staden och eftersom 
det är de styrande institutionernas ideologiska praxis som eftersöks kommer dom-
kapitelsprotokollen att användas även då landsbygdsbefolkningen gjorde sig ärende 
dit.  
 Redan på 1100-talet fanns två kyrkor på platsen för den senare staden, proste-
rikyrkan St: Lars och domkyrkan. Domkyrkan blev 1241 församlingskyrka för den 
alltjämt framväxande staden och St Lars kyrka blev sockenkyrka för den omkring-
liggande landsbygden.112 Domkyrkoförsamlingens sockenstämma hölls två gånger 
om året och arbetade med kyrkliga ärenden av mera praktisk natur, som till exem-
pel att få folk till gudstjänsterna, tysta, nyktra och hörsamma. I domkapitlets pro-
tokollsbok, med början 1600, finns domkyrkoförsamlingens sockenstämmo-
protokoll. Under perioden 1600 till 1620 avhandlades 18 sockenstämmor. Dessa 
skulle hållas två gånger om året. Under den aktuella undersökningsperioden sam-
manträdde sockenstämman två gånger per år 1607, 1609, 1615, och 1616. 1600, 

                                                 
111 EIV:133, LdA, VaLA. 
112 Salomon Kraft, 1975, s. 162. Rangordningen mellan de båda kyrkorna bestämdes också av kör-
sången. Domskolans elever hade till uppgift att vara korgossar i kyrkans liturgiska sånger De mest 
begåvade sångarna fick sjunga i domkyrkan och de andra i St Lars. Cnattingius, 1983, s. 28. 
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1603 och 1604 protokollfördes inga stämmor och för de resterande åren finns pro-
tokoll från en stämma per år. Domkyrkan var alltså stadsinvånarnas försam-
lingskyrka och när sockenstämman i det följande studeras är det protokoll från 
domkyrkoförsamlingen som analyseras. 
 Vid sidan av studier av de kyrkliga arenorna kommer också Laurentius Petris 
kyrkoordning från 1571113 att användas, liksom hans Oeconomia Christiana.114 Dess 
regler och anvisningar för hur kyrkans verksamhet skulle bedrivas och för utfor-
mandet av den kristna läran ger en ”officiell” bild av en samtids föreställning kring 
det goda, kristna livet. Martin Luthers Lilla Katekes på svenska av år 1567 115 kommer 
även att användas. Där angav reformatorn bland annat hur makarnas relationer 
inom hushållet skulle se ut, vilket är för avhandlingen av högsta intresse.    
 Hospitalet har för perioden 1600-1620 få bevarade dokument. Kanske skall 
avsaknaden av källmaterial ses som en spegel av det faktum att det saknades ett 
formulerat ansvar för fattigvården. Undersökningen i kapitel 3 grundar sig till en 
del på räkenskapshandlingar från kammararkivet, men huvudsakligen på notiser 
som görs i omväxlande rådsturätts-, sockenstämmo- och synodsprotokoll. 
 Privilegiebrev kommer också att användas i syfte att spegla råd och borgmäs-
tares önskningar för staden, respektive statsmaktens syn på densamma. Här an-
vänds Stadshistoriska Institutets utgåva Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveri-
ge städer. 116 
 Allt som hände i lokalsamhället finns inte bevarat för eftervärlden. Alldeles 
säkert förekom privata förlikningar och förbrytelser som aldrig upptäcktes. Dess-
utom får vi anta att det i ett patriarkalt lokalsamhälle fanns pigor, drängar, hustrur 
och fattighjon som saknade möjligheter att driva processer gentemot sina över-
ordnade. Källmaterialet lämnar dessutom upplysningar med olika grad av tydlighet. 
Vissa saker framgår tämligen explicit, såsom kärandens klagopunkter och rådstu-

                                                 
113 Den svenska kyrkoordningen, härefter KO, 1971. 
114 Skrifter från reformationstiden, 1897. 
115 Martin Luthers lilla Katekes på svenska av år 1567. 1929. 
116 Privilegier, resolutioner och förordningar för svenska städer IV 1592-1611, 1946.  
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rättens eller domkapitlets dom. Däremot är det inte säkert att protokollen från råd- 
och domkapitel överensstämmer med vad som egentligen föregick den rättsliga 
uppgörelsen. Det faktum att inkommande brev till domkapitlet inte finns bevarade 
för perioden är exempel på en sådan problematik. I den här undersökningen är en 
sådan eventuell skillnad dock mindre intressant, eftersom det är institutionernas 
praktiska verksamhet som främst står i fokus.117  
 Andra saker framträder lite mer indirekt i källorna, såsom folkliga vanor och 
traditioner. De inblandade var troligtvis väl bekanta med vad som avsågs, vilket 
kan förklara de knapphändiga beskrivningarna av dess utformning och innebörd. 
Andra saker finns helt enkelt inte med: vid sidan av ett förmodat mörkertal kring 
exempelvis våld och brott i hemmet, är det med rådande källäge svårt att komma 
åt viktiga aspekter av välfärdssystemet, som hur folk i allmänhet organiserade om-
sorgen av sina äldre.  
 Rådsturättens protokoll från Linköping är prydligt nedtecknade. Där återges 
långa överläggningar, som sträcker sig över flera sidor, tillsammans med ärenden 
som avhandlas på några rader, allt i samma noggranna och sakliga stil.118 Det-
samma gäller för domkapitlets protokollsbok. Även om inte allt som hände under 
perioden finns nedtecknat i protokollet, finns tillräckligt mycket för att framställa 
en generell bild av instansernas verksamhet.  
 Det saknas alltså ett par sockenstämmor och några synodsprotokoll. Om de 
försvunnit för att de innehåller diskussioner som protokollskrivaren, eller någon 
annan, av någon anledning inte vill spara för eftervärlden, innebär de naturligtvis 
ett allvarligt källkritiskt problem. Troligtvis har de slumpmässigt försvunnit under 
årens lopp. Eftersom undersökningen i första hand är kvalitativ bör det inte inne-
bära problem för den tänkta analysen att enstaka protokoll försvunnit.  
 
   

                                                 
117 Jämför Hassan Jansson, 2002, s. 44f. 
118 Jan Sundin har samma uppfattning. 1992, s. 18. 
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Hur gå till väga?  
Hur går man lämpligen tillväga för att undersöka samhällssyn och välfärdsstrate-
gier i ett tidigmodernt lokalsamhälle som Linköping? Explicit artikulerar proto-
kollen mycket sällan samtida värderingar och föreställningar om det goda sam-
hället. Det får forskaren söka bland fragment och mönster, bland delar och helhe-
ter. Det kan dessutom vara svårt att förstå tidigmoderna handlingsnormer. Våldet, 
till exempel, är för den nutida betraktaren en absolut term. All fysikt maktutövning 
är olaglig och förkastas som ett brott mot integritet och mänskliga rättigheter. 
Runt sekelskiftet 1600 var det både legitimt och uppbyggligt att tukta hustrun. Fel 
och förkastligt blev det när det skedde i vredesmod. Det som faller under våldsbe-
greppet idag, gjorde helt enkelt inte det under tidigmodern tid.119 Var gick gränsen 
mellan det förbätterliga näpsandet och det kränkande våldet? Den tidens patriar-
kala och hierarkiska tänkande går helt enkelt stick i stäv med en nutida värdering 
om jämställdhet, baserad på en föreställning om individuella mänskliga rättigheter. 
 

Förståelse och betydelse 
En för den här avhandlingen grundläggande utgångspunkter är att trots allt försöka 
förstå sådana handlingar. Genom att spåra den historiska aktörens livsbetingelser 
och handlingars bevekelsegrunder ökar chansen för en sådan förståelse. Det är ett 
perspektiv som söker vaska fram de premisser som handlingen uppstod i, inte att 
ärerädda aktören eller att försvara dennes handlingar. Precis som Erling Sandmo 
menar är det fruktbara i sammanhanget inte att fråga sig vilken handling som är ra-
tionell, utan vilka kriterier som avgör en handlings rationalitet.120 Det är den histo-
riska kontexten som avgör om handlingen är rationell.  Det ögonblickliga utfallet 
för att försvara äran blir målrationellt om slagsmålet förstås utifrån den specifika 
förmoderna sociala miljö det uppstod i. Omvänt är den moderna människans ära 

                                                 
119 Exempelvis Jonas liliequist, 2001, s. 88f; Stadin 2004, s. 39. 
120 Sandmo, 1994b, s. 35. 
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och bekräftelse inte hotad under samma premisser, vilket följdriktigt påbjuder and-
ra handlingsnormer. Att fokusera dessa är vad historikern Göran B Nilsson kallar 
historia framlänges. Det omvända förhållningssättet, där samhällsomvandlingen be-
traktas ”med facit i hand”, det vill säga när forskaren utgår från vår tids värden, 
kallar han ”kronologisk imperialism”.121 
 Begripliggörandet av den historiska aktörens handlingsval är en process som 
startar hos forskaren själv. När jag lägger bit till bit för att teckna ett rimligt sam-
manhang av källmaterialets fragment och delar, görs detta mot bakgrund av för-
väntningar och kunskaper. Filosofen Paul Ricoeur menar att när forskaren närmar 
sig ett historiskt källmaterial och skapar sammanhang kring det som står där, görs 
det utifrån samma premisser som när man orienterar sig i samtiden - det är en frå-
ga om att tolka världen. För att göra det måste man ha någonting att utgå ifrån, en 
förförståelse. Begripliggörandet av det historiska skeendet jämställer han med för-
mågan att hänga med i en fiktiv berättelse. En sådan består av sammanträffanden 
och överraskningar som gör det svårt att logiskt förutsäga slutet på den. Det är 
istället nödvändigt att följa själva händelseförloppet. Men även om man inte kan 
dra några säkra slutsatser så måste utgången vara godtagbar. Enligt Ricoeur finns i 
all berättad historia därför en logisk kontinuitet, eftersom utgången bör vara både 
beroende av omständigheterna och samtidigt godtagbar. För att se händelseför-
loppet framför sig eller att helt enkelt fatta poängen i en berättad historia krävs 
alltså förförståelse.122  
 Det som skall undersökas och begripliggöras måste ställas i relation till någon-
ting, förenas eller avfärdas, det vill säga hur vi än gör tar vi antingen spjärn och går 
i polemik med en kunskapstradition och teoribildning, eller så följer vi den. Pro-
blemformulerandet och beskrivningen av fenomenet, de frågor som ställs till histo-
rien - och de svar forskaren får - är därför präglade av forskarens specifika hori-
sont. Som sådan är kunskapsinhämtning kulturellt och kontextuellt bunden. Men 

                                                 
121 Göran B Nilsson, 1990, s. 50f. 
122 Paul Ricoeur, 1993, s. 94. 



 44

om begripliggörandet startar i forskarens kunskaper och livsvärld, hur studeras då 
den tidigmoderna människan utifrån dennes livsbetingelser och egna premisser? Kan 
det finnas någon slags universell giltighet? Visst går det att bedriva framlängesstu-
dier med en förförståelse präglad av någonting annat än det som skall studeras. 
Uppmärksammandet av dessa premisser kan frigöra forskaren från dem – genom 
att påminna sig själv om den egna kontexten i förståelsen av en annan, ökas objek-
tiveringen av en annars relativ och godtycklig kunskapsinhämtning. Dessutom ökar 
möjligheten att få perspektiv på vår egen tids värderingar och ideal. Aldrig når vi 
den slutgiltiga sanningen, eller det definitiva svaret. Någon utanförstående referent 
som värderar kunskapen finns inte. För att förstå en annan tid, och få respekt för 
tolkningarna, måste forskaren dock så ärligt som möjligt sträva efter detta ouppnå-
eliga, eftersom det rör det mänskliga samtalets förutsättning och mål.  
 Nästa steg i den metodiska processen utgörs av att närma sig människorna i hi-
storien. Min utgångspunkt är att det är människor som skapar, agerar och för-
ändrar. Ett sådant perspektiv står inte nödvändigtvis i ett motsatsförhållande till ett 
mer samhälleligt eller strukturellt perspektiv. Aktören finns på alla nivåer och 
överallt finns struktur. Hur vardagslivet ordnas och upprättas liksom de villkor un-
der vilka de levde tillsammans, konkretiserade normer för beteendet. Aktören för-
stås i relation till den omkringliggande kontexten med avseende på det sociala livet, 
eller som Anthony Giddens formulerar det; ”aktörerna reproducerar befintliga 
strukturer genom sitt vardagliga handlande”.123 Ett "både och perspektiv" kan där-
för vara fruktbart. Birgitta Odén har i sina studier av självmordets historia kopplat 
samman de materiella strukturerna i 1600-talets lokalsamhälle, med fyra mikro-
historiska aktörsanalyser av lika många självmördare. På så sätt gör hon det möjligt 
att inte bara tolka de olika fallen, utan sätter också in dem i ett samhälleligt sam-
manhang.124 För att analysera föreställningarna bakom praxis krävs en djupdykning 
och en aktiv närläsning i varje ärende. Varje ord och mening har en bakomliggande 

                                                 
123 Anthony Giddens, 1984 s. 330. 
124 Odén, 1998, s. 67. 
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betydelse. Jan Sundin har använt samma källmaterial för studien För Gud, staten och 
folket.125 Huvudperspektivet för den här avhandlingen kräver dock en analytisk när-
läsning av rådsturättsmaterialet. Bara genom min egen analys kan jag ta ett samlat 
grupp om vad ärendena säger välfärdssträvanden och det goda livet. Källorna cite-
ras ofta för att läsaren kan följa med i närläsningen av dessa ord och meningar. För 
att förenkla läsningen har stavningen moderniserats.  
 Generella mönster av mänskliga vanor säger onekligen någonting om det var-
dagliga livet. Kvantiteten spelar därför roll i den stundande analysen. Arne Jarrick 
har framhållit att om tusen människor efter varandra ändrar sina vanor i samma 
riktning delar de flesta av dem minst något gemensamt motiv med varandra och 
att det därför bör vara en fruktbar väg att identifiera gemensamma tankemönster 
bakom en förändringsprocess.126 Självklart har det betydelse om domkapitlet dö-
mer till de ansökandes fördel endast vid ett enstaka tillfälle eller om det sker väldigt 
ofta. Antalet skilsmässoansökningar säger i sig någonting om domkapitlets syn på 
äktenskap och skilsmässa, liksom mönster i människornas beteenden. Det säger 
också någonting om domkapitlets principer och vad domkapitlet finner vara det 
”normala”. Alltså spelar även kvantiteten roll i den följande undersökningen.  
     

Tillträde, gemenskap och uteslutning – socialt kapital som makt och resurs 
Det historiska källmaterialet skall således tolkas genom en aktiv läsning av det som 
nedtecknats. För att bringa förståelse i de tidigmoderna handlingsmönstrena med 
avseende på avhandlingens syfte, kommer jag att använda begreppet socialt kapital 
som ett analytiskt verktyg. Det faller sig naturligt att använda ett sociologiskt be-
grepp, som är så användbart både i vertikala och horisontella förhållanden, efter-
som annan forskning har visat att nätverk och sammanslutningar var viktiga för 

                                                 
125 Sundin, 1992. 
126 Jarrick, 1992, s. 125. Mentalitetsstudier genom kvantitativa analyser har bland annat gjorts av Jo-
han Söderberg, 1993 och Michel Vovelle, 1988. 
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den enskildes trygghet. Den officiella samhällssynen var på samma sätt präglad av 
Luthers och Melanchtons idé om riken eller stånd, i vilka människor ingick i olika 
skikt med tillhörande funktioner och varierande privilegier. 
 Så fort det finns någonting att vinna genom tillträdet till en särskild sam-
manslutning, upprättas av sammanslutningens medlemmar, medvetet eller omed-
vetet, villkor för att få inträde i gruppen. Äran har sagts vara synonymt med tillhö-
righet och många våldsamma sammandrabbningar handlade om försvar av en upp-
fattad kränkning av äran.127 Försvaret av äran är ett empiriskt fenomen, något man 
kan iaktta i det historiska källmaterialet. Äran var betydelsefull för den för- och ti-
digmoderna människans organisering av det sociala livet, liksom det är ett viktigt 
begrepp för oss att förstå handlingsmönster under äldre tid.128  
 Trots det anser jag äran vara ett ganska trubbigt analysbegrepp, såsom Erling 
Sandmo också påpekar.129 Källmaterialet artikulerar tydligt att den personliga äran 
kunde kränkas och försvaras. I undersökningen kommer äran att användas som 
begrepp människor emellan. Men så fort fler personer blandas in, som när bor-
garna söker förmera sitt ”kapital” inom borgerskapet uppfattar jag att det handlar 
om ett resursskapande. Men begreppet ära används ofta som benämningen på 
både resursen i sig och konsekvensen av resursen, liksom för det agerande som 
krävs för att få tillgång till resursen och dess positiva effekter.130 Då blir det svårt 
att urskilja hur äran som resurs fungerar operativt, både i individuella och kollek-
tiva sammanhang.  
 Socialt kapital – som inte alls är någon empirisk storhet – är på samma sätt ett 
svårgripbart begrepp, men kan användas när ärans vidare samhällsformerande 
funktioner skall studeras. Det har vuxit fram en terminologi runt begreppet socialt 
kapital som gör det möjligt att särskilja sociala relationer mellan individ, kollektiv 

                                                 
127 Sandmo, 1994a, s. 82. 
128 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 207f.  
129 Sandmo, 1994a, s. 82. 
130 Så uppfattar jag att Erling Sandmos definition ser ut, liksom den Marie Lindstedt Cronberg an-
vänder, som bygger på Sandmos och Österbergs definitioner. Lindstedt Cronberg, 1997, s. 214.  
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och samhälle/stat som skapar fördelar för den egna gruppen, hur dessa upprätt-
hålls och förmeras, eller sådana relationer som verkar välgörande för en större 
grupp, utanför själva kärngruppen.131  
 Vad socialt kapital egentligen betyder är inte alldeles självklart, inte heller vem 
som först myntade begreppet.132 Kapital betyder ungefär värden, tillgångar eller re-
surser133 och har alltmer hamnat i fokus i sociologisk och ekonomisk forskning när 
vägen till fungerande ekonomiska system analyseras. Uppenbarligen räcker det inte 
med fysiska tillgångar, eller ens ett ”humankapital” i form av en hälsosam och bil-
dad befolkning för att utvinna mesta möjliga av de materiella resurser som finns. 
Sociologen Michael Woolcock menar att det socioekonomiska fältet börjat tala om 
socialt kapital som en – förvisso bred – term för normer och nätverk som under-
lättar kollektiva handlingar för ömsesidiga fördelar.134 Jan Sundin och Sam Willner 
menar att socialt kapital är ett begrepp för att beskriva funktioner hos olika sociala 
gemenskaper som kan skapa ett kollektivt gott för vissa, ibland på bekostnad av 
andra. Kapitalet uppstår i relationer inom olika nätverk.135 
 Den traditionella forskningen kring socialt kapital kan grovt delas in i två rikt-
ningar, dels den som grundar sig i Marx klasskampsteori, där socialt kapital är ett 
privilegium reserverat för den överordnade klassen. En andra inriktning kommer 
ur Durkheims samhällssyn, där nätverkande och deltagande funktioner skapar ett 
kapital på horisontell nivå som kommer hela samhället till del.136 Den franske soci-
ologen och filosofen Pierre Bourdieu är kanske den som mest förknippas med be-

                                                 
131 Här syftar jag främst på sociologen Michael Woolcock, 1998 och historikern Simon Szreter 
2003. Mer om begreppets användbarhet nedan. 
132 Victoria Nygren, opublicerad uppsats, Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet 2003. 
Denna artikel är en introduktion till begreppets mångfaldiga betydelse och användbarhet. Om be-
greppets härkomst, se även anfört forskningsläge i Woolcock, 1998, s. 155ff; Sundin & Willner, 
2003, s. 19ff.  
133 Donald Broady, 1991, s. 169. 
134 Woolcock, 1998, s. 153ff. 
135 Sundin &  Willner, 2003, s. 27f.  
136 Nygren, 2003, s, 2f. 
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greppet socialt kapital, inte helt oförtjänt genom en genomgripande studie av den 
franska kulturelitens sociala, kulturella och ekonomiska övertag i 1900-talets sam-
hälle.137 Vid sidan av det ekonomiska kapitalet finns det alltså mer eller mindre 
immateriella former av kapital som kan vara lika viktiga som det ekonomiska, eller 
rent av viktigare, när det handlar om att tillerkännas stöd, inflytande och makt. 
Detta kulturella kapital fann Bourdieu vara väsentligt för att förklara hur eliter ska-
pas och för hur dess övertag reproduceras.138 Vad detta består i är inte ”fast”, utan 
kan skifta mellan olika kulturer och olika tider. Det är en produkt av vad gruppen 
kommer överens om att det skall innebära, medvetet eller omedvetet.139 Det sociala 
kapitalet är inte lika institutionaliserat som det kulturella, som kan befästas genom 
examina eller titlar. Det sociala kapitalet kräver därför underhåll. Gåvor, tjänster 
och gentjänster är olika former av symboliska investeringar, med vilka individen 
bekräftar sin rättmätiga plats i sammanslutningarna.140 
 I Sverige har nätverksstudier fångat in begreppet socialt kapital. Särskilt släkt-
skapsbandens betydelse har betonats och studierna gäller i regel 1800- och 1900-
talet. Dessa kvalitativa analyser bygger på redan etablerade nätverk, som till exem-
pel familjen Claesson på Furudahls bruk och deras umgängeskrets, som Ylva Has-
selbergs avhandling analyserar. Där och i en del andra liknande nätverksstudier 
analyseras hur makt skapas, förmeras och distribueras inom nätverken. Dessa stu-
dier anslår ett ”bourdiueskt” maktperspektiv.141 I antologin Nätverk som social resurs, 

                                                 
137 Pierre Bourdieu, 1986. Passim. 
138 Bourdieu, 1986, s. 246. Det kulturella kapitalet delar Bourdieu i tre former: dels det förkroppsliga-
de, det som personen har med sig genom sin uppväxt, det som personen i vidaste bemärkelse är. 
Den andra formen, det objektifierade, får personen genom de ting denne omger sig med. En målning, 
exempelvis säger inte bara något om personens materiella tillgångar, utan även om ägaren. Den 
goda smaken ger tilltro, kanske respekt. Den sista formen är det formella bildningskapitalet, som per-
sonen får genom titlar, examina eller tjänstegrader. Den sista är den viktigaste formen av kulturellt 
kapital, eftersom den står som garant för de första två. 
139 Broady, 1991, s. 169. 
140 Bourdiue, 1986, s. 249ff. 
141 Ylva Hasselberg, 1998; Niklas Stenlås, 1998; Leos Müller; 1998; Eva Helen Ulvros 1996. 
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framhålls att nätverk även kan ses som både utestängande och ”välkomnande” och 
att analyserna även kan vara kvantitativa.142 Solveig Fagerlund studerar inte i första 
hand nätverkets horisontella relationer, utan kartlägger kvantitativt ett dess rums-
liga utbredning, men också dess innehåll, för att på så sätt studera, i detta fall, hel-
singborgkvinnors vardagliga sociala livsmönster.143 Nätverksanalyser kan alltså för-
tjänstfullt riktas mot andra grupper än eliternas nätverk.  
 Vid sidan av de maktdimensioner som begreppet socialt kapital har, kan det 
också ses som en kollektiv eller samhällelig resurs, där människor erhåller ett soci-
alt kapital genom deltagande, medbestämmande och insyn i en större samhällelig 
kontext.144 Statsvetaren Robert D Putnam talar om ett starkt socialt kapital - bon-
ding social capital - för det horisontella kapitalbegrepp som Bourdieus teori lyfter 
fram.145 Detta sammanbindande sociala kapital146 upprättas mellan människor som 
identifierar sig på ungefär samma sätt, politiskt, socialt och kulturellt. Putnam tän-
ker sig dock att ett sammanbindande socialt kapital kan föröka sig till människor 
utanför den ursprungliga gruppen. Det skapas på så sätt förtroendefulla relationer 
mellan fler och fler personer. Ett sådant utvidgat sociala kapital ser Putnam som 
en förutsättning för demokrati och i förlängningen ett ekonomiskt välstånd. Detta 
överbryggande kapital kallar Putman bridging social capital – det överbryggande - som 
kan skapas bland heterogena grupper, men där det finns ett gemensamt intresse. 
Här träffas människor för att agera tillsammans för att få ut någonting positivt de 
inte skulle kunna skapa på egen hand och som inte heller är möjligt att få genom 
de sammanbindande nätverk de eventuellt också ingår i. Detta kan kanske vara att 
utöva en sport, att sjunga i kör, men det kan också vara fråga om att få ingå i en 

                                                 
142 Einar Hreinsson & Tomas Nilson, 2003, s. 28. 
143 Solveig Fagerlund, 1999, s. 31, 217. 
144 Sundin & Willner, 2003, s. 21. 
145 Putnam, 2000 Sundin & Willner, 2003, s. 21.  
146Härefter kommer mina svenska termer sammanbindande, överbryggande och länkande att användas. 
Victoria Nygren översätter Bonding med sammanhållande. Nygren, s. 15. Jag tolkar termen som mer 
tvingande än vad som ligger i begreppet sammanhållande.  
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grupp där man genom sina olikheter gör det möjligt att upprätthålla en gemenskap 
som uppbär försörjningsmöjligheter.147 På sätt skapas kontaktytor och förtroende 
mellan människor som kanske annars inte skulle mötas. Utifrån dessa byggs värde-
ringar och förhoppningsvis en tro på och vilja att samarbeta för ett gemensamt 
mål. För att detta skall generera tillitsfulla relationer krävs att människor gör det 
frivilligt. Putnam menar att föreningslivet är det bästa exemplet på att människor 
som i grunden är olika kan samlas och samarbeta för ett gemensamt mål.148 Ingen 
demokrati kan fungera utan en generell tillit människor emellan och en tro på sam-
hället som helhet, menar Erik Amnå och Ingrid Munck.149 Putnam förklarar den 
här processen genom begreppet bridging social capital. Putnam är skeptisk till statens 
möjligheter att skapa samma sociala nätverk, eftersom det bör byggas horisontellt, 
på frivilligbasis.150  
 Marjorie K McIntosh ifrågasätter frivilligheten som en nödvändig betingelse 
för skapandet av ett socialt kapital. McIntosh menar att de flesta människor under 
tidigmodern tid var aktivt involverade för ett bredare samhälleligt mål samtidigt 
som de genom ekonomisk konkurrens och egenintressen manifesterade sig själva, 
men att det inte måste finnas någon motsättning mellan detta och ett samarbete 
som baseras på gemensamma värden.151 Det måste inte vara så, menar McIntosh, 
att det goda sociala kapitalet endast är en produkt av frivilliga sammanslutningar, 
av det civila samhället eller av moderna demokratiska institutioner. Det kunde ock-
så genereras ur tidigmoderna lokala formella institutioner såsom kyrka eller råd.152  
Historikern Simon Szreter betonar på samma sätt att ett gott socialt kapital kan 
och bör komma ur ett bredare allmänintresse. När Putnam tvivlar på att den bety-
delsefulla tilliten kan byggas från institutionell nivå menar Szreter tvärtom att det 

                                                 
147 Simon Szreter, 2003, s. 4.  
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är just från denna som en samhällelig tillit byggs upp. Simon Szreter och sociolo-
gen Michel Woolcock har lanserat termen linking social capital för hur de tänker sig 
att tillit mellan människor skapas genom fungerande samhälleliga institutioner. Det 
sammanlänkande sociala kapitalet beskriver hur ett socialt kapital kan uppstå i nätverk 
som utgår från en gemensam värdering av omsorg, jämlikhet och stöd för dem 
som mest behöver det, exempelvis när statsmakten länkar resurser, ”uppifrån och 
ner”.153 
 Sammanlänkandets resursskapande kan vara både patriarkalt och konservativt 
i sitt ordningsskapande såväl som det kan vara utjämnande. Lite förenklat kan de 
olika begreppen därmed knytas till olika former av värderingar – det sammanbin-
dande har dimensioner av exkludering och används i det följande för att förstå och 
beskriva makt i nätverk och de uteslutande funktioner som fanns i äroinstitutio-
nen. Begreppet är horisontellt då det kan belysa hur makt reproduceras och distri-
bueras inom en grupp. Det kan också vara vertikalt i dess exkluderande mekanis-
mer. Borgerskapets ritualer kan exempelvis analyseras utifrån ett sådant begrepp. 
Överbryggande socialt kapital är ett horisontellt begrepp, men detta kapital uppträder 
inte nödvändigtvis mellan människor som ”valt” varandra. Det baseras på frivillig 
grund och begreppet ligger nära Putnams liberala kapitalbegrepp.154 Begreppet sam-
manlänkande socialt kapital är ett vertikalt begrepp, men syftar inte på hur kapitalet 
behålls inom en grupp gentemot andra, utan på hur resurser fördelas genom olika 
institutioner. Samtliga begrepp är således metodiskt användbara analytiska verktyg 
för att studera hur samhällssyn och välfärdsstrategier i det tidigmoderna Linköping 
organiserades. Dessa kan länka resurser till svagare grupper och kommer ur en ak-
tiv värdering av samhället som helhet. Om Putnams sociala kapital skapar värde-
ringar om samhället, kan Szreters sociala kapital sägas vara skapade av värderingar. 
I sin kritik av Putnam pekar Szreter på de negativa biverkningar som socialt kapital 
kan ha om det används i Putnams mening. Han hänvisar till det amerikanska klass-
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samhället och menar att förmågan hos sociala nätverk att skapa socialt kapital för 
en större grupp än den ursprungliga egentligen är ganska liten. Szreter betonar sta-
tens och utjämningsideologins roll för skapandet av ett socialt kapital som ger 
människor en speciell känsla av sammanhang, av tillit till systemet, men framförallt 
en fördelning av de resurser som kapitalet skapar.155  
 Michael Woolcock menar, som Szreter, att det sociala kapitalet skall ses som 
ett socialt ”kitt” mellan människor, som byggs upp genom en tro på institutioners 
funktioner och samhället som helhet. Det blir helt enkelt mer smidigt, belönande 
och effektivt på jobbet, i affären, på banken - i förlängningen för samhällets all-
männa politiska och ekonomiska välmåga - om människor samarbetar. Kriminali-
tet, bristande läkarvård, oförutsägbara administrativa funktioner, korruption och 
rättslöshet kan ses som produkter av ett obefintligt eller svagt socialt kapital.156 
Frågan är bara hur man skapar ett fundament av tillit när människor lever, arbetar, 
röstar och identifierar sig olika och kanske tillhör diametralt olika sociala grupper. 
Något entydigt svar på den frågan finns inte. Däremot belyser den att samhällets 
institutioner baseras på mänskliga sociala relationer. Genom att inrikta analysen på 
att särskilja de mekanismer som skapar, när och upprätthåller dessa kan man spåra 
ett gott socialt kapital.157 
 Men frågan är ännu inte besvarad – består det sociala kapitalet av formeringen 
av nätverket, eller av de resurser som individen får tillgång till genom nätverket – 
precis som äran, talar vi om infrastrukturen eller innehållet? Däri ligger själva po-
ängen med empiriska närstudier av kapitalbegreppet, eftersom den terminologi 
som växt fram kring det gör det möjligt att bena upp vad det består i, vad som 
krävs för att få vara med, men också vad det är för resurs det skapar. Ännu vikti-
gare, och som anknyter till den här avhandlingens syfte, är att det går att spåra hur 
normer och institutioner formerar ett samhälle.  
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Begreppet socialt kapital kan öppna upp för förståelse av ceremoniernas innebörd, 
så som de användes i Linköping, för gemenskapens villkor, för kollektivets uteslu-
tande eller tillåtande åtgärder. Som verktyg i analysen kommer Putnamns och Szre-
ters begrepp sammanbindande, överbryggande och sammanlänkande socialt kapital att an-
vändas.158  
  
 
Undersökningsområdet 
Följande undersökning studerar lokalsamhället Linköping. Örjan Simonson som 
studerat lokalsamhällets funktioner och gränser i det uppländska häradet Torstuna 
menar att lokalsamhälle syftar på en plats där institutioner upprättats och som kon-
tinuerligt upprätthålls genom att människor använder dem och tillskriver dem vär-
den. För att tala om ett lokalsamhälle måste människorna känna eller känna till 
varandra. De behöver inte gilla varandra eller befinna sig på samma hierarkiska 
nivå. Även om människorna juridiskt tillhör samma tingskrets får det rumsliga av-
ståndet inte vara för stort. Enligt Simonson skedde den mest intensiva sociala in-
teraktionerna på häradstinget mellan människor som bodde mycket nära varandra, 
kanske på samma gård.159  
      

Staden Linköping 
Kjell O. Lejon menar i en introduktion till Linköping stifts historia att den kristna 
traditionen är ett arv som kan kasta ljus över stadens historia: ”Inte minst i Öster-
götland finner vi en historia som blir obegriplig utan en grundläggande förståelse 
av den kristna traditionen, av missions- och kyrkohistorien, inklusive dess kyrkove-
tenskapliga aspekter”.160 Enligt arkeologen Göran Tagesson har kyrkan spelat en 
avgörande roll för stadens tillblivelse, även om den från början inte krävde någon 
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urban miljö för sin verksamhet. Tagesson delar in Linköpings äldre historia i fyra 
faser: Först som biskopssäte ca 1000-1287, sedan rådsstaden ca 1287-1350, resi-
densstaden ca 1350-1540 och slutligen vad Tagesson kallar ”mot en ny regional 
identitet”.161 De fyra faserna bestäms utifrån skiftande funktioner, som också mot-
svaras av förändringar i den materiella kulturen.162 Först under mitten av 1300-talet 
syns spår av ett framväxande borgerskap och de administrativa funktioner som 
gjorde platsen till en stad.163 Tagesson ser Linköping som ett bra exempel på att 
mäktiga stormän och den framväxande kyrkan använde varandra för att legitimera 
makt i området. Stormännen upplät sin mark till kyrkobyggnader, biskopsgårdar 
och kloster och flera av biskoparna hämtades ur tidens förnämsta regionala släkter. 
Birger Jarl var bror till två av biskoparna och far till en tredje. Hans son Valdemar 
kröntes till kung i den nya gotiska katedralen 1251. Magnus Ladulås tid karaktärise-
ras av ett nära samarbete mellan staten och kyrkan och Linköpings stadsgrundande 
ser Tagesson som ett naturligt led i en medveten urban satsning från kungamak-
tens sida.164 Herman Schücks stora studie av det medeltida stiftet betonar att dom-
kapitlets tillkomst under 1200-talet andra hälft, och att det kom att residera på 
platsen, är den viktigaste förutsättningen för att området blev en stad.165  
 Under ett par århundraden förändrades stadens materiella karaktär genom att 
domkapitlet uppförde stenhus runt domkyrkan. Stiftets jordbruksöverskott omsat-
tes bland annat i byggnader kring domkyrkan. Fram till reformationen fanns i stif-
tet runt 500 sockenkyrkor. Bara domkyrkogodsen omfattade fler än 360 gårdar. 
Arkeologen Helena Borna Ahlkvist och kulturgeografen Clas Tollin, som studerat 
äldre storskaliga lantmäterikartor, menar att domkyrkan gott och väl kan ha syssel-
satt ett par tusen personer. Däröver kommer borgare i städerna och bönder på 
landsbygden som producerade och tillhandahöll varor och tjänster till kyrkoorgani-
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sationer. Att en konsument av denna dignitet upplöstes måste ha fått drastiska 
konsekvenser för stadens och regionens ekonomi.166  
 Med Västerås riksdag 1527 kringskars kyrkans politiska och ekonomiska infly-
tande. Domkapitlets prebenden drogs in och de gamla residensgårdarna blev för-
läningar till stormän i Gustav Vasas krets. Flera stenhus revs, däribland domkapi-
telshuset. I takt med konfiskeringen av kyrkans egendomar försvann försörjningen 
för kyrkliga institutioner som domskolan och domkapitlet. Utöver detta drabbades 
staden av bränder både 1546 och 1567. Den senare inträffade i samband med 
danskarnas härjningar under nordiska sjuårskriget.167 Andra halvan av 1500-talet 
tycks ha varit en dramatisk tid, där nationell storpolitik smälte samman med linkö-
pingsbornas vardagliga vedermödor.168  
 Det arkeologiska materialet från det senare 1500-talets Linköping antyder en 
materiell mellanperiod. Gatunätet vid 1600-talets inledning var detsamma som un-
der medeltiden, med torget som medelpunkt.169 Staden tjänade nu som kunglig re-
sidensstad och slottet rustades för stora summor. Nationalstatens länk till staden 
innebar dock inga förändringar eller förbättringar vare sig för stadsrummet eller 
för de enskilda gårdarnas materiella kultur. Runt sekelskiftet 1600 fanns exempel-
vis ännu inga stenlagda gator.170   
 

Befolkningsgrupper och näringar 
Någon exakt siffra över invånarantalet vid sekelskiftet 1600 finns inte. På basis av 
ett par mantalslängder från 1628 har linköpingsmonografen Folke Lindberg räknat 
till ungefär 1000 invånare. Antalet ger möjligen intrycket av en mindre småstad. 
Claes Westling betonar att man inte skall stirra sig blind på invånarantalet, som 
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med vår tids referenser är ganska lågt, utan istället se stadens institutionella funk-
tioner. Den svenska ”småstaden” kunde mycket väl vara kraftfull när det gällde 
näringar och geografiska kontaktfält.171 Sveriges totala folkmängd låg strax under 1 
miljon och Stockholm som var landets i särklass största stad hade inte mer än ca 
10 000 invånare.172 Linköping med sina 1000 invånare låg strax över genomsnittet 
för svenska städer.  
 Enligt de mantalslängder som Lindberg åberopar, fanns 116 borgare och de-
ras hushåll. Vidare fanns 23 namn på arrendatorer, lagläsare, fogdar och tullskriva-
re, 14 personer i gruppen präster och skolfolk, medan inhysesmän, oförmögna och 
husfattigt folk uppgick till 89 personer. För alla grupper tillkommer hustrur, tjäns-
tefolk, mästersvenner och lärpojkar. Tillsammans blev detta enligt Lindberg 727 
personer. Lindberg tillägger från en annan längd, den så kallade tremarkshjälpen, 
24 båtsmän plus hustrur, samt hospitalets samlade klientel, omkring 50 personer. 
Till det lägger Lindberg alla barn som måste ha funnits, som för tiden brukar anges 
till ungefär 5 procent av befolkningen.173  
 Claes Westling har i sin avhandling använt en metod för beräkning av folk-
mängd under tidigmodern tid som visar att ett traditionellt sätt att räkna i regel ger 
ett för litet invånarantal.174 Genom att använda ett bredare källmaterial och lägga 
ihop allting på individnivå i en databas, framträder både större befolkningar och 
mer diversifierade socioekonomiska strukturer. Vadstenas befolkning under 1600-
talets mitt skattades exempelvis i historisk tätortstatistik från 1996 till 541 personer. 
Westlings metod gav 1208 personer, vilket är en ökning med 123 procent. Även 
om också denna metod inte ger en exakt siffra, ger den ett minsta antal som modi-
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fierar traditionella mätningar. Det finns därför skäl att tro att Linköping hade be-
tydligt fler invånare än 1000 personer.175 
 1615 fanns 50 hantverkare i Linköping. Enligt Lindberg var de flesta skrädda-
re och skomakare och påfallande få var livsmedelsproducerande. Bak, brygd och 
slakt ombesörjdes av borgarhushållen själva. Som konstaterades ovan var stiftskyr-
kan en betydande konsument. Med reformationen och indragningen av kyrkans 
egendomar och verksamheter måste stadens hantverkare ha sett sina avsättnings-
möjligheter minska. Troligtvis kom slottets upprustning att kräva hantverkarnas 
tjänster. Folke Lindberg menar att hantverkarna blev fler under 1600-talets första 
decennier vilket sannolikt motsvarades av en tilltagande efterfrågan.176 
 Staden Linköping har sedan äldre tid varit en knutpunkt för landskapets olika 
delar genom sin placering mitt i en rik jordbruksbygd. Vid sidan av de tio årsmark-
naderna, av vilka midsommarens Persmässomarknad var den viktigaste, bedrevs 
handel varje lördag på stora torget.177 Några av stadens ledande köpmän ägnade sig 
även regelbundet åt utrikeshandel utan att vara specialiserade på särskilda varuslag. 
Hudar, spannmål, stångjärn och spik är exempel på varor som exporterades, både 
till svenska och till utländska hamnar.178  
 Linköping har alltså hela tiden varit av nationell betydelse, först som stiftcent-
rum för ett av landets rikaste stift, senare som aktningsvärd lärdomsstad och hem 
för medeltidens största svenska teolog. 1500-talet var ett mycket dramatiskt år-
hundrade. Stadsinvånarna hade vid sekelskiftet 1600 inte bara att bygga upp staden 
efter den senaste branden, utan de hade också att lära sig den nya lutherska lärans 
ideologiska innehåll och praktiska utformning. Nu följer avhandlingens första un-
dersökande kapitel där källmaterialet visar att de män som beträdde de formella in-
stitutionerna ägnade en hel del tid och uppmärksamhet åt just sådana ämnen. 

                                                 
175 Westling, 2003, s. 153. 
176 Lindberg, 1976, s. 86f. 
177 Lindberg, 1976, s. 71. 
178 Lindberg, 1976, s. 51ff. Detta gällde för året 1595. 
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2.  Det lokala styrets uppdrag och praxis 
Det här kapitlet analyserar det lokala styrets verksamhets- och kompetensområde. 
Syftet är att undersöka vilka ärenden som är vanligast i respektive institution, hur 
de avgränsar sig gentemot varandra och vilka ärenden som är ”gränsöverskridan-
de”. Därigenom kan en första bild tecknas av lokalsamhällets styre som det funge-
rade i praktiken. Vidare kan det svara på om det kyrkliga och det världsliga styret 
var åtskilda eller överlappande, om det fanns konflikter mellan dem, eller enighet. 
Studien bygger på en analys av de ärenden som avhandlades på de olika lokala in-
stanserna. Eftersom detta är arenor som allmoge och stadsbefolkning själva vände 
sig till säger protokollen också någonting om vilka sfärer av livet som av menighe-
ten uppfattades kräva institutionernas inblandning.  
   
  
Det andliga regementet – domkapitel, synoder och sockenstämmor 
Det svenska 1500-talets andra hälft var en tid av inrikespolitisk turbulens och folk-
liga uppror.179 Gustav Vasas son Hertig Karl gick segrande ur den nationella makt-
striden och blev sedermera Karl IX. Han positionerade staten gentemot kyrkan 
genom en rad beslut och lagändringar i syfte att kringskära kyrkans självständighet. 
1607 utfärdade han en stadga om vad prästerna borde och skulle predika. Han för-
sökte också flytta prästtillsättningen till den världsliga makten.180 Trots att de 
svenska kyrkomännen delade Luthers och Melanchtons uppfattning om uppdel-
ningen mellan världsligt och andligt regemente behöll kyrkan rätten att utdöma 
straff. Böter avkrävdes för en rad förseelser, ofta rörande sedligheten. Ogifta kvin-
nor var särskilt påpassade och fick böta om de var gravida vid vigseln, eller om de 

                                                 
179 Lindroth, 1975, s. 199f. 
180 Ingun Montgomery, 2002, s. 204. 
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som mödrar bar slöja vid bröllopet. Vidare avkrävdes böter då hor, lönskaläge eller 
otidigt sängalag begåtts.181 
 Vid sidan av böterna straffade kyrkan ibland den skyldige med straff av mer 
skamfylld karaktär. ”Uppenbar skrift” betydde att den som dömts fick sitta på en 
pall i kyrkan inför allmän beskådan för att skämmas och visa sin ånger.182 Brottet 
hade stört ordningen mellan Gud och församlingen och genom straffet skulle den 
skyldige få syndernas förlåtelse. Tanken var att botgöringen också skulle följas av 
församlingsmedlemmarnas förlåtelse, varigenom den skyldige genom straffet for-
mellt återupptogs i den kyrkliga gemenskapen.183 Åke Andrén beskriver den up-
penbara skriften som en viktig del i ett sammanhängande teologiskt system.184 Den 
som begått en synd var dömd att gå evigt förlorad, men kunde räddas genom ab-
solution och botgöring. Reformatorerna menade emellertid att bara Kristi gärning-
ar kunde ge syndernas förlåtelse. Mänsklig botgöring var alltså meningslös, varför 
reformatorerna såg kyrkoplikten som ett utvärtes straff. Trots det kom den att be-
hålla sin medeltida grundstruktur, med botgöring och syndaförlåtelse.185  
   

Domkapitlet i Linköping – stiftets högsta instans 
Vid sekelskiftet 1600 var Sverige uppdelat i sex stift. I Linköpings stift ingick både 
Kalmar län och Öland, som senare kom att ingå i Växjö stift. Karl IX satte 1603 in 
en superintendent i Kalmar som skulle ha tillsyn över Kalmar och Öland, då bis-
kopen inte hade möjlighet att visitera hela stiftet.186 

                                                 
181 Sundin, 1992, s. 328. 
182 Sundin, 1992, s. 139. 
183 Sundin, 1982, s. 47f. 
184 Enligt Andrén var den uppenbara skriften förankrad i medeltidens katolska satisfaktoriska tän-
kande. Åke Andrén, 1971, s. 302. 
185 Andrén, 1971, s. 304. 
186 Montgomery, 2002, s. 38. 



 61

Domkapitlet var, och är, stiftets styrelse och skulle under det tidiga 1600-talet im-
plementera den lutherska tro som fastställts gälla vid Uppsala möte 1593. Lite mer 
konkret handlade det om att grundlägga en evangelisk luthersk prästutbildning, att 
nydana kyrkan och inte minst att ombilda folkets religiösa trosåskådning.187 Dom-
kapitlet var med andra ord ett organ som eftersåg kyrkans intressen. Domkapitlet 
har sitt ursprung i medeltidens katolska kyrka. Med reformationen kom domkapit-
lens existens att ifrågasättas. Gustav Vasa inskränkte biskoparnas forna suveränitet. 
I 1571 års kyrkoordning finns ingen tydlig lag som reglerade kungens makt över 
kyrkan. Biskopen skulle ända fram till Karl XI:s tid komma att ha stor makt över 
stiftsförvaltningen och kom, som Gottfried Westling formulerar det, trots allt att 
fortsatt vara domkapitlets själ.188 Domkapitlets huvudsakliga uppgifter under det 
tidiga 1600-talet rörde skilsmässoansökningar, försoningar vid tvister och klagomål 
mellan makar. Domkapitlet avhandlade också frågor kring kyrkoväsendet, förvalt-
ningsärenden och ibland även undervisningsärenden. Biskopen, som var domka-
pitlets ordförande, skulle ha tillsyn över stiftet och över att prästerna förkunnade 
tron på rätt sätt, att de förvaltade sakramenten, att de levde gudfruktigt och om så 
behövdes döma och straffa dem.189  
  I kyrkoordningen lades domsmakten i äktenskapsfrågor i kyrkans händer, 
men utredningar och rannsakningar i äktenskapsärenden skulle skötas av den 
världsliga rätten. Men då rådmän och nämndemän ute i landet saknade erfarenhet 
av dessa mål kom de även under 1600-talet att handläggas av andlig rätt.190 Dom-
kapitlet hade också hand om brott mot tron, det vill säga hädelse, avguderi och irr-
läror. Det faktum att domkapitlets verksamhet sträckte sig utöver dess formella 
kompetensområde har tolkats som en produkt av den vaghet som 1571 års kyrko-
rodning förmedlar kring domkapitlets uppdrag och verksamhet. Domkapitlet 

                                                 
187 Lejon, 2005, s. 216f. 
188 Westling, 1919, s. 21. 
189 Cnattingius , 1939, s. 167. 
190 Lennartsson, 1999, s. 37.  
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överskred inte sällan sin maktsfär genom att utsträcka myndigheten över områden 
som låg utanför dess råmärken.191 
  Med reformationen kom äktenskapet att få en ökad status och straffen för 
utomäktenskapliga sexuella förbindelser skärptes. Enligt Erik XIV:s hovordning 
från 1560 skulle den man som begick hor med en gift kvinna dömas till döden. 
Den gifte man som gick till sängs med en ogift kvinna dömdes att böta 40 marker 
eller fängelse på vatten och bröd. Var både kvinnan och mannen gifta på varsitt 
håll väntade dödstraff för dem båda.192 Var mannen och kvinnan ogifta var det frå-
ga om mökränkning. Den ogifta kvinnan gick helt fri från straff. Mannen straffades 
för att ha kränkt en annan ätts kvinna och förminskat hennes chanser till ett gott 
gifte. Om kvinnan varit lägrad förut var boten lägre. Straffet var i första hand en 
kompensation till kvinnans far eller giftoman. Lönskaläget sågs sålunda som ett 
brott mellan män.193  
 Sedlighetsbrotten som fallit under världslig rätt skulle snart dock komma att 
bli en angelägenhet för kyrkan. Efter 1608 års appendix i lagen, som hänvisade till 
mosaisk rätt, skulle mannen och kvinnan straffas lika. Rubriceringen av brottet 
som lönskaläge, eller lägersmål dyker upp i Sverige vid mitten av seklet. Då straffades 
både mannen och kvinnan med en bot om 40 marker vardera. Nu var det inte 
kvinnans rykte som skulle uppvärderas eller kompenseras, det var synden som skulle 
bestraffas. Sedlighetsbrotten skulle vid sidan av dessa världsliga straff också sonas 
genom den uppenbara skiften.194    
 

Domkapitlets aktörer 
Domkapitlets sammansättning har sett olika ut under olika tider, men med bisko-
pen som ordförande. Hans domkapitelmedlemmar var domprosten och dekanen, 

                                                 
191 Westling, 1919, s. 26f. 
192 Sundin, 1992, s. 127ff; Lindstedt Cronberg, 1997, s. 54. 
193 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 53; Sjöberg 2001, s. 70. 
194 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 53. 
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vars uppgifter bestod i att examinera prästkandidater, att hålla uppsikt över skolor-
na och att vara notarie i konsistoriet. Vidare deltog teologie lektorn och poenitentia-
rius, det vill säga den som mottog bikt av dem som dömts till uppenbar skrift195, 
samt skolmästaren och sysslomannen. Sysslomannen förde protokoll under dom-
kapitlets sammankomster och bistod biskopen när det gällde domkyrkans förvalt-
ning.196 Från 1604 gällde Karl IX:s domkapitelsordning som angav att även en 
världslig representant i form av konrektorn från stadens trivialskola skulle finnas 
med.197    
 Även män från den världsliga sfären deltog i domkapitlets verksamheter. När 
kyrkans tillhörigheter inventerades 1600 fanns förutom biskopen Petrus Benedicti, 
kyrkoherden, skolmästaren och dekanen, också några män ur stadens borgerskap 
närvarande. Köpmannen Måns Ångerman fanns med, Lasse Skräddare och några 
till.198 Befallningsman Peder Mattsson var kungens ombud på lokal nivå och närva-
rande alltid i rådsturätten, men var också med på en del av domkapitlets möten. 
1613 gick Peder Mattson i god för att ett par från Källstad socken kunde gifta 
sig.199 När domkapitlet i april 1610 samlades till möte närvarade också borgmästare 
och råd. Vid det tillfället satte borgmästaren en man i kistan för att denne miss-
handlat sin hustru.200 Befallningsmannen och männen ur borgerskapet som närva-
rade och medverkade i kyrkans verksamheter bildar sålunda en länk mellan andlig 
och världsligt regemente.  
 Petrus Benedicti var biskop i Linköping under undersökningsperiodens första 
sex år. Han var född på Öland 1531. Han studerade i Rostock och återvände till 

                                                 
195 Westling, 1919, s. 21f. Botgöringsmomentet fanns alltså kvar i det tidiga 1600-talets kyrkopraxis, 
trots reformatorernas avsteg från detta moment. Se Andrén, s. 303ff. 
196 Westerlund & Setterdahl, 1919, s. 163. 
197 Westling, 1919, s. 22. 
198 Anno 1600, ”Ultimo die Aprilis. Blev domkyrkans Inventarium rannsakat…” Från domkapitlets 
protokollsboks allra första sidor. LDP, Lda, VaLa. 
199 11 juli, 1613, Fol. 61:1, LDP, LdA, VaLA.  
200 1 april, 1610, Fol. 48:2, LDP, LdA, VaLA.  
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katedralskolan i Uppsala där han prästvigdes och sedermera blev professor. Han 
blev senare kyrkoherde i Söderköping, biskop i Västerås och kom till Linköping 
som biskop 1589. Han dog 1606. Det var Benedicti som tillsammans med Abra-
ham Angermannus 1596 höll den beryktade visitationen i stiftet. Herdaminnet låter 
vidare berätta att Benedicti under striden mellan Sigismund och Hertig Karl stod 
på den senares sida.201  
 Petrus Benedicti efterträddes av Jonas Kylander som tjänstgjorde fram till sin 
död 1630. Även Kylander studerade utomlands. 1599 blev han rektor för Katedral-
skolan i Linköping. 1603 blev han dekan och invald i domkapitlet, där han var 
domkapitlets syssloman. Sedermera blev han kyrkoherde i Vadstena och slutligen 
biskop i Linköping 1606. Linköpings stifts herdaminnen låter berätta att Jonas Ky-
lander ”med gråtande tårar” försökte undslippa biskopsämbetet som lades på ho-
nom. Som biskop skall Jonas Kylander ha varit ”vaksam och myndig och nitäls-
kande med allvar för ordning och gudsfruktan”. Han visiterade flitigt församling-
arna i stiftet för att själv se till att reformationens grundsatser slog igenom.202 Ky-
lander var alltså domkapitlets ordförande under den större delen (tolv år) av un-
dersökningsperioden. Kanske var domkapitlets förfarande i äktenskaps- och skils-
mässoärenden präglade av biskop Kylanders personliga föreställningar om äkten-
skapet och om domkapitlets samhälleliga roll.  
 

Domkapitelprotokollet 1600-1621 
Domkapitelprotokollets ärenden mellan 1600 och 1621 delas upp i olika kategori-
er. Skilsmässoärenden rör makar som ansökte om skilsmässa och äktenskapsärenden 
där de önskade gifta sig eller där föräldrar önskade reda ut äktenskapsförbindelser 

                                                 
201 Westerlund & Setterdahl, 1915, s. 52. 
202 Westerlund & Setterdahl, 1915, s. 53. Visitationer som en länk till församlingarna, se Olle Lars-
son, 2000.  
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för sina barns räkning. Kanske var de ansökande avlägset släkt med varandra, var-
på sockenprästen ställt sig tvekande. Då blev de ett ärende för domkapitlet.  
  
Tabell 1. Ärenden i Linköpings domkapitel, 1600-1621 
Ärenden Antal 
Skilsmässor 126 
Äktenskapsansökningar   55 
Prästärenden    51 
Relationsärenden   28 
Administration   20 
Sedlighet    12 
Magi     3 
Begravning     2 
Slagsmål på kyrkogården     2 
Våldtäkt     1 
Totalt 300 

Källa: LDP, LdA, VaLA.  
 
Bland relationsärenden återfinns sådana ärenden som rörde konflikter mellan makar 
eller fästfolk, kanske kring hur hushållet skulle skötas eller när det passade sig att 
besöka svärföräldrarna. 
 Domkapitlet skulle vägleda det kyrkliga livet, både prästerna och allmogen. 
Vid sidan av att döma i skilsmässo- och äktenskapsärenden var en av domkapitlets 
viktigaste funktioner att kontrollera prästerna ute i stiftet, förmana dem och kanske 
döma dem. Ärenden kring präster, om förtal dem emellan, om bönder som klagar 
på dem eller försvarar dem, praktiska ärenden kring deras försörjning och mycket 
annat utgör kategorin prästäranden. De är som tabellen visar ganska många vid sidan 
av skilsmässo- och äktenskapsärendena. Våldtäkt var normalt sett en sak för 
världslig rätt. I just det här ärendet var det fråga om en präst. Benedictus från Björ-
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säter hade dömts i häradsrätten men fortsatte att sprida skräck och ilska bland 
socknens kvinnor och män.203 
 I kategorin administration avhandlades frågor kring vem som skulle bo i klock-
argården, uppgörelser kring löner och annat.  De resterande kategorierna i tabell 1 
- sedlighet, slagsmål, våldtäkt, magi, och begravning - utgör vad som kan betraktas 
som ordnings- eller tuktärenden. De rörde alla på olika sätt frågor från menigheten 
eller påbud från domkapitlet om det rätta evangeliska förhållningssättet kring be-
gravningar, kring ordning i kyrkan och utanför. Om dessa ärenden slås ihop till en 
kategori – ordningsärenden – och relationsärendena, skilsmässo- och äktenskaps-
ärenden till en, blir kategorierna färre. Då blir domkapitlets samlade verksamhet 
också lättare att överblicka.  
 
Tabell 2. Grov indelning av domkapitlets ärenden, 1600-1621 
Kategori Antal 
Äktenskaps- och relationsärenden  209 
Prästärenden   52 
Ordningsärenden   19 
Administration   20 
Totalt 300 

Källa: LDP, LdA, VaLA. 
 
Som tabell två visar upptogs således domkapitlets verksamhet till mer än två tred-
jedelar av att förhandla och döma i ärenden som rörde människors äktenskapliga 
förhållanden.  
 Om ett äktenskap skull upplösas krävdes domkapitlets bifall. Av protokollen 
framgår att ärendena ibland föregicks av att kyrkoherden skickat ett brev till dom-
kapitlet, varpå de ansökande kallats till förhör. Detta var emellertid inte ett forma-
liserat krav. Många gånger avhandlades ärenden muntligt, genom att de ansökande 

                                                 
203 28 juli, 1605, Fol. 15:1, LDP, LdA, VaLA. 
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på plats redogjorde för sina önskningar.204 På 1614 års synod beslutades emellertid 
att ingen skulle bege sig till domkyrkan utan sockenprästens brev, som kunde in-
formera om det aktuella ärendet.205 De brev från allmogen som låg till grund för 
domkapitlets förfarande i skilsmässo- och äktenskapsärenden för Linköpings stift 
finns tyvärr inte bevarade.  
 Domkapitlets protokollsbok är intressant av flera skäl. Förutom de kvalitativa 
förtjänsterna ger den upplysningar om hur kyrkans män såg på dess samlade verk-
samhet. Volymen innehåller som tidigare konstaterats också protokoll från stads-
församlingens sockenstämma och från stiftets synod. De olika institutionerna hade 
olika funktioner, men beträddes av i princip samma män. Det bör ha haft betydel-
se för utformningen av de samlade institutionernas verksamhet. Det kan också 
tänkas att de variationer som finns var en produkt av att institutionerna fyllde olika 
funktioner, varpå ledamöterna i de respektive institutionerna antog olika roller.  
 Protokollsbokens allra första sidor innehåller ett antal register. Ett visar stif-
tets olika pastorat medan ett annat visar dess kyrkoherdar. Inventeringen av dom-
kyrkans ägodelar har protokollförts vid två tillfällen, 1600 och 1606, med några 
kompletterande notiser från 1621. Därutöver finns ett register från A till Ö med 
hela protokollsbokens samlade innehåll. Under A kan det exempelvis stå ”Anders 
Nilsson slogs på kyrkogården, fol. 1:2”, under E, ”Elin Björnsdotter skildes ifrån 
sin man 85.1”. Uppenbarligen var det personerna som var intressanta för proto-
kollskrivaren, som Elin Björnsdotter eller Anders Nilsson, och inte i första hand 
någon särskild kategori eller typ av förseelse.  
 Registret fylldes på kontinuerligt. Under de respektive bokstäverna är ärende-
na sålunda inte alfabetiskt, utan kronologiskt ordnade. Det betyder att domkapit-
lets skilsmässoärenden varvas med beslut från sockenstämman och kyrkorådet un-

                                                 
204 Exempelvis Fol. 12:2, LDP, LdA, VaLA. 
205 Synoden 1614, Fol. 64:1, LDP, LdA, VaLA. Enligt Gottfrid Westling yrkade biskop Benedicti 
redan år 1600 på att de ärenden som inkom till stiftstyrelsen skulle vara väl utredda för att kunna 
avhandlas. Ett sådant påbud finner jag bara en gång i synoden och i domkapitlets sammanträden. 
1614. Westling 1919, s. 28.      
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der samma flik. Under P står det exempelvis att ”Per Månsson skildes från sin fäs-
tepiga” vilket var ett domkapitelsärende och att ”Pojkar bullrar bakom koren”, vil-
ket var ett sockenstämmoärenden. Registret anger inte vilken institution de olika 
ärendena kommer ifrån. Att bekymren med de bullrande pojkarna avhandlades på 
sockenstämman framgår av det aktuella sockenstämmoprotokollet längre fram i 
volymen.206 För den som nedtecknade registret, av handstilen att döma protokoll-
skrivaren från domkapitlet, sågs de lokala kyrkliga institutionerna som en helhet, 
de olika funktionerna till trots.  
 

Synoden –intellektuell sammanslutning för ideologisk omvandling 
1571 års kyrkoordning syftade till att skapa en enhetlig kristen kyrksamhet för hela 
landet. I fas med reformationen och samhällsutvecklingen under 1600-talet före-
togs många kampanjer från biskopen och domkapitlet för att styra och kontrollera 
den kyrkliga verksamheten i socknarna, liksom försök att ”modernisera” en tradi-
tionell kristenhet. Linda Oja har visat att statsmakten under 1600-talet bekämpade 
den folkliga kristenheten som uppfattades innehålla alltför mycket av vidlyftig 
osedlighet och magiska föreställningar. Många gamla medeltida helgdagar, riter och 
besvärjelser ansågs gå stick i stäv med den återhållsamma reformerade kristenhet 
som kyrkans högre organisation ville skapa. De kom därför att nedvärderas och 
kategoriseras som vidskeplighet.207  
 Synoden utgjordes av stiftets kontraktsprostar som en gång per år samlades 
för att diskutera trosfrågor. Synodens ledamöter var valda representanter från stif-
tets olika socknar. Det var alltså inte domkyrkoförsamlingens råd utan hela stiftets. 
Synoden i Linköping hade 10 ledamöter varav hälften var ordinarie och hälften 
suppleanter. Vid varje möte som protokollförts i Linköpings domkapitels proto-
kollsbok angavs vem som skulle delta vid nästa års möte. Ofta var en rektor med, 

                                                 
206 Sockenstämman 1617, Fol. 72:1, LDP, LdA, VaLA. 
207 Oja, 1999, passim. 
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antingen från skolan i Linköping eller från den i Vadstena, liksom Linköpings 
stadsförsamlings domprost. Resten av deltagarna var präster från några av stiftets 
kontrakt. Några namn återkommer, som exempelvis Enoch i Svanshals och Ha-
quin i Kimstad.208 Annars tycks det ha varit ett rullande schema. Varje årsmöte slu-
tade med att det valdes representanter för det nästkommande årets möte. 
 Under perioden hölls nio synoder. Verksamheten utmärker sig bland de övri-
ga kyrkliga institutionerna genom dess konfessionella strävanden. Synoden var en 
instans som drog upp normativa riktlinjer för kyrkolivet i stiftet. Reformationen 
hade nyligen genomförts och det betydde ideologisk omvandling och förändrad 
kyrkopraxis. Helt klart tjänade synoden den reformerade kyrkans intressen och 
diskuterade under sina möten sådant som hade med kyrkolivets innehåll och ut-
formning att göra. Synoden uppmanade till exempel sockenprästerna att förmå 
allmogen att sluta fira gamla katolska helgdagar, den tog upp vilka sånger som 
skulle sjungas i kyrkan och hur dopet skulle genomföras.209 Vad den nya läran in-
nebar stod inte fullkomligt klart, ens för prästerna, eftersom synoden på mötet år 
1600 uppmanade sockenbefolkningen och sockenprästerna att hålla sig till ”vår reli-
gions artiklar, att de ingalunda där ifrån avvika…”210 Det är naturligtvis fullt möj-
ligt att sockensprästerna inte ville sluta fira de traditionella helgdagarna och att de 
avvek från den lutherska trons artiklar för att reformationen för dem helt enkelt 
inte var någon välkommen förändring. Det framgår även av synodens protokoll att 
en del av dess ledamöter helt enkelt inte infann sig på mötena. 1614 beslutades att 
den som upprepade gånger inte närvarade skulle straffas med böter och avstängas 
från prästämbetet. För att återupptas skulle personen vara tvungen att förlika sig 
med biskopen.211 Det kan alltså ha funnits ett motstånd mot synoden ute i stiftet.  

                                                 
208 Exempelvis Fol. 24:1, LDP, LdA, VaLA.  
209 Firandet av fel helgdagar togs upp på kyrkorådsmötet 1600 och 1605. Förhållningsordern om 
dopet hölls 1605, LDP, LdA, VaLA. 
210 Synoden 1600, Fol. 11:2, LDP, LdA, VaLA. 
211 Synoden 1614, Fol. 63:2, LDP, LdA, VaLA. 
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Magnus Nyman har framhållit Linköping stift som ett katolskt fäste. Biskop Bengt 
Brask var stiftets siste katolske biskop och skall ha stridit hårt mot den nya läran. 
Biskop Angermannus räfst i slutet av 1500-talet slog emellertid ned på omoralen i 
stiftet och på den vidskepelse som florerade, snarare än på kvarlevor av katolsk 
tro.212 Kanske fanns katolska ”rester” i stiftet. Fyra gånger beslutade synoden i 
Linköping att beordra sockenprästerna att få folk att sluta fira de helgdagar som 
inte längre skulle vara helgdagar.213 Det var alltså inte bara sockenbefolkningen 
som firade helgdagarna utan också prästerna, eftersom de höll gudstjänst. I 
kyrkoordningen anges vilka helgdagar som skulle gälla. Trots att människorna be-
höver fasta tider, menar Laurentius Petri, på vilka de kan komma tillsammans för 
predikan, sakramenten, allmänna böner och tacksägelser är det också viktigt att ar-
betsfolket får ro och vederkvickelse, ”så framt de skola härdat ut”. Men den krist-
liga friheten frestar människorna, menar Petri vidare, och djävulen förspiller aldrig 
något tillfälle att få människorna till missbruk och osedligt leverne, varför nöden 
kräver måtta och därmed restriktioner av helgdagar.214   
 Förespråkarna för en reduktion menade att de många helgdagarna var ett hin-
der för hantverksnäringarna och jordbruket. Göran Malmstedt menar att reduktio-
nen av de medeltida katolska helgdagarna och den förändrade synen på söndagens 
helgd lade grunden för en modern årsrytm i Europa under nya tiden. En förutsätt-
ning för att genomföra helgdagsreduktionen var därför att helgdagarnas religiösa 
innebörd omvärderades. Reformatorerna kom därför, som också Oja visat, genom 
en massiv ideologisk kampanj att beteckna många gamla helgdagar som ogudakti-
ga. De ledde till alltför mycket syndande i form av förlustelser och bakrus som 
rimligen inte kunde vara till Guds ära och rentav befrämjade religiösa villfarelser. 
Enligt Malmstedt tog omvandlingen tid att genomföra, varför det medeltida året 
levde kvar bland folket i Sverige till långt in på 1700-talet.215 Rent allmänt skall det 

                                                 
212 Nyman, 1997, s. 65. 
213 Synoden 1600, Fol. 11:2, 1605 Fol. 14:1 och 1610, 50:2, LDP, LdA, VaLA. 
214 KO, 1971, s. 107f. 
215 Malmstedt, 1994, s. 232f. 
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ha tagit mycket lång tid att övergå till en luthersk kyrkopraxis. Den katolska seden 
att skänka gåvor vid speciella offerkyrkor, till exempel, för att i nöd försöka öka 
möjligheten till bönhörelse, var en sed som utövades av prästerna själva så sent 
som in på 1700-talet.216 
 De ärenden som behandlade konfessionen återges i tabell 3 under kategorin 
läroärenden. Prästen skulle också hålla uppsikt över det okristliga som kunde hän-
da ute på bygden genom att förhindra brännvinsförsäljning under mässan, till ex-
empel. Sådant har placerats i kategorin ordning. Det andra ordningsärendet rörde 
oredan på kyrkogården. Sedlighetsärenden sammanfattar de tillfällen då synoden 
diskuterade hanteringen av utomäktenskapliga mödrar och deras barn.  
    
 Tabell 3. Fördelning av ärenden i synoden, 
Linköpings stift 1600-1621 
Ärenden Antal 
Läroärenden 10 
Tjänstetillsättning/närvaro   7  
Sedlighet  5 
Brott   4 
Fattigvårdskostnader   4 
Äktenskap  3 
Testamenten från församlingen  3 
Bidrag och räkenskaper  2 
Ordning   2 
Reparationer  1 
Totalt 41 

 Källa: LDP, LdA, VaLA.  
 

                                                 
216 Monika Weikert, 2004, s. 229. 
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Testamenten är det som sockenbefolkningen gav till kyrkan, som bidrag för kyr-
kans verksamhet. I två fall uppmanas sockenprästerna att inte utkräva större bidrag 
än vad bönderna själva kunde och ville.217 På synoden 1610 klagas det på prästerna, 
som nu retat upp både välborna och vanligt folk, för att de inte hjälper till med det 
ständiga reparationsarbetet och underhållet av domkyrkan. Prästerna lovade att till 
hösten hjälpa till så mycket de kunde.218 Kategorin brott utgörs av sådana ärenden 
där synoden beslutar att vakta på de brott som kunde begås ute i socknarna.219 
 Om tabell tre förminskas genom att kategorierna tjänstetillsättningar, bidrag 
och reparationer slås ihop till kategorin administration, församlingens skatter till fat-
tigvårdsärenden; sedlighet, brott, ordning och äktenskap till kyrkotukt, samt kategori-
en läroärenden för de som avhandlar rena ideologiska frågor framträder en tydligare 
bild av synodens samlade verksamhet. Hur mässan skulle utformas och hur kyrko-
rummet skulle utsmyckas var ännu en fråga som handlade om att förändra innehål-
let i den kyrkliga verksamheten. I kyrkoordningen anges att viss skrud som mäss-
kläder, ljus, kronor och klockor, kan smycka kyrkan, men det skall vara måttligt.  
 
Tabell 4. Grov indelning av synodens ärenden,  
Linköpings stift 1600-1621 
Kategorier Antal 
Kyrkotukt 14 
Läroärenden 10 
Administration 10 
Fattigvård (testamenten)  7 
Totalt 41 

Källa. LDP, LdA, VaLA. 
 

                                                 
217 Synoden 1600, Fol. 11:2. Det andra ärendet avhandlades på mötet 1602. LDP, LdA, VaLA. 
218 Synoden 1610, Fol. LDP, LdA, VaLA.  
219 Exempelvis Synoden 1600, Fol. 2:2, LDP, LdA, VaLA. 
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Kyrkoordningen går emellertid emot de sedvänjor där församlingsborna behängde 
figurerna i kyrkan med guld, silver eller dyrbara kläder. Inte heller skall de tända 
ljus för dem, eller tända rökelser, knäfalla eller krypa, ”ty allt sådant är uppenbar 
Hedendomen och avguderi”.220 Detta, liksom de gamla helgdagarna, stod för en 
gammal religionsutövning som inte överensstämde med den reformerade kristen-
het som eftersträvades.  
 År 1600 uppmanades prästerna av synoden att se till att församlingsmedlem-
marna ”… lägger av alla Ljusen, efter de ingen nytta hava med sig…” Allt överflö-
digt pynt i kyrkan skulle bort. Sockenbefolkningen skulle hålla sig till sakramenten 
och predikan, Guds ord skall leda vägen, inte pynt och grannlåt som seden varit 
”Ty det haver vantro med sig, och är Hedniskt”. 221 Om församlingarna satte sig 
upp mot detta skulle ärendet gå till högre instans bestämde synoden. De bönder 
som inte ville finna sig i beslutet om kyrkoseder som fattades på Uppsala möte och 
sedan stadfästes på riksdagen i Linköping år 1600 skulle prästen anteckna att de i 
så fall sätter sig upp mot överheten 222 Synoden hänvisade således till ett riksdags-
beslut, som i sin tur grundade sig i Laurentius Petris kyrkoordningen från 1571. 
  På synoden 1610 uppmanades varje sockenpräst i stiftet att rannsaka hur för-
samlingsbornas katekeskunskaper såg ut. Om någon präst ute i socknarna brukade 
hemdop skulle han avstängas och böta, och de präster som deltog i de av 
kyrkoordningens avlagda helgdagarna ålades böta 6 daler till domkyrkan.223 Som 
tabell 4 visar utgjordes synodens främsta verksamhet av sådant som hade med 
konfessionen att göra. Kyrkotuktsärendena och läroärendena gör tillsammans 
drygt hälften av ärendena och synoden var således en institution vars främsta verk-
samhet avhandlade religionens ideologiska implementering.  
 

                                                 
220 KO, 1971, s. 113. 
221 KO, Kjöllerström, 1971, s. 113, min kursivering. 
222 Synoden 1600, Fol. 2:2, LDP, LdA, VaLA. 
223 Synoden 1610, Fol. 50:2, LDP, LdA, VaLA. 
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Sockenstämman – en lokal organisatör av kyrkoliv och hushållning   
I varje svensk socken fanns en eller ett par präster som tillsammans med besuttna 
män löste praktiska problem som kunde ha kyrklig eller religiös bakgrund. Vid 
sockenstämman utsågs olika ämbetsmän, det fattades ekonomiska beslut i ärenden 
som rörde kyrkans egendom, kyrkans räkenskaper och användning, om kyrkobyg-
gandet och annat som på något sätt rörde kyrkans värld. Där avhandlades även 
frågor kring den lokala fattigvården, om dryckesproblem, vem som skulle ges rätt 
att tigga, och mycket annat.  
 Sockenstämmans roll och funktion i lokalsamhället har betraktats på olika sätt 
av olika forskare. Forskningen har inriktats på i vilken grad socknarna var själv-
styrande eller inte, om de styrdes av den lokala kyrkoeliten, av allmogen eller av 
statsmakten. Redan under mellankrigstiden diskuterades sockensjälvstyrelsen. Rag-
nar Gullstrand hävdade sockensjälvstyrelsens stora självständighet gentemot kun-
gamakt och statsmakt.224 K-H Johanssons studier av Linköpings stift tar vid där 
Gullstrand slutar, vid 1686 års kyrkolag, och beskriver på motsvarande konsensus-
betonade sätt sockenstämman som en demokratisk arena.225 Andra har menat att 
ideologin legitimerade den starka staten och var ett led i disciplineringen och re-
formering av folkkulturen. Sockenstämman har rent av betraktats som ett kontroll-
instrument från den framväxande statsmakten, satt i händerna på den lokala andli-
ga ”eliten”. Bengt Sandin menar att sockenstämmans rättskipning var ett verktyg 
för statsmakt och kyrka att kontrollera sockenbefolkningen.226 Hustavlan ses här 
som ett resultat av den framväxande statsmaktens behov och intressen. Den form 
av folkundervisning som husförhören innebar var ett för statsmakten mycket vik-
tigt instrument för kontroll och mobilisering av befolkning.227 Daniel Lindmark 
menar dock att den kyrkliga folkundervisningen som en del i ett discplineringspro-

                                                 
224 Ragnar Gullstrand, 1923. Passim. 
225 Johansson, 1937. Passim. Se en uttömande sammanfattning om forskning kring sockensjälvsty-
relsen av Börje Harnesk, 1997.  
226 Sandin 1986, s. 40ff.  
227 Sandin, 1986, s. 48ff, 263f. 
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jekt skall tonas ner eftersom husförhörens tidevarv, menar han, bör förläggas till 
1700-talet.228 
 Interaktion och kommunikation är begrepp som Eva Österberg ofta använder 
för att beskriva förhållandet mellan folk och överhet. Varken häradsting eller sock-
enstämmor skall ha fungerat fullständigt oberoende av statsmakten eller enbart 
som redskap för densamma, menar Österberg.229 Peter Aronsson ser sockenstäm-
man som en lokal arena för många olika grupper där olika tolkningar och olika 
krav möttes. Sockenstämmans verksamhet innefattade både konflikter och samspel 
mellan grupper. Sockenstämman var också en mötesplats mellan central- och ”lo-
kalmakt”, vilket visar att allmogen hade en förhållandevis stark position gentemot 
överheten.230 Även andra har betonat den folkliga förankringen. Även om där 
fanns moment av kontroll och i viss mån tvång, så skedde det på allmogens villkor, 
sannolikt eftersom stämmans praktiska verksamhet på så många sätt rörde männi-
skornas vardagsliv. Jan Sundin och Björn Furuhagen menar också att socken-
stämman hade ett nära samarbete med de lokala civila domstolarna i att upprätta 
lag och ordning.231  
 Om synoden arbetade med det ideologiska innehållet i kyrkopraxisen, så var 
sockenstämman inriktad på dess praktiska former, som att få folk i tid till kyrkan, 
nyktra och hörsamma. Sockenstämman behandlade också ärenden som rörde 
främlingar i staden, oreda i och utanför kyrkan, missbruk av Guds namn, slagsmål 
och annat som prästerna uppfattade som okristligt beteende. Att församlingsborna 
överhuvudtaget inte gick till kyrkan togs upp vid ett flertal tillfällen under perio-
den.  
 Enligt Linköpings sockenstämmoprotokoll deltog biskopen och domkapitlet i 
sockenstämmans möten. Dessutom närvarade befallningsmannen Peder Mattson, 

                                                 
228 Daniel Lindmark, 1993, s. 79ff. 
229 Österberg, 1987, s. 331; Österberg, 1989, s. 77f; Österberg 1995, s. 176ff; Österberg, 1995, s. 
190ff. 
230 Aronsson, 1992, s. 36; Se även Alberto Tiscornia 1992. 
231 Sundin, 1982, s. 54f; Björn Furuhagen, 1996, s. 162ff. 



 76

samt borgmästare och råd. Det betyder att de män som styrde lokalsamhällets 
världsliga arena också deltog i den andliga. Sockenstämman var öppen också för 
allmänheten eller i alla fall för borgerskapet. Vid fem av 17 sockenstämmor anges 
att stämman hölls i biskopens, domkapitlets, fogdens, borgmästarens och rådets 
närvaro. Vid tre tillfällen anges att den dessutom hölls i ”borgerskapens närvarel-
se”, eller i ”gemene borgerskapens närvarelse”. Vid de flesta stämmotillfällena, nio 
stycken, anges att stämman hölls i ”gemene mans” eller i ”hela menighetens närva-
relse”. Detta kan betyda att gemene man var det samma som borgerskapet och att 
allmänheten representerades av borgerskapet - eller att borgerskapet betydde 
stadsbefolkningen. Ingun Montgomery menar att sockensjälvstyrelsen kom att ta 
moderna demokratiska former under 1600-talet genom att i princip alla kunde del-
ta, såsom kvinnor, torpare och tjänstefolk.232  
 Några tecken på att kvinnor skulle ha varit närvarande på sockenstämman i 
Linköping under perioden ger inte protokollet. Däremot kunde de representeras av 
närvarande borgare eller av prästen och på det sättet föra fram sina önskningar. 
Vid ett tillfälle hade exempelvis några kvinnor klagat hos prästen över att de hade 
blivit utträngda från sina rättmätiga platser i kyrkan.233 Vanligtvis var kvinnor istäl-
let objekt för sockenstämmans verksamhet. Ogifta mödrar upptog mycket av 
sockenstämmans verksamhet, liksom de kvinnor som just skulle gifta sig eller döpa 
sina barn. Sockenstämmans ursprungliga funktion var att sköta församlingskyrkan 
och dess administration.234 På sockenstämman 1605 beslutades exempelvis att bis-
kop och domkapitelmedlemmar skulle skriva ett brev till kungen att domkyrkan 
förfaller svårt.  
   
 
 

                                                 
232 Montgomery, 2002, s. 43, 46f. 
233 27 mars, 1616, Fol. 68:2, LDP, LdA, VaLA. 
234 Se ex Aronsson, 1992, s. 70f; Tiscornia, 1992, s. 20. 
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Tabell 5.  Fördelning av ärenden vid Linköpings sockenstämma,  
1600-1621 
Ärenden Antal 
Administration 26 
Inventarier 11 
Dagsverken  8 
Kyrkonärvaro  8 
Återupptagning  6 
Drickande  5 
Dop, vigslar och begravningar  5 
Främlingar   4 
Tjänstetillsättningar  4 
Oreda i kyrkan, och utanför  4 
Placering i kyrkan  3 
Lönskalägen  3 
Spel och dobbel  1 
Slagsmål  1 
Skvaller  1 
Missbruk av Guds namn  1 
Stöld  1 
Totalt 92 

Källa: LDP, LdA, VaLA. 
 
Vid samma stämma fastställdes också att borgarna skulle utse kyrkvärdar, som 
fortlöpande skulle granska vad som behövde göras för att hålla kyrkan i bästa 
skick, vad som behövde köpas in och vad som skulle byggas. Med reformationen 
skulle gudstjänsten formas kring prästens predikan. En predikstol måste därför 
byggas och på sockenstämman 1602 beslutades var i kyrkan den skulle placeras 



 78

och vem som skulle bygga den.235 Som tabell fem visar avhandlade sockenstämman 
en mängd olika slags ärenden. De ärenden som rörde slagsmål, placering i kyrkan 
eller drickande i själva kyrkorummet är exempel på saker som betraktades som 
ordningsproblem och har följdriktigt placerats under kategorin Oreda i kyrkan och 
utanför. 
 Under kategorin räkenskaper avhandlades kostnaderna för klockringning, be-
talning av byggnationer i kyrkan, eller ekonomiska uppgörelser mellan nya kyrk-
värdar och gamla. Kyrkvärdarna var som speciellt betrodda viktiga för den praktis-
ka verksamheten. De skötte räkenskaperna, de var kassörer och de var behjälpliga 
vid mässan. Inte minst skulle de hålla ordning i kyrkan, som att till exempel se till 
att folk fick sina rätta platser, att församlingen höll tyst och att sätta bullrande 
drängar i kistan om så behövdes. Kyrkvärdarna valdes bland borgarna på socken-
stämman vart annat år. Kategorin dop, vigslar och begravningar innehåller påbud 
och förmaningar om de kyrkliga ceremonierna.236   
 Liksom domkapitel, synod och rådsturätt avhandlade sockenstämman en del 
ärenden kring betalning av utförda arbeten, kring skulder och reparationer. Strax 
innan jul 1605 beslutades att borgerskapet skulle bidra med dagsverken, ljus till 
kyrkan och sång, både morgon och afton. Såväl fattig som rik uppmanade att beta-
la två öre när kyrkovärdarna så krävde. Nu var det inte tänkt att borgarna själva 
skulle stå för kyrkosången, utan istället bekosta kören. Att det inte sjöngs i kyrkan 
var uppenbarligen besvärande; inte skall staden ha det sämre än på landsbygden, 
heter det, där djäknarna berikar församlingarna både vid jul och vid påsk. Borgarna 
begärde därför att djäknarna skulle stanna kvar i staden över julhelgen och förhöja 
denna med sin kyrkosång. För detta skulle de få 1 daler i ersättning, vilket djäknar-
na samtyckte till. 237 

                                                 
235 Synoden 1602, LDP; LdA, VaLA. 
236 Ärendena med kyrkogångskvinnorna och brudarna avhandlas vidare i kapitel fyra. 
 237 Sockenstämman 17 november, 1605, LDP; LdA, VaLA. 
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För att bringa överblick i denna mångfald av ärenden kan tabell 5 sorteras efter 
grövre ärendekategorier, efter teman såsom administration, brott, ordning och 
kyrkoordning. Ärendena i tabell fem under kategorin administration, inventarier, 
dagsverken och tjänstetillsättningar slås ihop till kategorin Administration. Spel, 
slagsmål, stöld och lönskaläge gör jag till brott, främlingar, svärjande, drickande och 
skvallrande till ordning och slutligen återupptagning, oreda i kyrkan, ceremonier, 
kyrkoplacering och närvaro till kyrkorumsordning. Då får sockenstämmans verksam-
het den här karaktären: 
 
Tabell 6. Grov indelning av ärenden vid sockenstämman 
i Linköping, 1600-1621 
Kategorier Antal 
Administration  49 
Kyrkorumsordning  26 
Ordning  11 
Brott   6 
Totalt  92 

Källa. LDP, LdA, VaLA 
 
De administrativa frågorna upptog således drygt hälften av ärendena. Resten av-
handlade frågor om stadsförsamlingens kyrklighet. Dessa rörde den praktiska ord-
ningen inne i kyrkan, som att få pojkar att hålla tyst och att sitta still till dess att 
välsignelsen var gjord. Som tabellen visar kan sockenstämmans verksamhet i prak-
tiken sönderfalla i två ungefär lika stora delar. Administration var den ena och 
ordning den andra – ordning i och utanför kyrkan. 
 Sockenstämmans lokala förankring framträder inte bara i de ärenden som på 
olika sätt rör menighetens vardagsliv och reparationer av domkyrkan utan också 
genom dess kopplingar till den andra formella lokala förvaltande institutionen - 
rådsturätten. Det är inte helt klart hur de förhöll sig hierarkiskt till varandra. Sock-
enstämman gav vid ett flertal tillfällen direkta order till borgmästarna att tillsam-
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mans med fogde och kämnär hålla uppsikt över främlingar i staden och utkräva 
böter av dem som härbärgerade dem.238 
 
 
Det världsliga regementet – rådsturätten  
I genomsnitt en och en halv gång per månad, samlades borgmästare och råd till 
rådstuga i Linköping. Städernas rådstinstitution bildades i Sverige efter tysk före-
bild runt sekelskiftet 1300. Rådets uppgifter var inte klart fastlagda i lagar och pri-
vilegier, men det utövade både rättskipande och administrativa funktioner.239 Vid 
rådmansstämmorna som höll vid valborg varje år valdes borgmästare och råd. Då 
valdes även stadens ämbetsmän. Byfogden var stadens ordningsmakt och kämnä-
ren den som skötte stadens finanser. Vidare valdes kvartermästare eller fjärdings-
män, som skulle bistå byfogden. Dessa var fyra stycken, en för vart och ett av sta-
dens fyra kvarter - st: Per, st: Kors, st: Lars och Tannefors. Byggningsmän, gästgi-
vare, krögare, gårdsfogdar och brånmästare240 var andra ämbeten som borgarna 
hade, oftast ett år i taget.  
 Protokollen från Linköpings rådsturätt vid 1600-talets början upptas av en 
mängd olika slags ärenden. Traditionellt görs ofta en uppdelning mellan brottmål 
och civilmål. Det är en inte helt oproblematisk uppdelning, eftersom det är svårt 
att definiera brott och tvist oberoende av tid och förförståelse.241 Flera forskare har 
påpekat svårigheten med att kategorisera för- och tidigmodernt rättsmaterial, efter-
som lagstiftningen inte gjorde någon uppdelning mellan straffrätt å ena sidan och 
civilrätt å den andra. Eftersom det vid tiden inte fanns någon åklagare som rubri-
cerade ärendet är det stundtals svårt att sortera och kategorisera materialet. När 
några män i glatt gamäng spelade tärning på krogen, för att efter en stund börja 

                                                 
238 Sockenstämman, 1609, Fol. 41:1; 1619, Fol. 74:2, LDP, LdA, VaLA, Folke Lindberg har noterat 
samma informella karaktär av de lokala institutionerna. Lindberg, 1975, s.196f.  
239 Dag Lindström, 1991, s. 49f. 
240 Brånmästaren var takläggarmästaren, SAOB. 
241 Andersson, 1998, s. 62f och där anförd litteratur. 
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vädra gamla oförrätter och till ackompanjemang av upphetsade och förskräckta 
kroggäster snart börja slåss – har vi då att göra med ett slagsmål, ett förtalsmål eller 
skadegörelse? Hur ärendet skall rubriceras beror på käranden. Var det krögaren 
som krävde ersättning för sina krossade glasrutor och fördärvade inredning eller 
var det kombattanterna som krävde upprättelse för kroppsskador och elakt förtal? 
Kategoriseringen är således en fråga om att tolka protokollet. Jan Sundin som an-
vänt exakt samma material för en analys av rättskipningens principer och funktio-
ner under tidigmodern tid, anger att 153 brottmål togs upp under perioden, medan 
jag alltså har räknat till 126.242     
 Detta behöver inte innebära problem, så länge ärendena analyseras kvalitativt. 
Eftersom det huvudsakliga intresset i den här undersökningen gäller rådets ”var-
dagliga” verksamhet, dess argumentering och förhandling, tillika menighetens an-
vändning av rådet, spelar kategorierna egentligen mindre roll. Jag är intresserad av 
vad som sägs i varje enskilt ärende. Kategoriseringen är trots det nödvändig för att 
skapa överblick i den mångfald av ärenden som protokollen rymmer. En uppdel-
ning mellan brottmål och civilmål kan därför tjäna syftet att grovt kunna nysta i 
rådsturättens mångsidiga verksamhet. Följande undersökning utgår därmed, trots 
allt, från en uppdelning mellan brottmål och civilmål. 
  Till brottmålen räknas bland annat slagsmål, som var den vanligaste brottska-
tegorin i domsprotokoll från tidigmodern tid, så också i Linköping.243 Förtal och 
stöld utgör andra större kategorier i Linköping. Mindre vanliga brott i den här un-
dersökningen var sedlighetsbrott, brott mot kronan och överträdelser av handels-
regler. Många brottmål avslutades inte vid ett och samma rådstutillfälle, utan kunde 
ta både två och tre i anspråk.  De olika kategorierna innehåller alla ärenden. Det 
betyder att antalet räknade ärenden är fler än det verkliga antalet begångna brott el-
ler tvister. Det begicks exempelvis inte sju dråp under den undersökta perioden, 

                                                 
242 Sundin, 1992, s. 78. 
243 Exempelvis Österberg & Lindström 1988; Sundin 1992; Söderberg 1993; Jarrick & Söderberg 
1998 m fl. 
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utan fyra.  De tre ”extraärenden” var sådana ärenden där vittnen förhördes eller 
edgångsmän presenterades. Eftersom rådets arbete och verksamhetsfält är det in-
tressanta här, räknas alla ärenden, även de som inte mynnar ut i dom, där bevis 
aldrig framlagts och där överläggningar görs mellan inblandade parter. Däremot 
tillhör varje ärende bara en kategori.244  
 
Tabell 7, Brottsärenden i Linköpings 
 rådsturätt, 1609-1619 
Ärenden Antal 
Slagsmål   37 
Förtal   24 
Stöld    22  
Sedlighetsbrott    8 
Mord/dråp     7 
Hemgång    7 
Handelsbrott    7 
Ordningsbrott     5  
Falskeligen i rätten    4 
Brott mot kronan    4 
Våldtäkt    1 
Totalt 126 

 Källa: LRP, LstA, VaLA.  
 
Dråpet, som också förde med sig anklagelser om förtal och skadegörelser har kate-
goriserats bara som dråp.  
 Som tabell åtta visar är de civilrättsliga ärendena många och upptas till största 
del av tvister. Det kunde exempelvis handla om skulder, där det rådde oenighet om 
djuren, om staketbyggen och annat. Civilärendena rör emellertid mycket som inte 

                                                 
244 Jämför Andersson 1998, s. 68f. 
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är tvister, som försäljning och köp av jord, arvsuppgörelser, skuldindrivningar, 
upprättande av handelsregler, utredning av brandskydd och mycket annat. Många 
ärenden i rådsturättsprotokollet rör också själva borgerskapet, såsom dess organi-
sation, vem som skall göra vad i staden, när och på vilket sätt. Av de civilrättsliga 
ärendena var skuldtvister och uppbjudning av tomt de vanligaste.  
 
 Tabell 8. Civilrättsliga ärenden i Linköpings rådsturätt,   
 1609 – 1619 
Ärenden Antal 
Uppbjudning/syn av tomt   73 
Tvister om djur, ting   37 
Skuld- och köptvister   33 
Borgerskapsärenden  31 
Ekonomiska uppgörelser  28 
Centralmaktsärenden  23 
Tillkännagivelser   20  
Skatt/stadsräkenskaper  11 
Ordningsärenden  11 
Stadens underhåll  11 
Arvsärenden    9 
Handelsärenden     6 
Totalt 293 

 Källa: LRP, LstA, VaLA. 
 
Uppbjudning av tomt skulle enligt stadslagen ske vid tre tillfällen innan en eventu-
ell försäljning.245 De upptar därför en stor plats i rådsturättens protokoll. Under ka-
tegorin ordningsärenden ryms förordningar och regler kring det som borgmästare 
och råd uppfattades hota stadens ordning. Det kunde röra sig om så vitt skilda sa-

                                                 
245 Sundin 1992, s. 73. 
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ker som brandskydd, nattvakter, främlingar i staden. Kategorin stadens underhåll 
rörde reparation och underhåll av stadens faciliteter, som brunnar, broar eller vä-
gar. De ekonomiska ärendena – uppbjudning av tomt, skulduppgörelser, tvister 
kring djur och ägodelar – upptar det största utrymmet i rådsturättens protokoll. 
Det säger oss någonting om rådsturättens funktion, om dess huvudsakliga verk-
samhetsområde, men också i vilka livssfärer allmänheten såg sig nödgade att an-
vände de offentliga institutionernas funktioner. 
 Av de civilrättsliga ärendena var skuldtvister och uppbjudning av tomt de 
vanligaste. Uppbjudning av tomt skulle enligt stadslagen ske vid tre tillfällen innan 
en 1600-talets förvaltningsbygge förde med sig ett nytt sätt att betrakta arbetsupp-
gifterna och den som utförde dem. Den svenska militärstatens behov av resurser 
krävde en fungerande och förutsägbar lokal förvaltning. Civilmålen blev allt fler 
och kom att dominera framför brottmålen. Civilmålen har däremot sällan stått i 
fokus, även om forskare är överens om att de som grupp i förhållande till brott-
målen, under 1600-talets gång generellt blev fler.246 
 Även om den lokala prägeln fanns kvar, kom centralmakten att synas mer i 
protokollen. Den traditionella funktionen av konfliktlösning försvann emellertid 
inte. Rådets funktioner blev helt enkelt fler.247 Som nästa kapitel kommer att visa 
beträddes rådsturätten av borgare från staden. När de inte sammanträdde på råd-
stugan var de hantverkare eller köpmän. Vid sidan av biskopen som hade formell 
utbildning beträddes alltså stadsförvaltningens olika ämbeten av män utan formell 
utbildning, somliga knappt skrivkunniga.248  
 Det finns ingenting i det samlade materialet som antyder dragkamp eller kon-
flikt mellan verksamheternas kompetenser. För både menigheten och tjänstemän-
nen tycks det ha spelat mindre roll var ärendet utreddes. Kerstin, exempelvis, ville 
inte fullborda sitt äktenskap med Sven Henningssons, eftersom hon ansåg Sven 

                                                 
246 Se exempelvis Sundin, 1992, s 77f; Söderberg, 1990, s. 234f; Ågren, 1992, s. 156ff; Lindström, 
2003, s. 8f. 
247 Lindström, 2003, s. 25ff.  
248 Som exempelvis Lars Persson, 16 april, 1615, s. 145, LRP, LstA, VaLA. 
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vara ”en häftig karl”. Kerstin hade här vänt sig till rådsturätten och inte till dom-
kapitlet. Rådsturätten förhandlade i ärendet, lyssnade på båda parter, framställde 
slutligen tre villkor under vilka äktenskapet skulle gälla, om Kerstin valde att fullföl-
ja äktenskapet.249 Rådsturättens verksamhet uppvisar många gånger den familjeråd-
givande prägel som är typisk för domkapitlet. Köpmannen Måns Ångerman ankla-
gade svärsonen på rådstugan för att han inte ”i nöd och lust förestod hans dotter 
såsom honom borde” och där råd och borgmästare varsamt förhandlade för fram-
tida sämja.250 
  
          
Sammanfattning och diskussion 
Domkapitlets, synodens, sockenstämmans och rådsturättens verksamhet berörde 
på olika sätt människors vardag. Menighetens sociala vardagsliv påverkades av be-
slut som fattades i dessa instanser, men de kunde också själva använda sig av dem 
för att påverka sina egna förhållanden. Institutionerna formades alltså inte bara av 
lagen de hade att följa, utan av de problem och tolkningar som käranden och sva-
randen gav uttryck för. Institutionerna konstituerades alltså genom dess praktiska 
verksamhet. 251 
 Menigheten kunde exempelvis lägga fram sina ärenden både hos domkapitlet 
och i rådsturätten. Den kunde inte närvara vid synoden och inte heller alltid vid 
sockenstämmorna, där borgarna representerade stadsbefolkningen. Synoden stod 
formellt under domkapitlet, men tycks ha fungerat ganska självständigt bredvid 
domkapitlet. Synoden vänder sig till sockenprästerna, som i sin tur använder sock-
enstämman som ett forum att nå ut till allmoge och stadsbefolkning. I denna hie-
rarkiska ordning var menigheten placerad längst ned. Inte desto mindre var det just 
domkapitlet - kyrkans högsta instans med biskopen som ordförande - som arbeta-
de mycket nära menigheten i deras vardagliga bekymmer och önskningar. Domka-

                                                 
249 23 december, 1614, s. 96, LRP, LstA, VaLA. 
250 14 april, 1614, s. 78f, LRP, LstA, VaLA. Att förfarandet var varsamt är min tolkning. 
251 jämför Aronsson, 1992, s. 36f. 
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pitlet och synoden var egentligen inte lokala institutioner utan hela stiftets. Men de 
var placerade i stiftstaden och då domprosten ingick i synoden, och biskop och 
domkapitelmedlemmarna ingick i sockenstämman, hade den i Linköping också en 
lokal prägel.  
 De olika institutionernas ibland oklara verksamhetsområden och gränser för 
kompetenser karaktäriserar dem alla. Givetvis fanns specifika kompetensområden i 
respektive institution. Synoden utmärker sig med sin konfessionaliseringsiver. 
Sockenstämmans främsta verksamhet rörde administrativa ärenden som exempel-
vis klockarens lön eller vem som skulle bygga den nya predikstolen. Den arbetade 
också med stadsförsamlingens kyrklighet, som att få folk i tid till kyrkan, tysta, 
nyktra och hörsamma. Domkapitlet dömde i äktenskapsärenden och rådsturätten i 
brott- och civilmål. Men av protokollen framgår att samma typer av ärenden kunde 
tas upp i flera av institutionerna. I både synoden, rådsturätten och sockenstämman 
avhandlades praktiska frågor kring reparationer av domkyrkan, sådant som tradi-
tionellt hört till sockenstämmans verksamhetsområden. Bara i rådsturätten upp-
bjöds tomter till försäljning. Där stadfästes ekonomiska transaktioner och förlik-
ningar mellan grannar i trångmål av olika slag. Bara domkapitlet beviljade skilsmäs-
sor, men också rådsturätten förhandlade i äktenskapliga ärenden. Ärenden kring 
sedlighet togs upp på alla arenor. Problemen med ”löst folk” och ogifta mödrar li-
kaså.  
 Kanske har de gränsöverskridande problemområdena sin naturliga förklaring i 
att de olika institutionerna befolkades av i stort sätt samma män. Som figur 1 visar 
hade de olika institutionernas styrelser kopplingar till varandra genom dem som 
närvarade. Förutom i domkapitlet satt biskopen också med på sockenstämman. 
Där fanns också borgmästare och råd på plats. Synodens koppling till de övriga in-
stitutionerna gick bara genom domprosten som ingick i domkapitlet. Rådet, bisko-
pen och hans domkapitel träffades således på sockenstämman. 
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Figur. 1 De lokala institutionernas sammanlänkning genom styrelsemedlemmarna 
Domkapitel Synod Sockenstämma Rådsturätt 
Biskop     Biskop 
Domprost  Domprost 
     Råd   Råd 
Fogde    Fogde  Fogde 
Källa. LRP, LstA; LDP, LdA, VaLA. 
 
Fogden tillhörde inte formellt domkapitlet men var uppenbarligen närvarande i 
somliga förhandlingar. När kyrkoherden i Vårdsberg, exempelvis, skilde sig från 
sin hustru ålades fogden och borgmästaren att dela upp makarnas bohag.252 Ge-
nom styrelsernas sammansättning bör biskop, borgmästare och andra ur andliga 
och världsliga instanser alltså varit väl bekanta med varandra.  
 Så som det lokala styrets praktiska verksamhet ter sig kan det betyda flera sa-
ker. Det kan för det första vara ett uttryck för en ”förbyråkratisk” administration: 
Linköping runt sekelskiftet 1600 kan vara ett exempel på hur en lokal politisk kul-
tur och administration var beskaffad före byråkratiseringen av landets förvaltning. 
Det tycks exempelvis inte ha spelat någon större roll, var sig för menighet eller 
tjänstemän, på vilken arena ärenden utreddes. Anders Florén har betonat att den 
organiserade förvaltningen som växte fram under 1600-talet var en produkt av en 
effektiviserad byråkratisering. För att optimera verksamhetens resultat skulle per-
sonen/ämbetsmannen formas till rollen, inte rollen av individen.253 Ärendena från 
institutionerna i Linköping visar att det inte fanns några tydliga gränsdragningar 
och kompetensområden. Rådmännen till exempel var även borgare i staden, kan-
ske köpmän eller hantverkare. De hade även att utföra ämbetsmannauppdrag i sta-
den, som att vara ansvarig nattvakt för ett av kvarteren eller att förestå ett gästgi-
veri. Den täta samverkan mellan de olika institutionerna, där strävandena uppvisar 

                                                 
252 10 mars, 1606, Fol. 21:1, LDP, LdA, VaLA. 
253 Se Florén, 1987.  
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en påtaglig enighet, kan för det andra betyda att uppdelningen mellan världsligt 
och andligt var formell - och inte praktisk/ideologisk. Kyrkohistorikern Ingun 
Montgomery har påpekat att det inte fanns någon ideologisk motsättning mellan 
andligt och världsligt styre.254 
 Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att även om institutionerna växt 
fram i specifika syften och hade mer eller mindre specificerade kompetensområ-
den, så var de flesta av dem sociala arenor dit folk kunde vända sig i allehanda 
ärenden. Det formade givetvis institutionernas karaktär. Det kan också konstateras 
att i de dömande institutionerna och i synodens normativa verksamhet finns 
gränsöverskridande intressesfärer. Stävjande av oordning var det fundamentala, så-
väl i staden, som i kyrkan och i äktenskapet. De säger oss något om det lokala sty-
rets ideologiska praktik. Rådsturätt och häradsrätt har ofta stått i fokus när integ-
rationen av lokalsamhällena under för- och tidigmodern tid studerats.255   
 Den här undersökningen visar dock att rådet utgjorde en av flera institutioner 
som kan sägas ha ”hållit ihop” lokalsamhället. Att ledamöterna var samma män 
kan möjligen säga någonting om varför stadens problem och angelägenheter for-
mulerades på ett så pass gränsöverskridande sätt. Det säger emellertid inte varför 
just dessa områden var de mest angelägna. Det återstår för de följande undersök-
ningarna att utreda. 

                                                 
254 Montgomery, 1972, s. 15f. 
255 Exempelvis Sjöberg, 2001, s. 60. 
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           3. Stadens privilegierade resurser och det 
allmänna bästa 

 
År 1613 anklagades Anders Månsson av biskopen och ståthållaren för grova stöl-
der. För detta väntade dödsstraff och Anders dömdes mycket riktigt från livet. 
Men Anders öde ville annorlunda. Vad som senare hände förvånade kanske vissa, 
men gick sannolikt i linje med ett tidigmodernt rättstänkande. Tidigare forskning 
har betonat den konfliktlösande dimensionen av för- och tidigmodern rättskip-
ning. Den sökte stävja våld och osämja för att återskapa och upprätthålla lugn och 
ordning i lokalsamhället. Rent pragmatiskt var det mest effektivt att kompensera 
den som drabbats av brottet och att vänskapsband och förtroende återställdes.256 
Den dömde kunde ofta sona sitt brott med böter utan att för den skull förlora sin 
plats i stadsgemenskapen. Denna pragmatism tjänade kollektivets bästa, men kan-
ske inte alltid den enskildes. För den som saknade medel att betala böter varmed 
brottet kunde sonas, väntade inte sällan förvisning från staden och från de nätverk 
som människor behövde för sin trygghet. Rådsturätten hade som stadens formella 
världsliga administrativa och rättskipande instans att stävja en sådan oordning, 
men också att befrämja ordningen. Det är denna verksamhet som detta kapitel 
handlar om. 
 Den här delundersökningen analyserar rådsturättens administrativa och rätt-
skipande verksamhet. Här studeras hur stadsbor och andra använde sig av rådstu-
rätten och vilka intressen och vilka strävanden som vägledde borgmästare och råd i 
deras dömande. Vilka uppfattningar om samhället, stadsgemenskapen och indivi-

                                                 
256 Österberg & Sogner, 2000; Sundin, 1992; Sharpe,1988, m fl. 
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den framträder? Undersökningen riktar ljuset mot formella funktioner, sociala 
strukturer och människors situation och resurser inom dem.  
 
 
Stadens gemensamma resurser 
Rådsturätten var lokalsamhällets högsta beslutsfattande instans och hade det över-
gripande ansvaret för stadens ordning. Det var på rådstugan som rätt skipades och 
ordning återställdes. Våld och brott och den ”oreda”257 som eventuellt följde därpå 
måste förhindras. Byfogden skulle övervaka den allmänna ordningen och ämbetet 
tillsattes på rådmansstämman varje år. Vid samma stämmor utsågs också nattvak-
ter. De var i regel fyra borgare, en för vart och ett av stadens fyra kvarter. För den 
som uteblev från tjänsten eller inte hjälpte byfogden om så behövdes väntade tre 
dalers böter, ”ingen undantagandes”.258   
 

Faciliteter i ordning 
Det fanns exempelvis ingen myndighet utanför lokalsamhället som ansvarade för 
att brunnarna sågs efter, eller att brandskydd och vägar underhölls. Detta var en 
angelägenhet för stadsinvånarna själva och många av ärendena i rådsturätten rörde 
den praktiska ordningen i staden, såsom skötsel och reparationer av broar och 
brunnar. Också stadens galge behövde ibland underhållas.259 På rådstugan diskute-
rades, precis som på sockenstämman och synoden, frågor kring domkyrkans re-
staurering efter branden 1567. Många i staden hade säkert egna minnen av stads-
branden och hårda straff utfästes för den som var vårdslös med elden. När Per 

                                                 
257 Just ”Oreda” var beteckningen på konflikten mellan drängen och bonden som resulterade i både 
dråp och edsöresbrott. 17 juli, 1615, s. 108ff, LRP, LstA, VaLA. 
258 11 februari, 1612, s. 41, LRP, LstA, VaLA. 
259 10 februari, 1615, s. 97, LRP, LstA, VaLA. 
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Kork anklagade sin granne Bengt Svensson för att ha varit oaktsam med elden, 
dömdes Bengt att flytta från staden.260  
 Två gånger bestämdes att stadens takläggare tillsammans med byfogde och 
kämnärer skulle se över husen; dåliga halmtak, skorstenar och hus som byggts men 
inte godkänts av stadens brånkarlar, det vill säga husbyggare, skulle ordnas till, an-
nars väntade 40 daler i böter.261 Det var inte särskilt många ärenden som rörde 
kontakten med centralmakten, förutom de brev som lästes upp från riksdagar. 
1610 fordrade emellertid hertigens brofogde att broarna i staden skulle hållas i gott 
skick. Borgmästaren utnämnde då en samling män ur borgerskapet som skulle an-
svara för var sin av stadens sex broar.262 Inte alla lyckades med uppdraget, eftersom 
rådsturätten två år senare återigen samtyckte till att brobyggandet skulle göras fär-
digt, speciellt bron över stora stång.263 Fogden Erik Nilsson meddelade i november 
1612 att borgerskapet skulle brygga öl till hertig Johans ankomst den 29 novem-
ber.264 Varje borgare ålades också att ta ut en spann råg på konungsgården och 
baka var sitt bröd till hertigens hemkomst.265 Centralmakten ger annars ett påfal-
lande litet avtryck i rådsturättens verksamhet. 
 

Marknad och näringar 
Till borgerskapets privilegier hörde rätten att bedriva handel och hantverk. I ett 
privilegiebrev från hertig Johan år 1609 fastställdes att bara linköpingsborgarna 
fick handla med bönderna på stadens marknader. Åke Sandström menar att förhål-
landet mellan stad och land under 1500- och 1600-talet var komplicerat. Kronan 
önskade se att dessa parter fyllde olika funktioner i statsekonomin. Landsbygden 

                                                 
260 26 juni, 1614, 85, LRP,LstA, VaLA. 
261 19 april, 1614, s. 80, 14 oktober, 1616, s. 134, LRP, LstA, VaLA. 
262 2 november, 1610, s. 19f, LRP, LstA, VaLA. 
263 30 september, 1612, s. 53, LRP,  LstA, VaLA.. 
264 14 november, 1612, s. 55, LRP, LstA, VaLA. 
265 24 november, 1612, s. 56, LRP, LstA, VaLA. 
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skulle vara omland för städerna och städerna skulle vara centralort för den om-
kringliggande bygden. Denna uppdelning var ett försök att organisera rikets knap-
pa resurser och på så sätt försöka öka handeln och ekonomin i riket. Samtidigt 
skulle det möjliggöra beskattning av den ekonomiska aktivitet som förekom i lan-
dets olika delar. Bonden och borgaren skulle hålla sig ifrån varandras ekonomiska 
ansvarsområden. Men stadsborna klarade sig inte helt och hållet på handeln utan 
behövde jordbruk och fiske för att försörja hushållen. Allmogen kunde även tjäna 
på att handla på borgarnas marknad. Detta sökte kronan med olika medel alltså att 
stävja.266 Privilegiebrevet från 1609 stadfäste de riktlinjer som linköpingsborgarna 
hade att rätta sig efter. Brevet uttryckte att marknaden skulle hållas på lördagen 
och på de reglerade helgdagarna. Linköpingsborgarna fick rätt att segla från Norr-
köping och Söderköpings hamnar, men inte handla med borgarna där.267  
 Privilegiebrevet fastställde således hur man fick handla och vem som fick vara 
aktiv på marknaden. Borgarna värnade dess privilegier bland annat på rådsturätten 
1609 då det slogs fast att det var förbjudet att handla utanför stadens gräns eller 
utanför lördagens torgmarknad.268 Den som sålde öl, bröd eller brännvin utan att 
betala skatt till staden skulle förlora sina rättigheter att handla men också de varor 
denne handlade med.269 Böter och ibland beslagtagning av varor drabbade den som 
inte kunde tåla sig till torghandeln, utan köpslog om varorna utanför.270 För den 
som sålde öl för mer än fem fyrkar drog rådsturätten in rättigheterna och själva 
ölet gavs till hospitalet.271 1614 bestämdes att den som beslogs med landsköp skulle 
böta 40 daler, andra gången 80 daler och tredje gången förvisas staden.272  

                                                 
266 Åke Sandström, 1996, s. 11. 
267 Lindberg & Sleman, 1946, s. 546f. 
268 31 oktober, 1609, s. 4, LRP, LstA, VaLA. 
269 31 augusti, 1612, 53, LRP, LstA, VaLA. 
270 29 april, 1613, s. 62, LRP, LstA, VaLA. 
271 8 oktober, 1610, s. 4, LRP, LstA, VaLA. 
272 22 maj, 1614, s. 81, LRP, LstA, VaLA. 
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Dessa privilegier tjänade borgarnas näringsintressen och regleringen bör ha tjänat 
deras möjligheter att avyttra varor på en marknad som var begränsad. Men i hertig 
Johans privilegiebrev fanns även kravet på borgarna att saluhålla vissa varor.273 För 
var och en som tillhörde stadens gemenskap skulle torgmarknaden garantera till-
gång till det som stadsbefolkningen behövde. Priserna fick därför anpassas efter 
vad folk kunde betala. Tidigare forskning har pekat på en allmän föreställning om 
det ”rättvisa priset”. Enligt Magnus Eriksson stadslag skulle priserna anpassas efter 
tiden och de förhållanden som just då rådde. Den som sålde skulle få en rimlig be-
talning och den som köpte skulle inte behöva betala något överpris.274 På så sätt 
eftersågs både konsumenternas och producenternas intressen. 
 Leif Runefelt menar att hushållningsläran rymde mycket kritik mot överflöd. 
Det överskott som hushållen eventuellt producerade skulle användas för att lättare 
tillgodose kommande behov. Att återinvestera överskottet i någon vinstmaxime-
rande verksamhet var inte något som tidens lärde gav uttryck för.275 Folke Lind-
berg har genom en hushållsbok från 1622 kunnat visa att i alla fall en näringsidkare 
drev en synnerligen omfattande näringsverksamhet, det mesta rena penningaffärer. 
Hushållsboken tillhörde befallningsmannen Per Mattsson. Av boken framgår att 
han lånade ut pengar till andra med en ränta på mellan 5 och 10 procent. Han 
handlade med en rad varor såsom hudar, spannmål, kryddor och vin. Han var del-
ägare i två sågverk, i Linköping ägde han flera bodar som han hyrde ut och var 
dessutom delägare i stadskällaren som enligt Lindberg skall ha varit ett mycket luk-
rativt företag. När linköpingsborna år 1627 fick möjlighet att köpa andelar i gene-
ralhandelskompaniet satsade Per Mattsson 1000 daler. De andra 42 linköpingsbor-
na köpte tillsammans för 770 daler. Som Folke Lindberg påpekar visar dessa siff-
ror att Per Mattsson inte var representativ för handelsmannen i Linköping.276 Det 
visar dock att åtminstone somliga drev mycket vinstdrivande verksamhet, kanske 

                                                 
273 Lindberg & Sleman, 1946, s. 546f, 746. 
274 E P Thompson, 1983, s. 65ff. Lindström, 1994b, s. 91.  
275 Runefelt, s. 110ff. 
276 Lindberg, 1975, del 2, s. 81. 
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också med det syftet. Det var alltså fullt möjligt att driva lukrativa affärer. Någon 
övre gräns fanns därmed inte. Men att garantera ett minimum av varor gagnade 
ordningen. 
 
 
Stadens befolkningsgrupper 
I genomsnitt en och en halv gång per månad var det rådsturätt i Linköping. Råds-
medlemmarna skulle vara bofasta burskapsägande borgare i staden. Enligt stadsla-
gen skulle borgmästarna vara sex stycken och rådmännen 30. Mindre orter tilläts 
anpassa antalet nedåt.277  Enligt rådsturättsprotokollet presenterades vid rådmans-
stämmorna, som hölls kring valborg varje år, vilka som ingick i rådet och vem som 
hade de olika ämbetsmannafunktionerna i staden. Borgmästarna satt oftast ett år i 
taget, rådmännen satt tio år. Borgmästarna var fyra stycken och rådmännen i regel 
åtta. Detta var stadens styrelse, ”tillsatte på stadens gagn och bäste”.278 Rådsturät-
tens uppgifter var inte klart fastlagda i lagar och privilegier, men den utövade rätt-
skipande och administrativa funktioner.279 Rådsmedlemmarna skulle vara bofasta 
burskapsägande borgare i staden.  
 

Borgerskapet 
Det har framkommit att det möjligen fanns flytande gränser för vad borgerskapet 
betydde, praktiskt och formellt. Ibland räknades stadsbor i allmänhet till borger-
skapet, alltså inte bara burskapsägande enligt stadslagen utan alla som bodde i sta-
den. Formellt var borgarna de män som efter att ha fått ett burbrev - ett tillstånd - 
av råd och magistrat drev näring i staden. Stadslagen ställde krav på den som ville 
bli borgare; mannen skulle vara född i äkta säng, vara betrodd i lokalsamhället och 
under minst sex års tid ha fått en gedigen yrkesutbildning i det yrke han önskade 

                                                 
277 Westling 2003, s. 67. 
278 Rådmanstämman 1610, s. 12 LRP, LstA, VaLA. 
279 Dag Lindström, 1991, s. 49f. 
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bedriva i staden. Den som ville bli borgare skulle för att upptas också betala en av-
gift, förbinda sig att stanna i staden i minst sex år och fullgöra sina skyldigheter, 
främst betala skatt och utföra de olika slags tjänster som borgerskapet krävde, som 
militärtjänst eller att delta i stadens försvar. Till borgarhushållet hörde också hust-
rur, barn och tjänstefolk. Den som ingick i borgarkollektivet åtnjöt ett visst förtro-
ende och det var som borgare man förde sig när man reste, gjorde affärer eller do-
nerade pengar till en landsortkyrka.280 Detsamma gällde för borgarhustrun. 
 För att få tillträde till borgerskapets nätverk krävdes att man kvalificerade sig. 
Formella meriter som mästarbrev och burbrev krävdes. Borgaren avlade sedan in-
för råd och borgmästare en ed för att bekräfta åtagandena, som skulle övervakas av 
två edmän.281 Därutöver krävdes goda vitsord. En tysk barberare, exempelvis, upp-
togs i borgerskapet först efter ett brev från ståthållare Lindorm Ribbing.282 24 
gånger protokollfördes i rådsturättsprotokollet att någon svurit borgareden. När 
köpmannen Lasse Persson begärt borgerskap i staden försäkrade han i rådsturätten 
sin goda vilja. Han lovade att vara med dem och bo hos dem, att ingenting oför-
delaktigt eller olagligt skulle kunna misstänkas honom, som skulle kunna skada 
hans medborgare. Om inte hotade höga bötesbelopp, och tredje gången uteslut-
ning ur borgerskapet. Istället skall han ”Riktigt och ärligen köpa och handla av 
dem mitt gods tjänt av, och icke med något vederlag. Eller /…/ mina medborgare 
någon skada tillfoga. Att detta så i sanning och av mig oryggeligen hållas skall, 
stadfester jag det med min Egen hand och Namn här i Stadens tänkebok under-
skrivit på allmännelig Rådstuga den 3 april år 1615.” Härefter har Lasse Persson 
skrivit ”Lars P med Egen hand”, vilket bekräftar den av protokollskrivaren formu-
lerade försäkran.283  
 Kvinnor framträder påfallande litet i rådsturätten. Om det berodde på att de 
hade få möjligheter att driva sak i rätten, eller om deras konflikter togs upp någon 

                                                 
280 Westling, 2003, s. 48. 
281 Westling, 2003, s. 47f. 
282 16 mars, 1611, s. 29, LRP, LstA, VaLA. 
283 3 april, 1615, s. 145, LRP, LstA, VaLa. 
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annan stans är svårt att säga. Kvinnor var omyndiga och kunde inte utan ombud 
driva ärenden i rätten. Kvinnor sociala position bestämdes helt och hållet utifrån 
den relation hon hade till en man: till sin far, sin make eller sin förmyndare. Flera 
forskare har poängterat att kvinnans juridiska och ekonomiska handlingsmöjlighe-
ter kringskars genom omyndlingskapet.284 Maria Sjöberg ser skillnaderna mellan 
könen under tidigmodern tid som en ”en-könsmodell”. Kvinnan kunde således 
aldrig driva affärer eller använda formella institutioner i egenskap av ”sig själv”. 
Som kvinna var hon beroende av en man: sin far, sin make eller en målsman, som 
skulle företräda henne i formella sammanhang. Detta, menar Sjöberg, kan förklara 
hur maktförhållandet mellan könen reproducerades under tidigmodern tid.285 Åsa 
Karlsson Sjöberg har studerat de ärenden där kvinnor agerade i rådsturätten i Gäv-
le. Karlsson Sjögren visar att den ogifta kvinnans juridiska och rättsliga ställning 
var mycket sårbar, men att den gifta kvinnan i staden kunde agera tämligen fritt, 
inom exempelvis handeln. Men den gifta kvinnans rättsäkerhet var sårbar: Makens 
eventuella våld, till exempel, var inget brott, såvida det inte ansågs oproportioner-
ligt. Var kvinnan däremot ogift kunde ett våldsövergrepp klassas som såramål, var-
på hon i så fall kunde ta ärendet till rättslig prövning.286  
 Gudrun Andersson motsätter sig slutsatsen om en kvinnlig underordning som 
en tvingande nödvändighet, som ett axiom, och menar att den underordning som 
går att utläsa ur lagmaterialet hade liten genomslagskraft i det dagliga livet. Anders-
son menar att kvinnors aktivitet och rörelsefrihet juridiskt och ekonomiskt var be-
tydligt större än vad lagen tillät. Från en analys av Askers häradsrätt drar Anders-
son slutsatsen att kvinnor sannolikt inte generellt uppfattades vara underställda 
män och att det fanns parallella genuskonstruktioner som vidgade kvinnors prak-
tiska handlingsmöjligheter.287  

                                                 
284 Marja Taussi Sjöberg 1996; Maria Sjöberg 1996; Åsa Karlsson Sjögren, 1998; m fl. 
285 Sjöberg, 1996, s. 88f; 2001, s. 18. 
286 Karlsson Sjögren 1998, s. 149. 
287 Andersson, 1998, s. 302. Se också Hilde Sandvik, 1991. 
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Rådsturättsmaterialet från Linköping visar att kvinnorna som aktörer gentemot 
männen var i minoritet.288 Tabell nio redogör för kvinnornas aktivitet i rådsturätten 
under perioden. Som tabellen visar kärade kvinnorna mer än de svarade. Vid ett 
tillfälle kärade en kvinna för sin mans räkning. Ragnell Nilsdotter, som uppenbarli-
gen var för alla väl bekant eftersom det inte anges vem hon är hustru till, kärade i 
juli 1612 till Christian Kopparslagare att han inte betalat en skuld till hennes 
man.289  
 
Tabell 9. Kvinnor som aktörer i Linköpings rådsturätt, 1609 – 1619 
Ek.är = Ekonomiska ärenden 
Äk.är.= Äktenskapsärenden 
Br.m.kr = Brott mot kronan 
Ärenden Kärar  Kär. Ombud Svarar  Vittnar Totalt 
Slagsmål 2  3   1   0  6  
Förtal 1  6   2   0  9  
Våldtäkt 1  0   0   2  3  
Ek. är. 6  5   1   0  12 
Hemgång 1  0   0   0  1 
Dråp 0  0   0   2  2 
Stöld 1  0   2   2  5 
Sedlighet 2  0   1   0  3 
Äk.är 1  3   1   0  5 
Ordning 0  0   13   0  13 
Br.m.kr 0  0   1   0  1 
Summa 15  17   22   6  60  
Källa: LRP, LstA, VaLA 

                                                 
288 Kvinnor agerade i ungefär 15 procent av ärendena. Det överensstämmer generellt med andra 
studier av de rättliga arenorna under tidigmodern tid. Andersson 1998, s. 74f; Sjöberg, 2001, s. 75. 
289 Hon tituleras hustru och är sannolikt därför ingen änka. 
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I Linköping var kvinnorna mest frekventa i ekonomiska ärenden. De drev in skul-
der, eller ogillade köp. I mars 1611 förde Sven Skomakares hustru sak mot sin 
man, som sålt en tomt. Hon hade emellertid ”ryggat köpet” då det var henne ”ove-
terligt och olagligt gjort”. Hon processade utan ombud, mot sin man och fick 
rätt.290 
 Som grupp i förhållande till män är kvinnorna således i minoritet. Men som 
tabell nio illustrerar är fördelningen intressant: de kärade oftare än de svarade. Den 
största enskilda posten svarande utgjordes av ett ordningsärende. Det var vid ett 
också samma tillfälle som rådsturätten samlade ihop stadens 13 ”lösa kvinnor” till 
förhör.291 Tabellen visar även att den näst största posten, som nästan är lika stor, 
anger att kvinnorna kärade i ekonomiska ärenden, oftast i egen sak. Totalt sett kä-
rade de oftare än de svarade. Vittnade gjorde de förhållandevis sällan. När de kära-
de gjorde de i regel det i egen sak, men när de svarade gjordes det oftast via om-
bud. Tabellen visar således att vissa kvinnor reglerade ekonomiska, sociala och äk-
tenskapliga förhållanden inom ramen för de formella institutionerna, på egen hand 
eller genom ombud. Andra kvinnor, de ogifta, hade låg status i lokalsamhället och 
hade små möjligheter att driva sak i rätten. Precis som det rådde ojämlika förhål-
landen mellan män, rådde också ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män. 
Givet det faktum att kvinnor var omyndiga, vilket kringskar deras möjligheter på 
den världsliga arenan, finns det variationer i kvinnornas agerande i rättsliga sam-
manhang. Det gör det svårt specifikt uttala sig om hur kvinnors sociala underord-
ning såg ut. Vissa kvinnor hade vida högre status än den man de kärade emot, som 
när en hustru drev sak mot en dräng. Status i lokalsamhället och möjligheter att 
använda de offentliga institutionerna varierade på motsvarande sätt kvinnorna 
emellan.  
   

                                                 
290 2 mars, 1611, S. 27, LRP, LstA, VaLA. 
291 10 april, 1615, s. 101f. LRP, LstA, VaLA. Ärendet analyseras i kapitel fyra. 
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Svenner, dagkarlar och besökare – andra etablerade stadsinvånare 
De män som arbetade inom kyrkan bildade hushåll utanför borgerskapet, liksom 
de som var knutna till slottet. Deras hustrur, barn och eventuella tjänstefolk ingår i 
denna grupp. Det fanns också arbetare som bildade egna hushåll, som dagkarlar, 
köpsvenner och vedhuggare. Människor som av olika skäl saknade möjlighet att 
försörja sig själva omhändertogs av sina anhöriga. Dessa personer hade som stads-
invånare tillgång till rådsturätten och de hade sina givna platser i stadsförsamling-
en. De var integrerade i staden. För de som inte hade några anhöriga att förlita sig 
på kunde hospitalet vara en möjlighet.292 Utöver borgerskapet och de människor 
som ingick i etablerade hushåll, fanns tillfälliga besökare. Alla inresta skulle redo-
göra för vilka de var och hur de försörjde sig. Var personen etablerad någon an-
nanstans var det fullt möjligt att vistas i staden och besöka kyrkan som en del av 
stadsförsamlingen.293  
 Dessa grupper kan alltså grovt sägas utgöra stadsbefolkningens sammansätt-
ning. Den viktigaste skiktningen av stadens befolkning utgjordes dock inte mellan 
dessa grupper, utan mellan dessa tillsammans å ena sidan, och de obesuttna som 
allmänt kallades för löst folk, å den andra.  
 

Det ”lösa folket” 
När sockenstämman, synoden och rådsturätten sökte kontrollera inflyttning av 
främmande fattiga som inte kunde redovisa var de kom ifrån eller vad de skulle 
göra i staden, var det människor i den här gruppen. Detta var personer som sakna-
de permanenta hem och hade svårt att klara försörjningen. I november 1610 döm-
des en man vid rådsturätten för att ha stulit en häst. ”Efter han var en krympling 
och hade intet att Böta med”, förvisades han furstendömet. Skulle han någonsin 

                                                 
292 Hur hospitalet organiserades och fungerade analyseras vidare nedan. 
293 1609, Fol. 41:2, LDP, LdA, VaLA. 
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dömas för tjuveri igen, mister han livet, bestämdes det.294 I juli året därpå dömdes 
ytterligare en tjuv, ”en oppenbar hora”, för att ha stulit från en av adelshustrurna. 
Men ”efter hon hade intet att böta med, blev avdömt att hon skulle stå ved kåken 
och förvisas staden”.295 Förvisning var ett sätt att straffa egendomslösa personer 
och ett sätt att bli av med sådana människor som begick brott för sin försörjnings 
skull. Stöldgodsen betingade sällan ett högt materiellt värde; kläder, skor, spann-
mål, ibland lite pengar.296 Symbolvärdet var desto större. Stölder begicks oftast av 
de obesuttna i staden, eller av utsocknes. Det var sällan fråga om organiserade li-
gor, utan om ensamma personer, kanske på genomresa eller förvisade från någon 
kringliggande ort. De var sannolikt synonyma med de ärelösa.297  
 Marie var nog just en sådan person. Prästen Daniel hade själv satt henne i 
häkte för att hon suttit och druckit under en predikan. Marie hade i en häftig ord-
växling förtalat Daniels hustru. Hon hade inte heller skött sina ålagda sysslor på 
hospitalet, utan i stället stulit det malt hon skulle brygga öl på för hospitalets räk-
ning. Till råga på allt hade hon gått till sängs med Nils Månsson köpsven. Han 
menade sig dock inte ha kunnat freda sig från henne, vilket en kvinna styrkte med 
sitt vittnesmål. Det tiggarpass Marie fått av kaplanen i hospitalet revs sönder av 
ståthållaren, borgmästare och råd och ”för sitt orolige Buller, skvaller, och Lösak-
tighets skull” förvisades hon från staden.298 Att hon varit berusad i kyrkan under 
predikan, beslagits med stöld på hospitalet – som det förövrigt var en nåd att få 
tillhöra - och dessutom begått sexuella ”felsteg” var graverande för henne. Dessut-
om hade hon förtalat prästhustrun.  

                                                 
294 12 november, 1610, s. 21, LRP, LstA, VaLA. 
295 10 juli, 1611, s. 37, LRP. Kåken var en träanordning vid vilken brottslingen bands som ett skam-
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bandet. 
296 Sundin, 1992, s. 115f. 
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Sju personer förvisades staden under perioden och samtliga tillhörde det lägsta so-
ciala skiktet. Pigan Lisebett, hospitalshjonet Marie, ”löst folk”, en knekt och en 
dräng – alla hotade de ordningen, men framförallt saknade de förtroendekapital el-
ler medel att sona sina brott. Två personer avrättades också, av vad det verkar 
samma skäl som förvisningen: ”Erik Jöransson en främmande karl” och en man 
som sålt sitt stöldgods till borgare i Skänninge 299 De skyldiga var utsocknes och 
okända och här var det fråga om grova stölder. Fyra gånger dömdes den skyldiga 
till döden, men där straffet överlämnades till överheten. Erik från Åtvidaberg hade 
till exempel stulit en oxe och tagits på ”färska gärning”. Trots det var tio män in-
kallade från häradet för att diskutera Eriks brott. De kunde inte fria hans liv, men 
sköt saken till överheten.300  
 Många av de främmande marginaliserade var ogifta mödrar, som kanske för-
visats från sin hemort för de barn de fött utanför äktenskapet. Vid ett tillfälle sam-
lade rådsturätten de ogifta kvinnor med barn som saknade permanenta hem. Här 
utreddes vem som var far till deras barn och var de eventuellt skulle kunna bo.301 
Tre pigor, Ragnell, Elin och Marit, konstateras ha fått barn och stod enligt sedvän-
jan utanför församlingsgemenskapen. I protokollet angavs att Marit står ”utan kyr-
ka och barnet är års gammalt”. Det är anmärkningsvärt att barnet är så gammalt, 
eftersom kvinnor normalt genomgick en återupptagningsceremoni i församlingen 
sex veckor efter förlossningen. Troligtvis var det anmärkningsvärt också ur rådstu-
rättens perspektiv, eftersom det anges i protokollet. En annan kvinna, ”Sötebrita”, 
uppgavs hålla till hos David finne och ”dricke med tiggare”. Någon påföljd eller 
tillsägelse gav inte rådsturätten. Brita, Ingell, Anna och en fjärde kvinna, som 
tjänstgjorde hos Tommas Classon, uppmanades tala om vem som var fäder till de-
ras barn. De resterande kvinnorna fick redogöra för sitt uppehälle; Marit i Hunne-
berg hade när allt kom omkring ett brev både från Vikingstad och från Bankebergs 
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bönder att hon ”där haver ställa sig ärlig”. Byred Persdotter som svikits av en man 
från Vadstena uppmanades ta tjänst i Norr- eller Söderköping. Rådsturätten ville 
också veta vem som var far till Britas barn, Brita hos Hans Krukmakare. Fadern till 
det första barnet är död, berättade hon, rent av ihjälslagen för hennes skull. Fadern 
till det andra barnet hade biskopen skilt henne ifrån för det hor han begått.  
 Rådsturätten sökte alltså integrera kvinnorna i olika hushåll för att på så sätt 
minimera antalet ur det ”lösa parti” man så ihärdigt sökte bli av med. Hur integre-
ringen skulle genomföras rent praktiskt framgår inte av protokollet. Rådsturättens 
initiativ speglar ett sammanlänkande kapital, där borgmästare och råd söker prak-
tiska lösningar för stadens stabilitet och ordning. 
 Inflyttning till städerna kunde ske, efter noggrann kontroll av den som ville 
flytta in. Men misstänksamheten mot främmande var mycket stor. Sockenstämman 
uppmanade vid fem tillfällen råd och borgmästare, som kunde tillsätta fjärdings-
män och byfogdar, att ha noga uppsikt över vilka människor som rörde sig i sta-
den. Många ärenden i sockenstämma och synod rör det ”lösa parti” som fanns i 
staden. I februari 1612 bestämdes att den som kom till staden utan att vara känd av 
någon, noga skulle rannsakas.302 På sockenstämman 1617, beordrades borgmästare 
och råd att noggrant kontrollera vilka människor som fanns i staden. Men miss-
tänksamheten mot främlingar var inte alltid förankrad hos alla stadsinvånare, efter-
som sockenstämman upprepade gånger uppmanade råd och borgmästare att ut-
kräva böter från den som hyser främmande. Vid 1609 års stämma beslutades att 
den som härbärgerar en främling som inte kan visa besked med papper vem han 
är, skall straffas med böter till domkyrkan för varje natt.303 Genom att hota stads-
borna själva med straff och inte bara de kringströvande fattiga, var det lättare att 
kontrollera förekomsten av utsocknes i staden. 1619 bestämde sockenstämman att 
de som påträffas hysa något ”löst parti” skall böta till domkyrkan. Om det uppre-
pades hotades med fängelse, tillsammans med gästerna, eller rent av förvisning 

                                                 
302 11 februari, 1612, s. 41, LRP, LstA, VaLA. 
303 Sockenstämman 1609, Fol. 46:2, LRP, LstA, VaLA. 
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från staden. Samtliga förbjöds att ta in någon som inte hade ”gott besked och vitt-
nesbörd”. Överträdelser föranledde tre daler i böter till domkyrkan. Detta var up-
penbarligen ett problem som det var svårt att komma tillrätta med.304 Mellan sock-
enstämma och rådsturätt rådde således konsensus i synen på främmande männi-
skor. 
   
 
Äran, rådsturätten och tätheten   
För att ”kvalificera” sig för ett särskilt nätverk krävs att man vet hur man skall bete 
sig, säga och vara. Äran som ”förmåga” gav alltså tillträde till gemenskaper, som 
individen hade nytta av och kanske var tvungen att ingå i för sin försörjning.305 
Men vad ingick i detta ”sociala kunnande”? Var det att ”avslå med sitt drinkeri och 
svärmeri, vara gudfruktige och gärna gå i kyrkan”, som rådet uppmanade två 
fängslade män att göra?306 Här angav rådsturätten några grundläggande förhåll-
ningsregler för ett tillbörligt handlande, precis som sockenstämman gjorde, när den 
bötfällde dem som drack under helgdagarna, eller svor, slogs och bråkade.307 Vad 
var alltså möjligt att göra, vad kunde en person göra, och inte? Vad människor i 
allmänhet uppfattade vara ett oönskat handlande artikulerade Per Stensson, när 
han, i ett försök att lugna ner sin vän Hans Smitt, som på krogen slängt ett glas öl i 
ansiktet på en trätobroder, sade ”du gjorde som ingen ärlig karl att du således slog 
honom”.308 Sven Västgöte illustrerar både att det skapade oro och osäkerhet att 
uppfatta sig, eller någon annan i hushållet, som förtalad, men att ett slagsmål inte 
nödvändigtvis hotade äran. Svens hustru dömdes för att ha orsakat ett slagsmål 
som utbrutit med Sisilla. Sven Västgöte menade att hustrun försvarat deras dotter. 

                                                 
304 Sockenstämman 1619, Fol. 74:2, LDP, LdA, VaLA. 
305 se exempelvis Sandmo, 1994a, s. 82, Se också Ågren & Johansson, 1994, s. 125; Lindstedt Cron-
berg 1997, s. 247f. 
306 17 mars, 1610, s. 11f, LRP, LstA, VaLA. 
307 1609, Fol. 41:2; Fol. 46:2, LDP, LdA, VaLA. 
308 15 maj, 1615, s. 105, LRP, LstA, VaLA. 
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Sisilla skulle enligt protokollet ha ”skällt hans dotter och icke kunde beslåt”. Sisilla 
dömdes att mista sin målsägarrätt.309 Trots att Svens hustru dömdes böta för 
slagsmålet, var det Sven som kärade i ärendet. Sven krävde upprättelse för dottern. 
Förtalet uppfattades uppenbarligen vara ett värre hot mot familjen än att hustrun 
varit part i ett slagsmål. Ärendet visar att äran var kollektiv, att hela hushållet drab-
bades av individers misstag.  
 Flera forskare har uppmärksammat ärans betydelse i det tidigmoderna sam-
hället och hur den ordnade sociala relationer och styrde det vardagliga handlings-
mönstret.310 De verbala angreppen hotade äran och de tycks ha sargat den på ett 
nästan fysiskt sätt. Marie Lindstedt Cronberg beskriver förtalen som obetvingliga, 
att ”orden, väl utslungade, fick en självständig kraft, och äran var skadad tills den 
återupprättades offentligt.”311 Ärans betydelse kommer till uttryck i de många för-
talsbrott som togs upp inför rådsturätten i Linköping. Den styrka som de till-
skrevs, både av rådsturätten och av de människor som drabbades av det, visar att 
äran var sårbar och att förtal spred oro i lokalsamhället. Ur ett kollektivt perspektiv 
var det viktigt att komma till rätta med individer som spred okvädelser omkring 
sig. Kärandesidan vann alltid i förtalsmål och skuggan föll alltid på den som fört 
ryktet på tal. När Mats Leggare till exempel kallade Gudmund Skräddare för en 
skälm dömdes han att böta, med tillägget att om han gjorde någonting liknande 
igen, skulle han sättas en månad i kistan på vatten och bröd.312  
  För att ett verbalt angrepp skulle hota äran var det väsentligen en fråga om 
att andra människor hörde och bevittnade det. Äran var därför en offentlig storhet. 
Som sådan var det viktigt att också återupprätta den offentligt.313 Per Kork hade 
förtalat lagmannen Jöns Månsson på själva rådstugan, inför borgmästare och råd. 
Per Kork försvarade sig med att Jöns Månsson hade beskyllt honom för att ha fiff-

                                                 
309 11 januari, 1610, s. 8, LRP, LstA, VaLA. 
310 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 207 och där anfört forskningsläge. 
311 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 221. 
312 25 mars, 1616, s. 125, LRP, LstA, VaLA. 
313 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 248.  
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lat med skatten. För förtalet av Månsson på rådstugan dömdes Per Kork att böta 
40 daler till treskiftes.314 När Jöns Månsson några år senare, i egenskap av borg-
mästare, menade att Olof Håkansson hade förtalat honom, fanns inga vittnen i 
rådsturätten, varpå ärendet måste skjutas upp.315 
 

Verbala angrepp och social position  
Kvinnor agerar i sju ärekränkningsärenden. Vid fyra tillfällen riktades brottet mot 
andra kvinnor och tre gånger mot män. När kvinnorna förtalade varandra handla-
de anklagelserna om stöld eller hor.316 En piga anklagade en dräng för osedlighet, 
en annan brukade ”slem mun” mot några män.317 Män förtalade ibland kvinnor, 
även om det bara skedde vid tre tillfällen. De anklagade dem för att vara horor.318 
För det senare 1600-talet har anspelningar på kvinnors bristande sexuella oförvit-
lighet visats vara den vanligaste formen av okvädelser riktade till kvinnor.319 Även 
under det tidiga 1600-talet tycks samma förhållanden alltså gälla.  
 För män skall äran ha varit förknippad med hur väl han uppförde sig bland 
grannar och hur han som bonde handskades med jorden och djuren i det jord-
brukande manliga kollektivet.320 De flesta aktörer på rådsturätten var borgare från 
staden och som förra kapitlet visade rörde många ärenden regleringen av markna-
den. När borgarna hamnade i ekonomiska konflikterna handlade det om egen-
domsöverföring och reglering av ägande och skuld. Man skulle kunna tänka sig att 
borgarna var mer känsliga för angrepp på den sfär som rörde handeln eller hant-

                                                 
314 12 september, 1611, s. 38f, LRP, LstA, VaLA. 
315 17 juli, 1615, s. 110, LRP, LstA, VaLA. 
316 Gudrun Andersson har inte funnit några kvinnor som kallar varandra horor. Andersson, 1998, s. 
160; Det har Marie Lindstedt Cronberg, 1997, s. 234.  
317 Tidelagsanklagelsen var uppe 22 december, 1615, s. 119 och 12 januari, 1616, s. 121, LRP, LstA, 
VaLA. 
318 7 december, 1610, s. 22; 16 mars, 1611, s. 29; 23 juli, 1615, s. 111, LRP, LstA, VaLA. 
319 Lindstedt Cronberg, 1997, s 225f, 234 ; Andersson 1998, s. 157ff. 
320 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 223f. 
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verket, men även i staden knöts den personliga äran till det som hörde jordbruket 
och djuren till. Förtalet rörde hushållets produktion och reproduktion och anger 
vilka sfärer i vardagslivet där äran och trovärdigheten behövde regleras.  
 Prästen mäster Daniel i Landeryd menade till exempel att borgaren Mickel 
Hillebrun sagt att han fått hans åker ”som en skälm och förrädare”.321 Lasse Jöns-
son anklagade rådmannen Tunnes Smitt för samma sak, nämligen att han fått en 
åker som ”en skälm och ingen Erlig karl.” Det här var allvarliga anklagelser efter-
som fyra gode män tillsattes för att reda ut saken.322  
 Av dessa ärenden framgår att det var män ur de högre sociala skikten som 
förtalade varandra, alternativt att det var män ur denna grupp som krävde att kon-
flikterna löstes i rådsturättens offentlighet. Däremot kunde en kvinna förtala en 
man och en man en kvinna.323 De var dock framförallt män ur stadens högre socia-
la skikt som gjorde sig skyldiga till förtal i Linköping. Borgaren Lasse Jönsson an-
klagade exempelvis rådmannen Jakob Hinderssons hustru för att vara en hora. I 
september 1611 anklagade David Glasmästare Lasse Andersson för att ha givit 
borgmästare och råd tusen djävlar, för vilket han sattes i stadens fängelse.324 Året 
därpå anklagade byfogden Måns Nilsson kämnären Lasse Jönsson för att ha givit 
fogden Erik Nilsson ”tusen djävlar”.325 Detta var det samma som att nedkalla en 
förbannelse om olyckor och bråd död. Erik Nilsson var kungens representant och 
den som på rådstugan meddelade vilka skatter centralmakten krävde av staden. 
Kanske hade Erik Nilsson fallit i Lasse Jönssons onåd kring stadens ekonomiska 
angelägenheter. Nu var ”tusen djävlar” en allvarlig sak. Besvärjelser och ramsor, 

                                                 
3215 april, 1615, s. 100, LRP, LstA, VaLA. Ursprungligen är skälm beteckningen på ett kadaver, eller 
en del av ett dött djur, SAOB. Vid ytterligare tre tillfällen anklagades någon för att ha fått sin jord 
på ett ohederligt sätt. 25 mars, 1616, s. 125, LRP och 23 juli, 1615, s. 112, LRP, LstA, VaLA. 
322 15 maj, 1615, s. 106, LRP, LstA, VaLA. 
323 Gudrun Andersson finner att det för både män och kvinnor var viktigt att försvara sig mot ver-
bala angrepp, både från män och från kvinnor, liksom från andra sociala skikt än det man själv till-
hörde. Andersson, 1998, s. 158ff, 168.  
324 12 september, 1611, s. 38, LDP; LstA, VaLA. Det här ärendet är överstruket i protokollet.  
325 14 november, 1612, s. 55f, LRP, LstA, VaLA. 
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profana och religiösa, var olika sätt att få lycka och välgång i livet. Besvärjelserna 
kunde omvänt användas för att bringa olycka och ofärd.326 Eftersom Måns Nilsson 
kärade i ärandet och inte Erik Nilsson själv, måste ”tusen djävlar” ha varit en 
skrämmande önskan som hotade hela lokalsamhället. Det visar också att utslunga-
de ord uppfattades ha verkande krafter som måste besvärjas. Lasse Jönsson sattes i 
stadens fängelse.327  
 Förtal hotade uppenbarligen människors trovärdighet, både den som förtala-
de – som riskerade att dömas för att ha förtalat, liksom den som drabbades av för-
talet, som riskerade att inte bli riktigt rentvådd. Ärekränkningen kunde anses vara 
ett så allvarlig brott att den skyldige enligt stadslagen kunde dömas för att ha för-
sökt ”ljuga äran av någon”.328 Pigan Lisbet Clemensdotter menade sig ha sett 
drängen Sven stå på en kubb bakom ett sto. Vad han verkligen gjorde bakom sto-
et, med byxorna nere, hade hon egentligen inte kunnat se. Några andra vittnen i 
stalldörren fanns inte. Hon hade därför kallat till sig en annan dräng och berättat 
för honom vad hon trodde Sven hade gjort där ute i stallet. Denne hävdade att 
hon ”Ljuger skamligen på honom som hon beskyller”. Sven menade att hemlighu-
set ligger i stallet och att det var där han hade varit. Då Sven nekade till anklagel-
serna och då Lisebetts vittnesmål inte var vidare trovärdigt, sköts ärendet fram till 
nästa rådstuga.329 
 Tidelag var ett brott som var så grovt att det tycks ha hotat själva verklighets-
uppfattningen. Vid sidan av stöld, mord, dråp och horsbrott gav det högsta straff. 
Jonas Liliequist menar att tidelaget var ett sätt att ta avsteg från vad det innebar att 
vara människa och att den skyldige trotsade Guds skapelse.330 Kanske var det i för-
skräckelse om Guds vrede som Lisbet anklagade Sven. Om Sven å andra sidan var 

                                                 
326 Exempelvis Oja, 1999, s. 64f. 
327 Fängelset var inget straff, utan fungerade som ett häkte inför fällande dom. Av protokollen 
framgår dock inte vilket det slutgiltiga straffet blev, eller hur länge de satt i fängelset.  
328 MESt, 1966, s. 182. 
329 23 december, 1615, s. 119, LRP, LstA, VaLA. 
330 Liliequist, 1992, s. 97f, 145f. 
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oskyldig var det för honom fruktansvärda anklagelser och om Lisebett vittnesmål 
slutligen skulle anses sakna grund skulle hon göra sig skyldig till förtal. Både Lise-
bett och Sven var därför misstänkliggjorda. Sålunda sattes de båda i häkte fram till 
nästa rådstuga.  
 Enligt rådsturätten hade Lisebett fått Sven i ”Rop och Rykte”. Det är också 
hon som skall bevisa Svens skuld, inte han sin oskuld. Lisebett ”haver skändligen 
Ljugit och sagt osant på honom Det hon aldrig bevisa eller bestå kan”. Sven fria-
des men Lisebett förklarades efter rådstugubalkens 30:e kapitel, att vara en sådan 
som ”djärves ljuga äran av någon”, och dömdes till 30 marker i böter, eller i hän-
delse av fattigdom förvisning från staden, eller mista huvudet.331 Att Lisbett skulle 
ha avrättats framgår inte av rådsturättsprotokollets formuleringar. Troligtvis hade 
hon inte pengar att betala böterna, utan förvisades istället från staden.332 Jan Sun-
din menar att förvisning och kroppsstraff var ett omvandlingsstraff för de fattiga, 
som saknade medel att betala sina böter. Fängelsestraffet fungerade på samma 
sätt.333 Ärendet med Lisbett var sannolikt ett extremt fall. Men av domarna framgår 
att någonting väsentligt var hotat när människor förtalade och att äran var en egen-
skap som kunde tas ifrån en. Ärendena visar också att den sociala kontrollen var 
stark och att människor levde mycket tätt.  
 Men ett samhälle som fungerar måste vara tätt, lagom tätt. Det menar den 
norske kriminologen Nils Christie, som anser att om vi skall kunna förstå krimina-
liteten i ett samhälle måste vi också förstå själva samhället. Centralt i hans tes står 
frågan om enheten, beroendet och synliggörandets, eller täthetens betydelse för 

                                                 
331 MESt, 1966, s. 182. 
332 Jan Sundin tolkar protokollet som att Sven bad för Lisbett, vilket benådade henne från dödsdo-
men. Sundin, 1992, s. 138. 
333 Sundin, 1992, s. 137ff. Pieter Spierenburg ser fängelset som ett substitut för hushållet. Fängelset 
var ett sätt att domesticera lösdrivare, ohjälpligt kriminella och andra som inte funnit sin plats i 
samhällsordningen. Att fängelsets idé vid den här tiden skulle utgå från en vilja att forma individens 
själ, för att tala med Foucault, menar Spierenburg vara en efterhandskonstruktion. Pieter Spieren-
burg, 1991. Passim. 
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mänskligt agerande. Christie menar att det måste finnas en balansgång mellan syn-
ligheten och osynligheten; ett samhälle måste vara så tätt att handlingar måste kun-
na värderas, att ett agerande som skadar andra också tas upp som ett felaktigt bete-
ende. Men individerna får inte vara så tätt sammanfogade och synliggjorda för var-
andra att det resulterar i en alltför hård kontroll. Synligheten kan bli så stor att det 
leder till brott; äran och betydelsen av denna, som i grunden är någonting gott, kan 
bli så viktig att den leder till dråp som ett försvar av en uppfattad kränkning. Ju 
högre grad av täthet desto större tycks risken därför vara för kriminella handlingar, 
samtidigt som brist på samma täthet kan undergräva gemenskap och upprätthål-
landet av normer.334  
 För att balansera täthetens för- och nackdelar fick svaranden i rätten bekräfta 
hur falska anklagelserna var, och hur ärlig och trovärdig käranden i själva verket 
var. När Anders Bokbindare förliktes med Erik Grytslagare, som sagt att Anders 
var värre än en skälm, försäkrade Erik att han inte visste någon annat om Anders 
Bokbindare än ”ära och gott. Och blev vänner.”335 När Jon Klockare kallade en 
man ”svintjuv” fick han inte bara böta sex daler, utan också försäkra att ingenting 
annat fanns att säga om käranden än det som var ärligt och gott.336  
  

Värjemålseden 
Ärekränkningsmålen hotade äran, men fler handlingar än de regelrätta skällsorden 
hotade det goda rykten.337 Ett sätt att komma åt sådana handlingar är att analysera 
de tvister som löstes med värjemålsed, som användes då full bevisning saknades.338 

                                                 
334Nils Christie, 1982, s. 30ff. 
335 17 november, 1611, s. 41, LRP, LstA, VaLA. 
336 29 april, 1613, s. 62, LRP, LstA, VaLA. 
337 Jämför Lindstedts Cronberg där analysen av äran bygger på regelrätta skällsord. 1997, s. 214ff. 
Andersson använder Förtal och Okväde för att skilja mellan olika typer av ärekränkande handlingar. 
1998, s. 150ff. 
338 Exempelvis Sundin 1992, s. 84. 
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Formellt var värjemålseden inte knuten till några specifika brott eller till särskilt 
grova sådana. Men eftersom värjemålseden syftade till att tala för den misstänktes 
allmänna trovärdighet i lokalsamhället och på så sätt manifestera dennes ära, uppfat-
tar jag att det i dessa ärenden rörde sig om allvarliga hot mot den misstänktes ära. 
Vid sidan av skällsorden utgjorde egendomskonflikter ett väsentligt hot mot ord-
ningen. Att misstänkas för slarv med djuren eller andra tillgångar kunde få allvarli-
ga konsekvenser. För en person ur de lägre sociala skikten, som Lisbett Clemens-
dotter ovan, utan personliga bindningar till råd och borgerskap, var utgångsläget 
svårt när full bevisning saknades. För den som hade möjlighet ett mobilisera en 
värjemålsed kunde det vara en kraftfull resurs att tillgå. Inte bara för att frikännas 
från misstankar, utan sannolikt också för att synliggöra förtroende i kollektivet. 
När Mäster Daniel låtit en av sina drängar leda hem en av Jöns i Bergas hästar från 
allmänningen borta i Kvinneby fick han gå en värjemålsed för att fria sig från stöld. 
Värjemålseden skulle här sväras av halva dussinet präster och resten ”Ärlige obe-
ryktade gode Män”.339 Jöns grannar vittnade med sina respektive eder om att det 
verkligen var Jöns sto och inte Daniels. Vid nästa rådstuga svor Mäster Daniel sin 
ed, för sig själv och sina tolv män, att han verkligen trott att han gjort det rätta. Se-
dan svor edgångsmännen att Daniels ed var ”Ren och inte Men”. Rådsturätten 
meddelade också att ingen efter den dagen skulle ha rätt att ta upp ärendet igen. 
Om någon ändå gjorde det skulle vederbörande straffas enligt lagen.340  
 För den som tillhörde borgerskapets gemenskap var förtroendekapitalet alltså 
en resurs, men värjemålsedens dignitet skulle rent allmänt motsvara den misstänk-
tes sociala status. Prästens värjemålsed krävde ett värde som motsvarade hans po-
sition. Mäster Daniels ed som bestod av lika delar trovärdiga män från staden och 
präster från kringliggande församlingar var ett verktyg för att formellt bekräfta 
äran. Prästerskapet var vid sidan av borgerskapet en annan lokal ”elit”, med prag-
matiska gruppintressen, det vill säga en grupp som hade en viktig social och eko-
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nomiskt position i stadslivet och som rimligen värnade sitt kollektiva rykte. Det var 
när allt kom omkring verkligen Jöns sto som Mäster Daniel låtit leda hem. Var inte 
prästerna överens och försäkrade om att Daniel var en hederlig människa, och 
med största sannolikhet begått ett misstag, borde de inte gå i god för honom, ef-
tersom de annars riskerade sin egen ära. Daniel hade förmåga att mobilisera en 
samling män som intygade hans trovärdighet. Det gick dessutom bara två dagar 
mellan det tillfälle då han anklagades av Jöns i Berga och då han uppställde värje-
målseden. Arrangemanget frikände alltså Daniel från alla misstankar. Kanske var 
det även en ”ceremoni” där hans trovärdighet bekräftades. 
 När rådmannen Jonn Svensson anklagades för att ha dränkt sin kollega, råd-
mannen David Arvidsson, saknades full bevisning. Jonn hänvisade till sin position 
som rådsmedlem - ”jag är och en man här i Staden och haver varit betrodd att sitta 
inför Råd och Rätt, tron i icke mig der om att jag kan det uträtta”. Jonn svor på 
”sin själs salighets vägnar /…/ att han intet annat haver till dem än ära och gott”. 
Kanske var det så rådsmedlemmarna såg på varandra: valda och betrodda att för-
valta stadsangelägenheterna var de sinnebilden för ärliga män. Ett annat vittne svor 
med handen på lagboken att han sett David i vattnet och att Jonn hade sin ena 
hand i bryggan och den andra under David för att hjälpa honom i land. Detsamma 
omvittnade en pojke från Kallerstad.  
 Här saknades alltså bevisning och Jonn erbjöds skaffa tolv betrodda ed-
gångsmän som kunde styrka att han inte hade haft något uppsåt att dränka Da-
vid.341 Två månader senare tog Jonn Gud till vittne i sitt förnekande. Tillsammans 
med en vådabot på 40 daler avskrevs ärendet sedan han och edgångsmännen svurit 
en ed som intygade att Jonn var en hedersam person.342 Värjemålseden friade inte 
bara Jonn från misstankarna, den återställde han ära i ursprunglig form och synlig-
gjorde hans position i lokalsamhället. 
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När bönder eller borgare uppställde värjemålsed synliggjorde de sitt medlemskap i 
stadens politiska och sociala ”kärngrupp”. Denna bestod i regel av samma perso-
ner som beträdde rådsturätten. Det var alltså i borgarnas nätverk som rådsturättens 
funktioner verkade. Värjemålsedens kraft låg i att edgångsmännen hade förtroende 
i lokalsamhället. För dem som tillhörde ett lägre socialt skikt och kanske saknade 
tillitsfulla relationer till borgerskapets krets kunde värjemålseden således vara en 
rättighet men inte en praktisk möjlighet. Så var fallet när en dräng angrep en bonde 
på dasset. Bonden hade i rasande vredesmod slagit ihjäl drängens vän. Bonden 
dömdes till döden för dråpet och drängen för att ha begått ett edsöresbrott. Råd-
sturätten gav emellertid drängen hans lagliga rätt att fria sig med en värjemålsed, 
”(men) det vi näppeligen tro”. Då drängen inte kunde få till stånd någon ed döm-
des han för brottet, till mycket höga böter. Överfallet på hemlighuset betraktades 
dock som en förmildrande omständighet för bonden, varpå straffet sänktes till bö-
ter.343  
 Drängen kunde inte använda rådsturättens funktioner. Att en dräng skulle 
kunna skaffa fram tolv betrodda män för att fria sig med i rätten var alltså en for-
mell rättighet, men kanske sällan en reell möjlighet. Ärendet illustrerar att utform-
ningen av det praktiska rättskipandet fungerade så att det troligtvis gynnade perso-
ner med sociala bindningar till borgerskapets kärngrupp.  
  
 
Ritualerna och den formaliserade äran  
Rådsturätten var således en institution för konfliktlösning, men var samtidigt en 
arena där relationer och ära etablerades och konfirmerades. Handslaget bekräftade 
en överenskommelse, vilket i flera fall uttryckligen noterats i protokollet. När Lår-
bo Måns och Jöns Olsson, till exempel, avslutade en gammal ovänskap skedde det 
med en ceremoniell procedur. De ”blev vänner” och ”slog händer tillhopa in för 
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Rätten, att de här efter skola göra var annan ära och gott.”344 På samma sätt stad-
fäste Mäster Daniel och en man från Tornby en förlikning med att ”allt var klart 
dem emellan att de intet visste med varandra annat än ära och gott, där om slog de 
händer ihop”.345 
 I alla sammanhang där det finns någonting att vinna på att få ingå i en särskild 
sammanslutning, utvecklar de som tillhör sammanslutningen kriterier för vem som 
får tillträde, vem som stärker sin tillhörighet och vem som inte gör det. Borgarna 
tycks ibland ha haft ett behov av att försäkra sig om de andras förtroende. Ett sätt 
att göra det var att helt enkelt i rådstugans offentlighet förhöra sig i saken. I maj 
1611 ställde sig borgmästaren Per Eriksson upp och frågade ”menige man och sta-
dens invånare” om där fanns något att beskylla honom för i sitt ämbete och om 
någon visste någonting om honom som inte var ärligt. Då reste sig alla upp och sa 
att de intet annat visste om honom än det som var ärligt och gott.346 I april 1612 
önskade borgaren Lasse Larsson på samma sätt veta om någon i staden hört nå-
gonting om honom som inte var ärligt och gott. ”Då svarade alle att de intet annat 
hade förnummit eller någon tid hört än det som ärligt är.” Utöver detta begärde 
Lasse Larsson också att få stadens brev på denna sin heder, när han så fordrade, 
vilket rådet samtyckte till.347 Jöns Månsson, ovan, som förtalades av Per Kork frå-
gade på samma sätt ”borgmästare och råd och gemene man, om de visste om ho-
nom något annat än det som (är) ärligt och gott. Därtill svarade alla att de intet 
visste med honom annat än äre och gott.”348  
   Elva gånger syns en annan form som återställde äran. Här är det fråga om en 
slags äroförsäkring. I september 1615 lade Mäster Daniell och Mickel Hillebrun 
ovänskapen bakom sig, som börjat med Mickel Hillebruns beskyllning om att Da-
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niel inte betalat det rätta priset för hans åker.349 Under en resa till Västergötland 
hade deras respektive hustrur förtalat varandra. Men rådsturätten ansåg att bevis-
ningen saknade grund, att ”allt var utav Idel avund dem Emellan kommit. Tillfrå-
gade välb. Ståthållaren först mäster Daniel om han viste något med Mickel och 
hans hustru annat än Erligt och gott. Det han med lag och vittne kunna honom 
övertyge. Där till svarade han Nej. Det samma frågade han och Mickel och hans 
hustru om de visste något med med Daniel och hans hustru sade de och Nej. Var-
före ståthållaren på H. K. M vägnar satte vite dem Emellan att vilken samma sak 
först repeterar eller Bryter skall böta 100 Dal. Och Bägges deras trätobrev Revs 
ståthållaren sönder i allas Närvare vid Rätten”.350 Att inför rådsturätten riva brev 
var en annan ceremoni som visualiserade ett förhållande, på samma sätt som bre-
vet en gång befäste ett annat förhållande.  
 Rådsturätten tillhandahöll alltså ceremonier med rituell karaktär. Det betyder 
att handlingen, som handslaget, hade en djupare, symbolisk innebörd. Fraser och 
gester på rådstugan gjorde någonting med de inblandade personerna och deras rela-
tion. Ritualen stadfäste överenskommelser och befäste den, kanske i avsaknad av 
en utvecklad skriftlig kultur. Gesterna och fraserna tjänade det skrivna avtalets 
bindande funktion. Av naturliga skäl krävdes således offentlighetens ljus. Elisabeth 
Reuterswärd som har studerat kungörelsesystemets funktion i Sverige under 1700-
talet, menar att den talspråkiga kulturen krävde offentliga arenor. Information om 
nationella förhållanden och instruktioner från centralmakten, var en fråga om att 
höra det tillsammans med andra. Det behövde finnas vittnen som kunde bekräfta 
att informationen eller uppgifterna gick fram och att människor tog dem till sig. 
Informationens giltighet var beroende av vittnesgilla personer.351  

                                                 
349 30 september, 1615, s. 114. Ärendet var uppe första gången 5 april, 1615, LRP, LstA, VaLA. De 
andra ärendena togs upp: 12 september, 1611, s. 39; 17 noveber, 1611, s. 41; 24 november, 1613, s. 
56; 4 mars, 1613, s. S. 62; 26 juni, 1614, s. 89; 23 december, 1614, s. 95; 30 mars, 1615, s. 99; 22 de-
cember, 1615, s. 120. LRP, LstA, VaLA. 
350 15 september, 1615, LRP, LstA, VaLA. 
351 Elisabeth Reuterswärd, 2001, s. 81f. 
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Sociologen Randall Collins menar att objekt i kyrkorummet, gester, fraser och ting 
blir betydelsefulla eller ”heliga” för att människor använder dem i syften som krä-
ver dessa egenskaper.352 Fraser och gester på rådstugan blir, enligt Collins tänke-
sätt, rituella därför att människor behandlar dem som sådana. Det måste helt en-
kelt finnas ett system för överenskommelser som man kan lita på. Rådsturättens 
”äroförsäkringar” var ett verktyg som stadfäste relationer och positioner i en tid 
utan en egentlig skriftkultur. Rådsturätten var således en arena där positioner och 
maktordning kunde regleras.353 I mars 1614 skrev rådets 13 män med sina hand-
skrifter under en ”vänlig förlikning” med fogden Erik Nilsson. Mats Hallenberg 
som studerat fogdarna under Vasatiden menar att många av dem skodde sig på 
allmogens bekostnad och att de alltjämt utgjorde en plåga för lokalbefolkningen. 
Genom de statliga registren som upprättades över allmogens klagomål finner Hal-
lenberg att fogdarna inte sällan tog ut för höga skatter, tillskansade sig egendom el-
ler genom våld, förtal och på andra sätt missbrukade sin makt som kunglig befall-
ningsman.354  
 Detta enda exempel visar dock med sitt vite att konflikten hade varit infekte-
rad. Vad konflikten handlade om framgår inte. Med detta ”Kontrakt och förening 
oss emellan” följde villkoret att om borgerskapet river eller upprycker förlikningen, 
eller på annat sätt gör Erik Nilsson orätt, skall borgmästare, råd och borgerskap 
böta 200 daler till ”vår Nådige herre och furste”. Om Erik Nilsson på motsvarande 
sätt bryter förlikningen, eller ”någon Borgare av hat och avund, eller med hugg och 
slag trakterar, eller söker efter Borgares välfärd skada, eller fördärv utan Lag” bötar 
han 100 daler.355 Här beseglades inte bara att en konflikt var löst utan också hur 

                                                 
352 Randall Collins, 1988, s. 190f. För att en ceremoni skall ha de rituella “krafterna” krävs offentlig-
het, en överenskommelse om dess betydelse, en gemensam känsla eller stämning hos dem som er-
far den, samt heliga objekt som ritualen kan knytas till. s, 193.  
353 Om ceremoniernas betydelse för maktöverföring och legitimering av politisk kontroll, se Malin 
Grundberg, 2005. 
354 Hallenberg, 2001, s. 361. 
355 24 mars, 1614, s, 143. LRP, LstA, VaLA.  
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frid och sämja skulle levas i staden. Ärendet illustrerar dessutom hur rådsturätten 
agerade för borgerskapet som ett kollektiv mot en utomstående – fogden.   
  
 
Brott och social position  
Även borgare hamnade inför rätta, ibland även för grova brott.356 Borgaren Lasse 
Jönsson, exempelvis, bröt sig in hos själva borgmästaren Olof Jonsson och ankla-
gade honom och rådet för att ha synat hans jord på ett för honom ofördelaktigt 
sätt.357 Från Linköping framgår att personer bröt sig in hos folk i deras hem inte 
mindre än nio gånger.358 Dessutom begicks brotten av män ur borgerskapet. Vid 
två tillfällen angreps rådmän, vid två tillfällen kvinnor och två andra män ur sta-
dens borgerskap.  
 Soldaten var en sinnebild för våldsverkaren, i motsats till den hedersamme 
och gudfruktige äkta mannen.359 När två knektar i Linköping med dragna knivar 
hade kallat Sven Bruksmästare för tjuv och hans hustru för hora dömdes de efter 
gårdsrätten att få en kniv slagen genom händerna, som de själva skulle dra ut, för 
att sedan böta 6 daler till treskiftes.360 När borgaren begick brott förliktes parterna i 
regel, eller ålades lägre böter än vad lagen föreskrev. När Torbjörn Skräddare 
dömdes för hemgång hos Tommas Classon i juni 1616, dömdes han för edsöret, 
men benådades efter ”gode mäns förbön” att böta 40 daler.361 Köpmannen Per 
Kork hade efter några kannor öl tillsammans med några borgare, full och våldsam 

                                                 
356 Sundin, 1992, s. 97ff. 
357 23 juli, 1615, s. 112, LRP, LstA, VaLA. 
358 7 december, 1610, s. 21; 12 februari, 1613, s. 57; 28 maj, 1614 s. 84; 18 november, 1614, s. 93; 2 
juli, 1615, s. 107; 23 juli, 1615, s. 112; 22 december, 1615, s. 120; 27 juli, 1616, s. 131, LRP, LstA, 
VaLA. 
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gårdsrätten 1544, SAOB.  
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”ställt sig otillbörligen” i hustru Clares hus och slagit till henne. Clare fick rätt. 
Trots att Per Kork befanns skyldig dömdes han bara att böta 12 daler. Enligt 
stadslagen var böterna för hemfridsbrott betydligt högre.362 Det måste ses som en 
produkt av sociala hänsyn, som en konsekvens av deras bekantskap, kanske av be-
roende dem emellan.  
 Förhandling kring brottslingens framtida öde skedde också. Sannolikt rörde 
det personer med ett förtroendekapital inom rådsturättens krets och där de såg en 
möjlig återintegrering. Den 30 september 1615 anklagades en ung adelsman för att 
ha skjutit en man i benet. Ståthållaren tog den anklagade ”uti en skarp och noga 
förmaning” att aldrig någonsin göra någonting liknande igen. Målsägaren blev 
kompenserad med böter och bårdskäraren fick betalt för såravården. Den tjänare 
till junkern som varit med dömdes att sättas i tornet till dess ”stathållaren vill själv 
tala med honom”.363 
  Det hade således betydelse vem som var inblandad i brottet. Den som hade 
ett socialt kapital kunde mildra effekterna också av allvarliga brott. Så var fallet 
med köpmannen Måns Ångerman. Han var inte rådman, men vid flera tillfällen 
framgår att han åtnjöt rådets förtroende. År 1600 inventerade han domkyrkans 
böcker, mässhakar och andra dyrbarheter tillsammans med biskopen och övriga 
domkapitelmedlemmar. 1609 var han edgångsman och 1610 blev han syningsman 
vid restaureringen av en av stadens broar. Måns Ångerman fick anledning att syn-
liggöra sitt förtroendekapital. Han hade problem med sina barn, i synnerhet sonen 
Anders som flera gånger svarade i rådsturätten för mer eller mindre grova brott. I 
december 1610 hade Anders tillsammans med några unga män gått bärsärk på ett 
av stadens gästgiverier. Då svarade Anders för sig själv och bötade tillsammans 
med sina kumpaner 40 daler.364 
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1966, s. 222. 
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Vid årsslutet 1613 var läget annorlunda. Då var Anders återigen åtalad, den här 
gången för stöld. Christoffer Ribbing, ståthållaren på Vadstena slott, anklagade 
Måns Ångermans Anders för stöld av mer eller mindre dyrbara ting - två pistoler 
och lådan till en tredje. Ägaren var adelsmannen Christoffer Björnsson. Dessutom 
anklagades Anders Månsson av själva biskopen för att ur kyrkans ägor ha stulit ett 
tyg med fastsydda pärlor på. Anders nekade till alla anklagelser. 365 Till skillnad från 
många som anklagades för stöld var Anders varken obesutten eller utsocknes. 
Stöldgodset hade dessutom ett mycket högt värde, både materiellt och symboliskt. 
Anders medbrottsling Hans Smitt togs också till förhör och menade sig ha blivit 
övertalad att gå med Anders till kyrkogården. Där hade han sett hur Anders med 
en ljuslykta i handen klivit upp på en stege för att ta sig in i den kammare där dyr-
barheterna skulle ligga gömda. Men Hans hade blivit rädd när han fick se tyget, 
pärlbestrött och allt: ”lägg tillbaka det”, hade han sagt. 
 Anders sattes i häkte, men därifrån rymde han. Efter ett halvår var han in-
fångad och vid andra förhöret var ståthållaren Kristoffer Ribbing själv närvarande 
och vittnade för sin syster Märta.366 Hon hade fått besök av Anders Månsson på 
godset Gransholm där han försökt sälja pärlor till henne. Pärlor hade vid samma 
tid också börjat cirkulera inne i staden och rykten hade gjort gällande att det var 
Anders som hade stulit dem. Anders förhördes vidare om det sönderskurna örn-
gott som påträffats. Han förnekade att han skurit i det. Möjligen hade han rivit 
sönder det, men Anders hävdade att han ”intet minns”. Anders kunde inte fria sig 
från stöldanklagelserna och ombads återigen att förklara varför han gjort det, och 
hur. Anders Månsson menade sig helt enkelt inte ha kunnat stå emot skatten, som 
legat där på vinden några hundra år och ändå inte var till någon nytta, som proto-
kollet lyder.367 Långa förhör följde om de pärlor som påträffats i staden. Anders 
Månssons syster bekände att visst hade hon köpt pärlor av sin bror, men han hade 
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sagt att han köpt dem av Kristoffer Ribbings jungfru. Hans Smitts hustru Anna 
förhördes också och nekade till att ha sett några pärlor hos Anders.  
 Det fanns alltså en del oklara punkter i Anders redogörelse. Hur hade han 
lyckats rymma från stadens fängelse? Och vad var det för pass han rest runt med 
under sin halvårslånga flykt? Enligt Anders hade faderns piga myglat till honom en 
yxa inne i häktet, med vilken han brutit sig ut ur fängelset. Passet hade han hittat 
bland sin bror Nils saker. Efter förhöret fördes Anders Månsson till häktet i Vads-
tena. För sina brott dömdes han slutligen i juli 1614 efter landslagen och tjuvabal-
ken till döden, ”dock står nåden till gud och överheten”, lät rådet meddela. Hans 
Smitts dom sköts däremot på framtiden i väntan på hovrättens dom.368 Dagen där-
på förhördes Anders Månsson emellertid en tredje gång. Återigen fick han redogö-
ra för hur han sett vindstrappan och anat de förborgade skatterna däruppe, hur 
han gått tillväga och vem som var med honom. Men Anders nekade till att ha stulit 
någonting. Pärlorna, som satt i två länkar på ett armband hade han fått av jungfru 
Brita, så som han hävdat hela tiden.369 
 Dagen före julafton 1614 fick ärendet sin slutliga upplösning. Måns Ånger-
man tillfrågades om sonen skulle ”bliva här i staden eller ej. Der till svarade Måns 
att han skall intet bliva här någon till förargelse”. Rådet frågade också om tyget var 
borta, och om Anders i så fall skulle straffas, eller om kyrkan kunde få sitt igen, 
men på detta hade Måns ännu inget besked att ge.370 Anders Månsson hade alltså 
dragit på sig en dödsdom. Intressant nog gick den slutgiltiga domen vare sig till 
Gud eller till överheten, utan till fadern. Ärendet var alltså klart och utagerat när 
Måns Ångerman lovade att sonen inte skulle förarga någon i framtiden. Protokoll-
skrivaren angav också Måns Ångermans Anders och inte Anders Månsson som 
svarande i ärendet. Det faktum att ärendet togs upp en extra gång, visar att råd och 
borgmästare tvekade och var beredda att lyssna på vad Måns Ångerman hade att 
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säga.371 Flera omständigheter skulle kunna tänkas ha degraderat Måns Ångermans 
trovärdighet i lokalsamhället både som far och som husbonde. Det var inte första 
gången Anders stod inför rådsturätten misstänkt för brott. Nu hade han alltså an-
klagats för stöld av så högt uppsatta personer som ståthållaren och biskopen. 
Dessutom hade Måns Ångermans piga hjälpt Anders att bryta sig ut från häktet. 
Men ingenting av detta tycks ha inverkat på förtroendet för Måns Ångerman. Ef-
tersom han gavs domsmakt över sonens brott var hans sociala kapital starkt. Några 
månader tidigare i augusti, mitt under pågående process med sonen fängslad på 
Vadstena slott, var han edgångsman.372 Ett år efter sonens dödsdom var han dess-
utom rådman.373 Rättskipningen i Linköping var med andra ord ytterst situations- 
och personbunden. 
 
 
Ansvar och investering  
På rådmanstämmorna valdes fyra män ur borgerskapet till fjärdingsmän. De skulle 
stävja bråk på gatorna och upprätthålla den allmänna ordningen. Det var inte bara 
representanter för de formella institutionerna – som byfogden, fjärdingsmännen 
och prästen - som svarade för ordningen. Det åvilade husbönder enligt den patri-
arkala hustavlans påbud att ansvara för sina hushållsmedlemmar. I oktober 1609 
fälldes Jöns Månsson, Pelle Person och Nils Murmästare att böta 3 mark till staden 
för att de låtit sina drängar vara ute på nätterna.374 I husbonderollen ingick att upp-
rätta god ordning, utdela bestraffningar och lösa konflikter. Även om husaga på 
inget sätt var förbjuden, fanns det regler för vad som ansågs tillåtet. Den fick inte 
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ske godtyckligt utan i motsvarande grad av den begångna företeelsen. Husbonden 
hade å andra sidan ansvar för sina hushållsmedlemmars väl.375  
 I februari 1613 åtalades ryttmästardrängen Abraham Nilsson för att med någ-
ra kamrater ha gått bärsärk hos borgaren Peder Jönsson. Hästar hade stulits, glas-
fönster hade krossats och drängar slagits blodiga. En förlikning gjordes upp mellan 
Peder Jönsson och Hans ryttmästare. Hästarna fick Peder Jönsson tillbaka, glas-
fönstret ersattes med ett nytt och bårdskärarlönen betalades för vården av de ska-
dade drängar. Abraham och hans gäng fick veta att om de någon gång i framtiden 
återigen ”kränker, /…/ eller överfaller någon Borgare antingen här eller annan-
stans, skulle samma sak stå öppen, och fullföljas efter högsta Lag”. Hur Abraham 
och hans kumpaner skulle straffas lades i ryttmästarens händer, som gavs rätten att 
för dådet ta itu med sina anställda hur han ville.376  
 Ärendet visar att ryttmästaren hade ett ansvar för sina drängar och deras för-
brytelser. Husbondens ansvar var en garant för ordning såväl inom hushållet i 
samhället i stort. Brast husbonden i den rollen hotade oordning och husbondens 
egen ära stod på spel. Därmed var drängars brott ett hot även mot ryttmästaren 
och hans sociala position. För att ryttmästaren skulle ha fortsatt förtroende i bor-
garkollektivet var det sålunda säkrast att i framtiden hålla bättre uppsikt över sina 
drängar. Då drängar varit ute på dåligheter kunde alltså hela hushållets rykte stå på 
spel. 
 Ordningen upprätthölls således genom att fler personer än de direkt inblan-
dade gjordes delaktiga och ansvariga för det som skedde. När en student blivit 
huggen i näsan av en värja, fördes studentens sak i rådsturätten av skolmästaren 
mäster Måns. Simon Lecke, som hållit i värjan, var inte på plats för att svara på an-
klagelsen. Byfogden och kämnären sattes då att ansvara för att få honom på plats, 

                                                 
375 Lindström, 1994a, s. 84. 
376 12 februari, 1612, s. 57 och 16 februari, 1613, s. 58, LRP, LstA, VaLA. 
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annars skulle de själva få svara för hans sak.377 Det betyder sannolikt att det fanns 
gott hopp om att snart kunna ställa Simon till svars för skadorna.  
 När borgarna gick i god för varandra och andra när tjänster tillsattes, när bor-
gareder svors eller när äkta makar skulle återbördas i äktenskaplig sämja skapades 
samma slags kedjor av relationer där fundamentet var ansvar och ömsesidigt bero-
ende. I fallet med Brita och Måns som refererades i avhandlingens inledande av-
snitt, framgår att rådsturätten tillsatte gode män ur rådet att se till att försoningen 
mellan de två förverkligades.378 
 Rådsturätten gjorde på samma sätt då brottslingar skulle återintegreras i lokal-
samhället. När andra gick i god för en dömd brottslings framtida skötsamhet lades 
intresset av en lyckad återintegrering hos fler än den aktuella brottslingen. I mars 
1610 gick sex betrodda män i god för att två andra kunde släppas ut ur fängelset. 
Om de frisläppta misskötte sig ålåg det de gode männen att fängsla dem igen.379 
Samma sak skedde med en fogde från Västergötland. Västgötafogden skulle eskor-
teras till sin släkt för att hämta en summa pengar han var skyldig en linköpingsbor-
gare. Rådsturätten bestämde att han inte skulle föras i handfängsel utan lös och 
”godviljandes”. På så sätt kunde han ”försvara sin ära”.380 På det sättet kunde han 
både betala sin skuld och behålla sin ära. De gode männen ansvarade för att peng-
arna återbördades till linköpingsborgaren på ett för fogden hedersamt sätt. Be-
handlade de fogden illa på vägen, kunde han ”skvallra” för rådsturätten. De gode 
männen hade således anledning att utföra uppdraget på ett sådant sätt att fogden 
och rådet var nöjda. Arrangemanget sanktionerades således i en ömsesidighet mel-
lan tre parter med sinsemellan olika uppdrag och intressen.   
 Bevakning av den allmänna ordningen institutionaliserades således genom an-
svar och beroenden, från byfogde och nattvakter till gode män och husbönder. 
Detta involverade fler personer än de direkt inblandade och skapade bindningar 

                                                 
377 4 april, 1614, s. 78. 
378 Ärendet med Brita och Måns analyseras vidare i kapitel fem. 
379 17 mars, 1610, s. 11f, LRP, LstA, VaLA. 
380 22 februari, 1611, s. 25, LRP, LstA, VaLA. 



 125

mellan personer ur lokalsamhällets svagare och starkare grupper. Troligtvis var det 
ett effektivt sätt att driva igenom det som föresatts, det vill säga att återställa ord-
ningen. Simon Szreter skulle kalla det för ett sammanlänkande socialt kapital, det 
som kommer ”uppifrån och ner”, som sprunget ur en värdering av samhället som 
helhet.381  
 
 
Omsorg och kontroll 
Staten hade formellt ansvaret för fattigvården, men på ett nationellt plan fanns 
ingen målmedveten fattigvårdspolitik. Det fanns dock människor som saknade 
möjligheter att klara den egna försörjningen och som inte hade några anhöriga. 
Som det förra kapitlet visade var ”löskekvinnor” och ”löst folk” en av det lokala 
styrets gemensamma angelägenheter. När rådsturätten formulerade sig kring ”löst 
folk” talades inte bara om utsocknes utan också om de kvinnor och män som 
fanns i staden, men som inte tillhörde något hushåll. För de drängar och pigor som 
inte tog tjänst utan ”sätta sig för sig själva” hotade rådsturätten med förvisning 
från staden.382 Kvar återstod alltså de personer som saknade hem och grannars 
nätverk. Biskop, borgmästare och råd hade att förhålla sig till dem, de fanns där 
och de hotade ordningen. Vad gjorde de lokala institutionerna? Gjordes överhu-
vudtaget någonting?  
   

Hospitalet 
För fattiga människor som Marie fanns få formella skyddsnät. De formella institu-
tionerna kunde gripa in och hjälpa en nödställd, som 1614 då rådsturätten efter-
skänkte en skuld på en stallgårdstomt till en kvinna i staden för hennes fattigdoms 
skull.383 Samma år beslutades att hela borgerskapet tillsammans skulle hjälpa till så 

                                                 
381 Se Szreter, 2003, s.6ff.  
382 19 april, 1614, s. 80, LRP, LstA, VaLA. 
383 30 mars, 1614, s. 79, LRP, LstA, VaLA. 
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att Mäster Israels änka Signe kunde behålla prästgården och leva av den, genom att 
förhindra att en ny kyrkoherde tillträder förrän domkapitlet beslutat om vad som 
skall ske med änkan.384 1616 beslutade sockenstämman att ta av kyrkopengarna för 
att ge till Margareta Persdotter, för hennes ”Eländighets skull”.385 Utöver sådana 
frivilliginsatser fanns det en möjlig fristad på hospitalet i Linköping.  
 Hospitalets finansiering var sällan ämnet för sockenstämmans eller rådsturät-
tens överläggningar, där ordningsproblem av olika slag dominerade verksamheten. 
För sin försörjning disponerade hospitalet över åkrar, tomter och ängar på stads-
jorden, en avelsgård i Slaka och en tullkvarn i Tannefors.386 Hospitalets inkomster 
baserades på det egna jordbruket, allmänhetens bidrag och välvilliga donatorer. Av 
räkenskaper från år 1600 framgår att en del av stadens borgare arrenderade hospi-
talets jordar.387 Ibland föll domen i rådsturättens handelsärenden så att varorna till-
dömdes hospitalet388. På liknande sätt bestämde rådet 1616 att den som bar ut sina 
matkorgar före den avsatta marknadstiden, fortsättningsvis skulle mista brödet el-
ler det han handlade med till hospitalet.389 Sockenstämman gjorde samma sak: by-
fogde och kämnär uppmanades vid två tillfällen att beslagta det öl och brännvin 
som såldes under helgerna och att leverera det till hospitalet.390 
 Vid sju tillfällen uppmanades prästerna och allmogen att på olika sätt bistå 
hospitalet. På synodsmötet 1602 bestämdes att en tunna skall ställas i varje vapen-
hus, för att sedan transporteras till domkyrkan. Där skulle det sedan delas upp i 
fem delar, ett för vart och ett av fem särskilt behövande pastorat i stiftet. 1614 be-
stämdes att studenterna i städerna skulle hjälpa till så mycket de kunde, med en da-

                                                 
384 28 maj, 1614, s. 84, LRP, LstA, VaLA. 
385 Sockenstämman 1616, Fol. 71:1, LDP, LdA, VaLA. 
386 Lindberg, 1975, s. 50. 
387 Östergötlands handlingar, hospitalets räkenskaper, 1600, 1601, CD 2614, RA. 
388 8 oktober, 1610, s. 4, LRP, LstA, VaLA. 
389 4 mars, 1616, s. 124, LRP, LstA, VaLA. 
390 Båda sockenstämmorna 1609, Fol. 41:1f och 46:2, LDP, LdA, VaLA. 
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ler var och att ställa en tunna vid kyrkodörren.391 Alla skulle hjälpa till, men efter 
individuella förutsättningar. På synoden 1600 uppmanades prästerna att inte tvinga 
församlingarna till ”större testamente än de själva med en god vilja vela giva”.392 På 
nästa möte, två år senare, avhandlades samma ämne.393 1614 var tonen plötsligt 
hårdare: om inte domkyrkotunnan ”utfodrades” som den skulle, väntade mässfall, 
det vill säga ingen gudstjänst.394  
 

Förmän och fattighjon 
Enligt hospitalets räkenskaper från 1601 hyste det 58 personer.395 Hur många 
människor som stod utan försörjning vet vi inte, men en inte alldeles liten grupp 
människor kunde alltså försörjas av hospitalet. Enligt kyrkoordningen skulle de i 
staden infödda först få platserna till hospitalet, helst de med gott rykte. Från råd-
sturättsmaterialet framgår att personer med släktingar i närheten vistades på hospi-
talet, vilket förbjöds i kyrkoordningen. ”En dumbe i spetalen” hade stuckit till sin 
bror en yxa när denne hamnat i ett våldsamt slagsmål under en marknad.396 Man 
skulle kunna tänka sig att bonden själv kunde hysa sin dövstumme bror i sitt hus-
håll. Från hospitalets räkenskaper från 1601 framgår att sju personer köpte sin 
plats, till priset av en ko.397 
 Av de totalt 52 inhysta för år 1601 var 18 män och 12 kvinnor ”förlamade”. 
Detta var troligtvis funktionshindrade personer och ”Halta Malin” och ”blinda 
Brita” tillhörde den kategorin. Utöver dem fanns ”legefolket”. Det var åtta perso-

                                                 
391 1614, LDP, LdA, VaLA. 
392 Synoden 1600, Fol. 2:2, LDP, LdA, VaLA. 
393 Synoden 1602, Fol. 11:2, LDP, LdA, VaLA. 
394 Synoden 1614, Fol. 63:2, LDP, LdA, VaLA. 
395 Hospitalets räkenskaper, 1600, 1601CD2614, RA; Enligt Folke Lindberg rymde hospitalet mel-
lan 50 och 80 personer vid sekelskiftet 1600. Lindberg, 1975, s. 51. 
396 17 juli, 1615, s. 108f, LRP, LstA, VaLA. 
397 Hospitalets räkenskaper, 1600, 1601. CD2614, RA. Blom, 2000, s. 23; se också Lindberg 1975, s. 
50. 
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ner kunde arbeta och som bryggde öl, arbetade på åkrarna, hämtade vatten och 
skötte sådant de klarade av. Marie, hon som förvisades för sin lösaktighet och för 
sina stölder av det mjöd hon skulle brygga öl av till hospitalets inhysta, tillhörde 
den här gruppen. Av räkenskaperna framgår att stadens borgare kontrakterades för 
vad som därutöver behövdes för att nära människorna som bodde där. En av sta-
dens skomakare till exempel, arbetade sammanlagt 19 dagar för hospitalets räk-
ning, en snickare fem och en skräddare tolv. Utöver ”legefolket” fanns ”löpare”. 
1601 var de fyra stycken. Dessa personer vandrade i den omkringliggande bygden 
och tiggde för hospitalets räkning. 1607 kärade ”de fattigas tiggare” i domkapitlet. 
Av protokollet framgår att han inte var bosatt på hospitalet utan bodde i Ljung, 
strax utanför staden.398 Om stadens sammanlagda befolkning antas ha varit drygt 
tusen personer, skulle hospitalet därmed ha hyst ca 4 procent. Det betyder att ett 
inte obetydligt antal personer hade sitt hem i en regelrätt omsorgsinrättning.  
 För hospitalen i städerna skulle borgmästaren, rådet och biskopen eller präs-
terna tillsätta en avlönad föreståndare. Hur förmännen valdes och på vilken arena 
visar inte källorna. Förmännen skulle vara ”gode, trogne och beskedlige borga-
re”.399 Av hospitalets räkenskaper framgår att förmannen drev hospitalet tillsam-
mans med hospitalskaplanen, Herr Hans. Tillsammans med ”legefolket” drev de 
således hospitalets jordbruk, skötsel, inköp och allt som hörde dess verksamhet till. 
Hospitalets förman var Arvid Persson och senare rådmannen Hans Hindersson 
och rådsturättsprotokollet vittnar om att denne tog sitt uppdrag på allvar. 1613 an-
klagade han Jöns Hovskräddare för att ha byggt på de fattigas tomt. ”Om Jöns icke 
vill nöja med Hans Hindersson om samma Jord skall Hans hava makt uppå över-
hetens vägnar att taga Jorden ifrån honom.” Hospitalets jordar vaktades noga. I 
november 1615 rapporterade skogsvaktaren att det huggits utan lov på olika stäl-
len, bland annat i de fattigas hägn.400  

                                                 
398 27 juni, 1607, Fol. 27:2, LDP, LdA, VaLA. 
399 KO, 1971, s. 195f. 
400 9 november, 1615, s. 118, LRP, LstA, VaLA. 
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I förmannen hade de fattiga en beskyddare. Hans Hindersson var rådman och 
hade därmed direkt koppling till stadens världsliga och andliga styre.401 I mars 1612 
kom Hans Hindersson och Sven stumpefots son Mickel till rådsturätten för att 
denne slagit en annan man på hospitalet.402 Hans Hindersson fungerade som om-
bud för dem som saknade ett socialt kapital. De som hade sin hemvist på hospita-
let hade försörjning i ett etablerat hushåll i staden. Han var på så vis en slags hospi-
talshjonens ”husbonde”. Genom förmannen skapades länkar mellan starka och 
svaga grupper i samhället. Historikern Marjorie McIntosh menar att det inte måste 
ha funnits någon motsättning mellan att driva ett egenintresse i stadsgemenskapens 
elit och att arbeta i grupper för ett bredare allmänintresse. McIntosh har för det ti-
digmoderna England visat hur relationer ”uppifrån och ned”, precis som rådet 
skapade med föreståndarskapet, kan uppstå utanför frivilliga sammanslutningar.403 
 
   
Sammanfattning och diskussion 
Rådsturätten hade flera funktioner och var både en institution och en arena. Ge-
nom förhandling, medling, kompensationer, förlikningar och försoningar och 
formell restaurering av hotad ära stävjades oroligheter och framtida brott i lokal-
samhället. Människor levde tätt och det personliga ryktets sårbarhet genererade 
konflikter. I rådsturätten kunde äran återställas och relationer stabiliseras.  
 

Omsorg och social kontroll  
Vid sidan av att balansera relationer och upprätthålla ett inre lugn var kontroll av 
stadens obesuttna en strategi för ordning. De tillhörde det ”lösa parti” som lokal-
samhällets samlade institutioner uppenbarligen såg som ett yttre hot mot staden. 

                                                 
401 Rådsturätten närvarade vid sockenstämman och ibland i domkapitlet, genom befallningsman-
nen. Se kapitel två. 
402 23 mars, 1612, s. 43, LRP, LstA, VaLA. 
403 McIntosh, 2001, s. 123f. 
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Främmande gavs inte utan vidare tillträde till staden. Rådsturätt och sockenstämma 
vaktade noga på lokalsamhällets gränser och sökte på alla sätt förhindra inflyttning 
av människor som hade svårt att försörja sig. Dessa grupper bevakades noga efter-
som det i deras kölvatten inte sällan följde stölder, prostitution och sådant som ho-
tade stadens inre ordning. När de dömdes för sådana brott väntade i regel förvis-
ning. Ett litet fåtal till och med avrättades. Andra människor utan permanent hus-
håll kunde genom rådets försorg integreras i olika hushåll. En av det lokala styrets 
främsta strategier för att återskapa ordning var sålunda att minimera antalet margi-
naliserade personer – antingen genom att infoga dem i hushåll, eller genom att 
fördriva dem från staden. 
 Förvisningens motsats, men som av allt att döma tjänade samma syfte, var 
alltså infogningen. Ogifta mödrar kunde genom rådets beslut få permanenta hus-
håll. Huruvida detta stred mot den enskilda kvinnans intressen, vet vi inte. Där-
emot tjänade det stadens allmänna nytta. Hospitalets verksamhet illustrerar ett 
samtida omsorgstänkande. Lokalsamhällets olika institutioner bidrog till dess för-
sorg och institutionaliserade verksamheten genom förmännen. Trots avsaknaden 
av ett formellt ansvar för hospitalet, upprätthölls det kontinuerligt genom borgar-
nas arbete och donationer. Hospitalet ägde ett antal åkrar, ängar och gårdar som 
borgarna arrenderade. Hospitalet drevs som ett smärre företag och de inhysta hade 
en etablerad palts i stadsgemenskapen. De var ”inne”.  

 

Den ritualiserade äran 
Rådsturätten var en institution för konfliktlösning, men var också en arena där 
äran befästes och återställdes eller där den kunde konfirmeras – allt på samma ritu-
aliserade vis. Rådsturätten tillhandahöll funktioner med rituell karaktär. Borgmäs-
tarna använde en särskild form för att bekräfta ära och tillhörighet. De följde ett 
specifikt schema där borgmästaren frågade rådsturätten svarade. Äroförsäkringarna 
användes av andra borgare i ärenden där konflikter av olika slag hade rört upp rela-
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tioner. Äroförsäkringarna återställde balanser på det sättet att den som svarade fick 
försäkra i rådets offentlighet hur ärlig den andra var, och denne fick på samma 
gång sin ära konfirmerad. Stadsinvånarna kringgärdades av ett institutionaliserat 
mönster. Genom fraserna, ritualerna och ärobreven institutionaliserades äran.  
 Om en misstänkt hade ett förtroendekapital inom rådskretsen kunde rådstu-
rättens ritualer symboliskt ta tillbaka handlingen. Det var således möjligt att stå 
som svarande i brottmål och samtidigt behålla förtroende från grannarna. Borgar-
na begick brott, men rättskipningens praktiska utformning gynnade människor 
med ett förtroendekapital i maktens centrum. För våldsverkande drängar kunde 
fallet vara ett annat, för knektar var framtiden bister. Sisilla som förtalat en kvinna 
miste sin målsägarrätt. Hon hade därefter således inte längre tillgång till rådets 
funktioner. För den enskilde innebar pragmatismen alltså inte alltid en ”rättvis” 
rättegång. Somliga kunde klara sig undan ett grovt brott med livet i behåll, medan 
andra hade att ställa sitt hopp till en nådig samling rådmän, eller en försonande 
överhet. Rådets domsförfarande var således beroende av det specifika ärendets in-
blandade parter, deras inbördes relation och de konsekvenser som brottet eller 
ärendet fått. Det var ytterst situationsbundet. 
 

Ett utvidgat socialt kapital 
Rådsturätten behandlade många ärenden kring borgarnas egen verksamhet. Till-
gången till borgerskapet var rent allmänt en resurs att investera i och värna om. 
Rådsmedlemmarna valdes bland borgarna i staden och rådsturätten var i hög grad 
borgerskapets ”förening”. Så som borgarna bekräftade varandra kan de sägas ha 
genererat en typisk form av sammanbindande socialt kapital. Betyder det att rådet var 
borgerskapets egen arena? Gynnades övriga stadsinvånare på något sätt av borger-
skapets gemenskap? 
 Borgerskapets strategier för makt, ordning och förtroende kunde faktiskt få 
positiva konsekvenser för människor utanför nätverket. Gåvor, tjänster och gen-
tjänster är olika former av symboliska investeringar, med vilka individen bekräftade 
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sin rättmätiga plats i sammanslutningarna. Den individuelle borgaren investerade i 
sitt medlemskap genom att utföra de tjänster och de sysslor som pålagts honom. 
När borgaren exempelvis fungerade som god man och övervakade en brottslings 
återintegrering skapades länkar mellan människor. Ärendet blev av intresse för fler 
än de från början inblandade. Från borgmästare, rådmän, husbönder till tjänstefolk 
och till och med brottslingar skapades kedjor av relationer i ömsesidiga beroenden 
– borgmästare och råd önskade återskapa social ordning, den gode mannen stärkte 
sitt medlemskap, brottslingen önskade frihet och summan av de individuella insat-
serna blev en kollektiv resurs. Samma konsekvens fick det rådande ansvarssyste-
met. Ansvar avkrävdes för den husbonde som lät sina drängar vara ute på nätterna, 
eller mästaren som inte höll ordning på gesällerna. Genom att låta husbonden be-
tala för de skador drängarna gjort, blev drängens brott en angelägenhet för fler än 
honom själv. Den allmänna ordningen och beivrandet av brott reglerades genom 
ett komplext system av ansvar och beroenden. 
 Detta gynnade lokalsamhället som helhet. Det är ett exempel på ett så kallat 
överbryggande socialt kapital, det som ”spiller över” på andra från den ursprungliga 
kärngruppen och som skapar ett större nätverk, utanför denna.404 Detta det större 
nätverket är då inte lika homogent och mycket lösare sammansatt, men det upp-
rätthålls av vissa gemensamma normer. I det här fallet består de av ärans praktiska 
och symboliska betydelse och tillgången till rådets ritualer och tron på dess ver-
kande krafter. Det skapar tillit. 
 
 
   
  

                                                 
404 Putnam, 2000, passim; Sundin & Willner, 2003, s. 21. 
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4.  Frihet och tvång i församlingens hägn 
 
Jöns Botvidsson anklagade i januari 1609 sin kyrkoherde Olaus vid domkapitlet för 
att han inte låtit honom vara dopvittne och för att han ”uti församlingens närvaro 
beskyllde honom icke vara till sådana Guds tjänst tjänlig eller nogsamt ärlig”. 
Domkapitlet tog hans parti och uppmanade prästen att ”hålla sig stilla och avstå 
med sådana buller som (han) tillförena föra plägar”, annars skulle han bli avsatt.405  
 Ärendet visar att menigheten värdesatte ceremonierna. Men tvång och kon-
troll från kyrkans institutioner var delar av menighetens vardagsliv. Som kapitel två 
visade utkrävde sockenstämman och synoden straff när människor inte gick i kyr-
kan och när kristna normer om sedlighet, gudsfruktan och hörsamhet inte efter-
levdes. Ett moment av tvång framträder sålunda i de lokala institutionernas verk-
samhet. Numera framhåller forskare att kyrkans disciplineringsmoment bör ses 
som ett uttryck för en nationell ambition att rena bekännelsen.406 Det betyder alltså 
att människor trodde på ”fel” sätt, inte att de saknade tro. Hanne Sanders har be-
skrivit hur religionen förändrades från att under tidigmodern tid vara officiell ideo-
logi och kultur, till att bli individens ensak.407 Olle Larsson har definierat ”religiös 
kultur” genom att tillskriva religionen egenskapen av en fond för människors verk-
lighetsuppfattning: människor använde religionen för att orientera sig i tillvaron 
och i livet, den utgjorde basen för tänkandet och sättet att leva. Religionen var så 
självklar att den inte problematiserades.408 Enligt Linköpings sockenstämmas pro-

                                                 
405 17 januari, 1609, Fol. 38:2, LDP, LdA, VaLA. 
406 Se ex Sanders 1995, 2001; Malmstedt, 2002; Weikert, 2004; m fl. 
407 Sanders, 2001, s. 8. Larsson, 1999, s. 20 och där anfört forskningsläge. 
408 Larsson, 1999, s. 20.  
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tokoll slank dock en del ut ur kyrkan innan gudstjänsten var slut och somliga gick 
överhuvudtaget inte dit. Det bör därför ha funnits variationer och mångfald i hur 
människor uppfattade religionen och det kyrkliga vardagslivet. Det här kapitlet 
analyserar en tidigmodern ”religiös kultur”. Hur förhöll sig människor i allmänhet 
till kyrkans tvång? Vilka betydelser hade församlingslivet för kollektivet och för 
den enskilde och vilka motiv kan identifieras bakom de kyrkliga institutionernas 
verksamhet? 
  
 
Religiös omvandling och social kontroll  
I sockenstämman deltog prästen, liksom fogden, borgmästaren och ett antal bor-
gare. Sockenstämmans verksamhet visar att det andliga styret i första hand upp-
rätthölls av en samling män ur borgerskapet, ibland samma män som befolkade det 
världsliga politiska styret, rådsturätten. Sannolikt främjades insyn och samförstånd 
kring aktuella åtgärder av den lokala förankringen och av den relativa "litenheten". 
Precis som i rådsturätten arbetade sockenstämman med att upprätthålla social ord-
ning. Mycket strikt exkluderande var sockenstämman mot dem som avvek, såsom 
okända främlingar och de som inte förde ett kristet, gudfruktigt leverne. Bara om 
främlingarna kunde visa vilka de var, hur de försörjde sig och vad andra ansåg om 
dem kunde de få delta i gudstjänsten och i stadsgemenskapen. Dessa attityder av 
förfrämligande visade sockenstämman också delvis gentemot den menighet de 
önskade omforma. När sockenstämman försökte få folk att dricka mindre, sitta 
still i kyrkbänkarna och i största allmänhet bli mera gudfruktiga, riktades detta inte 
till människor i deras egna kretsar. Det avspeglar hur sockenstämman såg på sig 
själv, sitt eget habitus gentemot menigheten.  
 Prästen som skulle leda församlingen genom allehanda andliga vedermödor 
skulle också stävja social oordning. Att leva okristligt, som att svära och missbruka 
guds namn, och att bråka och slåss under helgdagarna, skulle beivras och bestraffas 
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med böter.409 Den som trotsade sockenstämmans beslut om ordning ålades allt 
högre böter och efter tredje boten väntade uteslutning ur Guds församling. Om 
inte heller det hjälpte förvisades personen ut ur staden.410 På synodens möte år 
1600 beslutades att sockenprästerna hårdare skulle bevaka brott som ”hor, mord, 
ljugande och vidskepelse”.411 I samma anda önskade myndigheterna få folk att änd-
ra sina vanor kring kyrkobesöken. Drickandet ansågs vara ett stort problem. Präs-
ten skulle förbjuda drickande och brännvinssäljande under mässan och den som 
fortsatte, skulle förbjudas närvara vid gudstjänsten. Att sockenstämman vid ytterli-
gare fyra tillfällen försöker få bort ölförsäljningen under mässan antyder att prästen 
inte lyckades genomdriva synodens påbud. Under båda sockenstämmorna 1609 
beslutades att den som sålde öl eller brännvin efter klockan åtta på lördagskvällen 
skulle böta till domkyrkan. Försäljaren skulle även förlora sina varor. Ölet och 
brännvinet tillföll då de fattiga i staden. Fjärdingsmän och byfogde skulle se till att 
detta verkställdes.412  
 Också konsumenterna straffades hårt. De ”ogudaktiga”, som med drycken-
skap och annat otillbörligt försummade kyrkan, skulle efter 1609 års sockenstäm-
ma inte bara straffas med böter utan även förvisas staden. Det var alltså inte bara 
fråga om att ställas utanför kyrkans gemenskap utan också utanför stadsgemenska-
pen. Att sitta och dricka i kyrkan under själva predikan var förstås inte heller tillå-
tet, utan straffades med 6 daler i böter. Den som satte sig på tvären skulle sättas i 
kistan. Spel med tärning eller kort skulle rendera tre dygn i kistan på vatten och 
bröd.413 Kyrkorådet beslutade 1619 att de som föll i uppenbar synd, antingen emot 
det första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, eller sjunde budet, men som var be-

                                                 
409 Sockenstämman 1609, Fol. 41:1, 2 och 46.2; 1614, Fol. 63:1; 1620; Fol. 80:1, LDP, LdA, VaLA. 
410 Sockenstämman 1609, Fol. 46:2, LDP LdA, VaLA.  
411 Synoden 1600, Fol. 2:2, LDP LdA, VaLA. 
412 Sockenstämman 1609, Fol. 46:2, LDP, LdA, VaLA. 
413 Sockenstämman 1620, Fol. 80:1, LDP, LdA, VaLA. 
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nådade till livet, skulle sändas till domkyrkan för att där stå skrift och undergå ”ri-
seplikt”.414  
 För att införa en ny kyrkopraxis var det viktigt att få menigheten till kyrkan 
där de kunde undervisas av prästen. Sockenstämman tog upprepade gånger upp 
det faktum att folk inte gick i kyrkan i önskad utsträckning. Kanske stod det inte 
helt klart när det var tid för kyrkobesök, eftersom sockenstämman 1609 noggrant 
fastställde tid för dem. På måndag, tisdag och torsdag halv tio var det tid att be 
sina böner till Gud. Onsdag och fredag var det predikan enligt gammal sedvänja. 
Katekesen skulle predikas varje söndag morgon innan ottesången, då särskilt ung-
domarna skulle infinna sig. Gamla som hade svårt att komma till kyrkan fick där-
emot dispens. Bönestunder skulle hållas varje morgon och kväll vid varje kyrka på 
bygden. Dessa skulle tillkännages med tre slag av kyrkklockan. Om prästerna för-
summade bönestunderna, eller om klockaren inte skötte sina sysslor, skulle klocka-
ren böta två öre och prästen det dubbla.415 Vardagslivet var med andra ord fyllt av 
kyrkobesök. 
 
 
Kyrkorummet och den gudomliga ordningen 
Det har alltså konstaterats att de kyrkliga institutionerna utövade kontroll över 
menigheten. Denna värdesatte å andra sidan de kyrkliga ceremonierna. Men frågan 
kvarstår – varför tvingades folk till kyrkan, mer eller mindre varje dag?  
 Jan Samuelson har visat att kyrkorummet var en plats där lokalsamhällets ”eli-
ter” visade upp sig för omgivningen. För adeln var kyrkan vid sidan av godset den 
plats där de kunde exponera sin position och där markera sin sociala och kulturella 
status.416  
 Från sockenstämmans protokoll framgår att folk försökte smita till sig platser 
i frustolen eller kyrkogångsstolen, som var de bästa platserna på kvinnosidan, och 

                                                 
414 Synoden 1619, Fol. 76:2, LDP, LdA, VaLA. 
415 Synoden 1616, Fol. 70:2, LDP, LdaA VaLA. 
416 Jan Samuelson, 2004, s. 93. 
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att kyrkvärdarna skulle ha rätt att avvisa dem.417 På sockenstämman 1616 hade vis-
sa klagat hos prästen över att ha blivit utträngda från de platser de hade rätt till. 
Ärendet sköt fram till nästa sockenstämma, eftersom det saknades tillräckliga upp-
gifter om vad som hade hänt.418 Ur de kyrkliga myndigheternas perspektiv var det 
ett ordningsproblem. ”Bullret” gick stick i stäv med stillsamhet i kyrkorummet, 
med uppmärksamhet och ordning. Det har hävdats att prästerna och den ”bråki-
ga” allmogen skall ses som två skilda kulturer. Bråkigheten och den bristande kyr-
konärvaron var uttryck för en konflikt mellan gamla traditioner kring gudstjänstfi-
randet och nya påbud från den kyrkliga överheten. Prästerna och menigheten kun-
de likväl enas kring symbolelement i kyrkorummet och i ritualer kring dop, likpro-
cessioner och vigslar.419  
 Av de kyrkliga protokollen att döma var mässan inte alltid någon vidare frid-
sam tillställning. Sockenstämman anmärkte på att det knuffades under predikan, 
det tjattrades och bullrades, trängdes och bråkades om platserna kring mittgången. 
Ibland befann sig drängar rent av på kvinnosidan. På 1613 års sockenstämma be-
stämdes att drängarna skulle sitta på manfolkssidan så att kvinnorna på norrsidan 
skulle kunna höra predikan ”utan oljud”.420 Att drängar dessutom smet ut ur kyr-
kan under predikan och påträffades av kyrkovärdarna på kyrkbacken skulle präs-
terna enligt 1614 års sockenstämma nu ta itu med genom hot om böter eller rent 
av fängelse. Drängarna skall stå vid sina ”matfäders stolar” på manfolksidan, och 
ingen annanstans. Den som befann sig utanför kyrkan under mässan ”utan laga or-
sak, och synnerlig manfolk, för än välsignelsen är gjord” skulle enligt 1615 straffas 
med fyra öre till domkyrkan. För det ständiga oljudet och bullret från drängarna 
och pojkarna bakom koren, beslutade stämman 1617 att kyrkovärdarna skulle säga 
till pojkarna att hålla tyst, men sätta drängarna i kistan.421 

                                                 
417 Sockenstämman, 1609, Fol. 41:2, LDP, LdA, VaLA. 
418 27 mars, 1616, LDP, LdA, VaLA. 
419 Aronsson, 1995, s. 62f; Malmstedt, 2002, s.159ff. 
420 Sockenstämman, 1613, Fol. 59:2, LDP, LdA, VaLA. 
421 Sockenstämman, 1617, Fol. 72:2, LDP, LdA, VaLA. 
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Med reformationens inträde avskaffades själamässor och helgondyrkan som en del 
av en förändrad liturgi. Den rörlighet i kyrkorummet som var typisk för den ka-
tolska mässan försvann. I den lutherska gudstjänsten satt församlingen och lyssna-
de till prästen. Av naturliga skäl uppstod snart problem i kyrkorummet, eftersom 
de provisoriska bräderna eller stockarna helt enkelt inte räckte till. Systemet med 
fasta bänkrader, eller stolsrum, där varje församlingsmedlem hade sin tillskrivna 
plats gav dessutom de kyrkliga myndigheterna en möjlighet att kontrollera närva-
ron.422 Margareta Kempff Östlind finner det mycket svårt att ge en samstämmig 
bild av hur indelningen kan ha sett ut i Sverige under 1600-talet. Ibland delades 
bänklängderna efter hemman, efter by eller kanske genom lottning. Vad som dock 
står klart är att de främsta bänkarna hölls av socknens eller stadens ståndspersoner. 
Kempff Östlind pekar på ännu ett tydligt genomgående drag: De fattiga och obe-
suttna i socknen hade inga pengar att bistå med och saknade för den skull i regel 
ordentliga bänklängder, men skulle självklart ändå delta i gudstjänsten. Deras lott 
blev att stå där det fanns plats, det vill säga längst bak.423   
  Av linköpingsmaterialet framgår att människor visste var de skulle sitta. Flera 
menade sig också ha blivit utträngda från den plats de hade rätt till. Kyrkvärdarna 
gavs ansvaret för ordningen kring bänkarna och de skulle ”hava makt at visa ut det 
lösa parti som sig här vill intränga”. De sämre bemedlade kvinnor som smet till sig 
en plats i frustolen där borgerskapet och adelsfolket skulle sitta, skulle enligt 1613 
års stämma bestraffas med böter. Här beslutades också att kyrkogångsstolen skulle 
hållas fri för just kyrkogångskvinnorna.424  
 Frustolen, som var de finaste platserna på kvinnosidan, var reserverad för de 
högre skikten av stadsbefolkningen. På stämman 1609 nämndes vilka ärevördiga 
kvinnor som hade en plats i frustolen: Hustru Clara, Jonn Danssons hustru, Per 
Anderssons hustru och Christofer Björnssons moder. Inget ”löst parti” skulle na-

                                                 
422 Margareta Kempff Östlind, 2003, s. 36. 
423 Kempff Östlind, 2003, s. 44f. 
424 Sockenstämman, 1613, Fol. 56:2, LDP, LdA, VaLA. 
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turligtvis tillåtas stå i frustolen eller kyrkogångsstolen, så att de trängde ut dem som 
hade sina rättmätiga platser där.425 När sockenstämman reglerade dessa frågor och 
såg ett allvar i att folk trängdes ut från sina rättmätiga platser, legitimerade de stols-
rummens ”positionsreglerande” funktion. 
 Genom stolsrummen reproducerade kyrkan hustavlans hierarkiska och patri-
arkaliska samhällsbild. I det andliga regementet fanns inga hierarkiska skikt, förut-
om en generell maktordning mellan människorna och Gud. Carola Nordbäck an-
vänder begreppen likhet och olikhet för att beskriva den ortodoxa människosynen 
och individens plats i de båda regementena. Enligt Nordbäck är det just isärskil-
jandet och olikheterna människorna emellan som är det mest framträdande draget i 
den här samhällssynen. Olikheten gällde den utvärtes människan, den världsliga 
ordningen - som i grunden var en gudomlig skapelse - och det som hörde till det 
sociala livet. Inför Gud var dock alla människor lika, oavsett kön, ålder och social 
tillhörighet. Skiljelinjen gick mellan de fromma och de som syndat. Likheten männi-
skorna emellan gällde den invärtes människan, de delar av livet som rörde samve-
tet, själen och den egna Gudsrelationen.426 Trots att kyrkorummet alltså bör ha va-
rit en plats som aktualiserade den invärtes människan, visar stolsrummen att kyr-
korummet i hög grad var en fråga om att upprätthålla den världsliga hierarkin och 
den sociala ordningen.  
 Edward Muir talar om att ritualer kan ge en ram för en gemensam praktik, för 
hur den lilla människan skall bete sig och vara, i stora och svåra skeden av livet: 
genom att erbjuda speciella fraser och gester producerades och upprätthölls ge-
menskap och solidaritet. Ritualen kan på det sättet, menar Muir, skapa en enighet 
mellan människor som annars inte delar en gemensam vardag.427 Under gudstjäns-
ten var stadsinvånarnas alla grupper samlade, ungdomar, borgare, pigor och adels-
folk. Hög som låg var alltså samlade, metaforiskt förenade i en stark och samlad 

                                                 
425 Sockenstämman, 1609, Fol. 41:2, LDP, LdA, VaLA. 
426 Nordbäck, 2004, s. 47. 
427 Miur, 1997. s. 3f. 
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samhällskropp. Randall Collins menar att en ceremoni naturligtvis kan vara regisse-
rad i syfte att förmedla och befästa en särskild maktordning.428 ”Prototypen” av 
samhällskroppen som bänklängderna kunde illustrera, förmedlade samtidigt en 
samhällelig maktordning. I kyrkorummet visualiserades hustavlans värld.  
 De kyrkliga myndigheternas strävan att få hela lokalsamhällets invånare för-
enade i gudstjänst tolkar jag som ett sätt att rekonstruera en gudomlig samhälls-
ordning som en strategi att försäkra sig om Guds beskydd över lokalsamhället. För 
att återskapa denna ordning i kyrkorummet krävdes att församlingsmedlemmarna 
intog sina platser i bänklängderna. Det var alltså ingenting som biskopen och 
domprosten kunde göra på egen hand. Om de kyrkliga myndigheterna var lycko-
samma i sin föresats – att blidka Gud - skapade de följdriktigt en resurs för hela 
kollektivet. När människor som tillhörde olika sociala grupper och som normalt 
sätt hade lite med varandra och göra, träffades på det här sättet i en gemensam ce-
remoni, var det även möjligt att band knöts till personer utanför den egna gruppen. 
Då kan det principiellt uppstå ett förtroende mellan människor som annars sällan 
skulle mötas. Ett sådant förtroende gynnar friden mellan människor, eller för att 
tala med Robert D Putnam – det skapar ett överbryggande socialt kapital. 
 
 
Religiösa ceremonier och folkliga sedvänjor 
Somliga tvingades sannolikt till kyrkan. Andra värnade sina platser. Frågan kvarstår 
hur menigheten förhöll sig till det kyrkliga inslaget i vardagslivet, till Gud och till 
prästen. I den dömande verksamheten framträder hur domkapitlet såg på försam-
lingsgemenskapen. I händelse av upprepade brott hotades de aktuella personerna 
med uteslutning ur församlingen, att ”inte bliva delaktiga av Guds församlings fri-
heter”429 eller att ”inte njuta någon församlingens friheter”.430 När ett grälande par 

                                                 
428 Collins, 1988, s. 189. Collins pekar på den institutionaliserade ritualens funktion av att stadfästa 
social struktur; även Miur, 1997, s. 5. 
429 1609, Fol. 47.1, LDP, LdA, VaLA. 
430 1615, Fol. 66: 1, LDP, LdA, VaLA. 
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återförenades gällde att om de i framtiden bröt sin överenskommelse om frid skul-
le de ”sättas ute om församlingen och uti allt hållas och aktas som hedningar, både 
i livet, sjukdom och döden”.431 När en man från Ulvåsa gått till sängs med sin fäst-
mös moster dömdes paret att stå skrift och att ”be om vänskap i Guds församling 
och be om förlov att bo där”. Att de skulle be om församlingens välsignelse anty-
der skriftens skamfyllda och förödmjukande sidor. Men den visar också att för-
samlingen var någonting allomfattande, man ”bodde” där till kropp och själ. Dess-
utom visar ärendet att skyldskapsbrott renderade hårda straff. Enligt gällande lag 
skulle brottet straffas med döden, men det var enligt protokollet aldrig på tal. De 
brott som enligt 1608 års appendix till Krisoffers landslag skulle rendera döds-
straff, hade under den här undersökningsperiodens gång inte fått något lokalt ge-
nomslag.432 
 Några i staden tog inte nattvarden. Den som inte ”ställer sig till sacramenten, 
och ej vill gå till avlösning” dömde sockenstämman att böta tre daler.433 Det hände 
också att folk gick ut ur kyrkan innan välsignelsen var läst.434 Från domkapitelsar-
kivet finns en lista över dem i stadsförsamlingen som ”över år och dag hållit sig 
ifrån herrans h. Nattvard.” Det var tre borgare med respektive hushåll, en änka, en 
dräng och en kvinna. Listan anger även personer som inte tagit nattvard i kyrkan 
”utan säga sig gå uti hospitalet, som hospitalspredikantens attester utvisa”. Dessa 
var skomakare Nils Hansson med sin hustru, hustru Ingerd Andersdotter, båts-
mannen Mats Jönssons hustru, Brita Persdotter, hustu Malin Hansdotter, Gertrud 
med sin dotter Maria, samt pigan Karin.435 Den som tog nattvard skulle ha ett 
”rent hjärta” och inte i hemlighet hysa agg mot någon. Man skulle alltså inte gå till 
nattvarden under en pågående konflikt med grannen. Detta var förankrat hos folk, 

                                                 
431 1619, Fol. 76:1, LDP, LdA, VaLA. 
432 Detta analyseras vidare nedan. 
433 Sockenstämman 1614, Fol. 62:2, LDP, LdA, VaLA. 
434 Sockenstämman 1615, Fol. 67:1; LDP, LdA, VaLA. 
435Odaterad, LdA, E IV:133, VaLA. Av handstilen att döma bör den vara samtida med undersök-
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vilket kan ha varit ett skäl till att en del stod över nattvarden. Nattvarden kunde ha 
omvänd kraft om den utfördes på fel sätt eller i dunkelt uppsåt.436 Sven Jönsson, 
till exempel, illustrerar detta när han försäkrade sin ärlighet i domkapitlet genom 
att be att ”herrans helig Lekamen och blod som han till sig om dagen anammat 
hade (ty han var densamma dag till sakramenten) att det måtte komma honom ald-
rig till gott utan evig förtörnelse”.437  
 Per- Johan Ödman tolkar den bristande kyrkonärvaron som att befolkningen 
inte var särskilt intresserad av predikan, eller att den rentav förhöll sig likgiltig inför 
det budskap prästen predikade. Det viktigaste skälet var ”säkerligen lika ofta ett ut-
tryck för motstånd och tilltagande likgiltighet”. Å andra sidan antar Ödman att 
prästen med största sannolikhet delade föreställningsvärldar med församlingsmed-
lemmarna. Den religiösa referensramen bidrog till att göra en världsbild begriplig, 
som enligt Ödman annars skulle framstå som splittrad och kaotisk för allmogen. 
Att folk trots allt gick till kyrkan i den utsträckning de gjorde tolkar Ödman som 
ett utslag av opportunism; folk ville visa upp sig för prästen och för de andra försam-
lingsmedlemmarna.438 Men de som värnade om sina platser, handlade det alltid och 
för alla om social positionering och förslagen opportunism? 
 Som flera forskare visat skapade församlingslivet trygghet. Kristna och magis-
ka ritualer användes som medel för att värna ett gott förhållande med Gud, för att 
undvika olyckor och missöden, för att få goda skördar och för att få lycka och väl-
gång i livet.439 Tillträdet till gemenskapen hade alla döpta som levde enligt påbjud-
na kristna normer, både hög som låg. På sockenstämman 1609 bestämdes att alla 
skulle kunna begravas på ”sin” kyrkogård om de betalade för sig. De som inte var 
födda i staden skulle betala mer, men aldrig mer än vad var och en kunde betala.440 
När en gammal man hade hindrats av prästen att ta nattvarden, kärade han till ex-

                                                 
436 Aronsson, 1992, s. 176f. 
437 15 november, 1601, fol. 9.1, LDP, LdA, VaLA. 
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439 Malmstedt, 1994, s. 28ff; Oja, 1999, s. 64. 
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empel i domkapitlet. Prästen menade att mannen gett för lite pengar till försam-
lingen. Kyrkoherden dömdes då för att ha missbrukat sitt ämbete och gjort sakra-
menten till en simonia.441 På samma sätt som borgerskapet erbjöd fördelar och 
trygghetsfunktioner för borgaren, var kyrkogemenskapen en tillgång för försam-
lingsmedlemmen.  
   

Dopet 
Enligt den katolska traditionen var dopet en slags excorsism. Spädbarnet var 
sprunget ur Eva och Adams syndafall. Barnet förkroppsligade arvsynden, tills präs-
ten kunde driva ut det onda och frälsa barnets själ.442 Eftersom det odöpta barnet 
var i djävulens händer, kunde det inte heller begravas på kyrkogården, då det kun-
de ”smitta ner” den vigda jorden. Det är därför inte så konstigt att föräldrar lät 
nöddöpa barn de inte trodde skulle överleva. I kyrkoordningen bestämdes att alla 
barn som dog skulle få begravas i vigd jord. Det var därför inte längre nödvändigt 
med nöddop. Alla barn skulle därför döpas i kyrkan, vilket synoden också fastställ-
de 1602. Vid mötet 1605 påminns prästerna återigen om att dopet skall ske så som 
kyrkoordningen föreskriver.443 1610 fastslog synoden att den präst som brukar 
hemdopet, det vill säga den präst som döpte barnet någon annanstans än i kyrkan, 
skulle avstängas från tjänsten i tre månader.444 1616 fastslog sockenstämman att de 
barn som hastigt dör, i moderlivet eller efter födelsen, och som inte kunde komma 
till dopet trots detta skulle begravas på kyrkogården.445  
 Det faktum att folk fortsatte med hemdopen visar att dopet var viktigt för 
folk och att dopets ceremoni var fast förankrad i det allmänna medvetandet. Det 
var ett sätt att försäkra sig om barnets väl. När synoden och sockenstämman ville 

                                                 
441 7 maj, 1608, Fol. 32:2, LDP, LdA, VaLA. 
442 Muir, 1997, s. 21. 
443 Synoden 1602, Fol. och 1605, LDP, LdA, VaLA. 
444 Synoden 1610, Fol. 50:2, LDP, LdA, VaLA. 
445 sockenstämman 1616, Fol. 68:2, LDP, LdA, VaLA. 
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få folk att sluta med hemdopen var det sannolikt i syfte att kontrollera ceremoni-
ernas ideologiska innehåll. När det skedde i hemmet kunde kyrkan inte kontrollera 
den religiösa innebörd som gavs åt ceremonin. Kanske utformades ceremonin på 
ett sätt som rent av skulle förarga Gud? 1620 stod exempelvis ett äkta par från 
Skepsås skrift vid domkyrkan för ”vidskepelse då de bränt sitt döda foster i ug-
nen”. Här hade paret utfört en ceremoni som möjligen var förankrad i den folkliga 
kulturen, sannolikt i syfte att skydda barnets själ från djävulen, eller för att skydda 
sig själva från det barn som olyckligtvis hamnat i djävulens händer. Det här var ett 
förfarande som uppenbarligen gick stick i stäv med den officiella religiösa ideolo-
gin. För att få eller återta kontrollen över ceremoniers utformning och innebörd i 
denna ideologiska brytningstid var det således särskilt viktigt att den genomfördes 
inom kyrkans hägn. 

 

Begravning och självmord 
Under medeltiden var den kristna kyrkogården förbehållen döpta och fullvärdiga 
medlemmar av församlingen. Självmördare och dödsdömda som inte bekänt och 
ångrat sitt brott, eller de som ådragit sig exkommunikation fick begravas utanför 
kyrkogården under nesliga former. Men genom bikten och avlösningen återupp-
togs personen igen och uteslutningen upphävdes.446 En begravning utanför kyrko-
gården var en visualisering av uteslutning ur församlingsgemenskapen med ett 
språk som alla kunde förstå. Ett självmord var ett brott mot Gud och kunde fram-
kalla Guds vrede och straff mot hela församlingen. De självmördades kroppar, lik-
som Gudssmädarna, mördarna och de som dött genom olyckor de hade kunnat 
förhindra skulle därför avskärmas från beröring med de ärliga och rättrogna och 
begravas utanför kyrkogårdsmuren, för att visa att de inte dött en kristen död.447 
Inga klockor fick ringa, solen fick inte skina på kistan, varför begravningen skulle 

                                                 
446 Werner, 1998, s.34f. 
447 Odén, 1998, s. 33. 
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hållas på kvällen, den döde fick inte heller begravas med huvudet åt öster där solen 
går upp.448 
 Antropologen Louise Hagberg menar att folk var oerhört rädda för en själv-
spillings lik. Bara bödeln kunde ta i det. Den kyrkoherde eller fjärdingsman som 
tagit ner någon som hängt sig eller på annat sätt tagit sitt liv, kunde få sin trovär-
dighet i kollektivet ifrågasatt.449 De katolska själamässorna och förbönerna syftade 
till att förkorta den dödes tid i skärselden. Här stod den dödes salighet i främsta 
rummet. Reformatorerna avvisade hela idén med skärselden och menade att den 
dödes själ inte kunde leva vidare utanför kroppen. Döden var en slags sömn och 
på den yttersta dagen skulle den döde uppväckas. Bara Gud avgjorde om så skulle 
ske och allt handlade om den avlidnes personliga förhållande till Gud när denne 
hade levat. Själaringning och böner för den döde ansågs meningslösa. Istället skulle 
ceremonierna trösta de anhöriga och väcka dem till ett gudfruktigt liv, medan de 
levde. Men likpredikningarna som växte fram under 1600-talet kom att ta själamäs-
sornas ställe och klockringningen, mullkastningen och prästernas böner inriktades 
på den avlidnes salighet.450  
 Louise Hagberg menar att klockringningen i den katolska traditionen syftade 
till att hjälpa den dödes själ genom skärselden. Ju mer man ringde desto bättre. 
Backlunds stora studie visar att människor i allmänhet var mycket rädda för gastar, 
andar och gengångarna och att omsorgen om de dödas hädanfärd i grund och bot-
ten var olika sätt att försäkra sig mot att de döda skulle gå igen.451 De protestantis-
ka tänkarna ansåg inte klockringningen kunna hjälpa den dödes själ, som bara Gud 
kunde rädda på den yttersta dagen. Enligt Hagberg levde själaringningen kvar långt 

                                                 
448 Louise Hagberg, 1937, s. 503f. 
449 Hagberg, 1937, s. 501. Jämför Werner som uppfattar att det inte var ärekränkande att ta i den 
dödes kropp efter ett självmord, 1998, s. 83f och Bodil E.B Persson, 1998, s. 103. 
450 Werner, 1998, s. 36. 
451 Hagberg, 1937, s. 546ff, 622ff.  
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in på 1900-talet i föreställningen att den döde inte blev salig utan den och för att 
andra redan döda skulle ha fortsatt frid i sina gravar.452  
 Sockenstämman i Linköping avhandlade ärenden kring ringning i ”storklock-
an” och i St:Lars klocka fyra gånger under perioden. Här handlar det om vem som 
skulle ansvara för klockpengarna. Att sockenstämman önskade dra ned på klock-
ringningarna framgår inte i protokollet. Begravningen ombesörjde den dödes väg 
till ”välfärd och eviga salighet” och den döde var ”Salig hos Gud” som protokoll-
skrivaren formulerat sig.453 Ingenting i protokollen anger att domkapitlet skulle ha 
antagit en luthersk hållning i denna fråga.  
 När domkapitlet 1608 utredde begravningen av en kvinna som tagit sitt liv 
fick det stor plats i protokollet, vilket antyder att självmordet var en offentlig ange-
lägenhet. Ett par på genomresa hade tagit in hos en man i Viby socken för att 
övernatta. När en fogde förhörde sig om deras ärende hade kvinnan i förfäran ru-
sat ut på ladugårdslogen där hon skurit sig i halsen för att ta livet av sig. Men hon 
dog inte, utan låg svårt skadad i åtta dagar. Pastor Nicolauius, som tillkallats, upp-
fattade att hon bad om nattvarden och syndernas förlåtelse. Protokollet redogör 
noga för hur vätskan rann ut ur såret och ner på bröstet, varför prästen hade fått 
trösta henne med Guds ord. Innan hon dog hade hon förmått berätta hur hon 
dragit runt med tjuvar och ställt till oreda. Vid sidan av dessa världsliga illgärningar 
hade hon alltså försökt ta sitt liv. Detta försvårade hennes chanser att dö en kristen 
död och komma till himlen. Prästen gav henne trots det syndernas förlåtelse.  
 Men nu ställde sig alla frågan hur man skulle förfara med hennes självspillda 
kropp. Att begrava en självmördare på kyrkogården var uteslutet. Efter nogsamt 
övervägande ansåg domkapitlet att hon genom sin egen insikt över sitt syndfulla 
leverne i förtvivlan och ont samvete drivits till självmordet och att hon innerligt 
ångrat sitt leverne och trott sig om nåd och barmhärtighet hos Gud. Domkapitlet 
såg en ångerfull och god själ och att hennes själ var ”hos Gud väl behållen”. Där-
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453 1609, Fol. 42:2, LDP, LdA, VaLA. 
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för bestämdes att bödeln inte skulle dela på kroppen som annars var brukligt, men 
”på det att åtskillnad må vara emellan dem som ärliga och kristliga leva, och dem 
som illa och ogudligt sig ställa, må hon begravas av grannar ... utanför kyrkogården 
utan alla ceremonier, att andra må taga härav icke /…/ någon dristighet till att 
synda, utan heller taga sig en räddhåga och fara för synden”.454 Pastorn uppmanas 
också att flitligt framhålla Guds ord i kyrkan om söndagen eller nästa gång de 
kommer tillsammans.455 Domkapitlet lyssnade alltså till motiven för självmordet 
och hänsyn togs till hennes böner om förlåtelse. Men evig förtappelse? Tydligen 
lades vikt vid den individuella tron, vid förlåtelsen och vid det faktum att den slut-
liga uppgörelsen om det eviga livet avgjordes av Gud.456  
 
  
Ceremoniernas världsliga dimensioner 
Genom att villkora rätten till den ”rätta” begravningen gjorde man den till en ma-
nifestation av ära och tillhörighet i kollektivet. Som det sägs i kyrkoordningen var 
den kristna begravningen och kyrkogården en plats för de ärliga. På det sättet ”be-
visa vi för var man den kärlek som vi haft till dem, medan de än nu levde med oss. 
Item bekänna vår tro som vi har om uppståndelsen, och betyga den förhoppning 
som hos oss är om den dödas välfärd och eviga salighet”.457 
 Till domkapitlet kom ibland oroliga människor för att få tillstånd att begrava 
en anhörig som kommit i dåligt rykte, där sockenprästen ställt sig tvekande till en 

                                                 
454 15 november, 1608, Fol. 36:1f, LDP, LdA, VaLA. 
455 Arne Jarrick har ett liknande fall från Uppsala domkapitel. Också denna kvinna begravdes på 
kyrkogården, men avsides och utan sång och klockringning. Jarrick, 2000, s. 120. Jarrick menar att 
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till empati. Birgitta Odén menar dock att det fanns förebyggande hjälp i samhället även då krimina-
liseringen var som hårdast. Odén, 1998, s. 70. 
456 Yvonne Maria Werner menar att vissa självmördare skadade sig på ett sådant sätt att de dog 
först efter en tid. På det sättet kunde de få absolution och en kristen begravning. Hade kanske 
kvinnan i Viby dessa avsikter? Werner, 1998, s. 79. 
457  KO, 1971, s. 134. 
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kristen begravning. 1618 kom en man och ville begrava sin hustru ”med de cere-
monier som andra ärliga folk bekomma”. Hustru hade stått i uppenbart rykte för 
trolldom och vid två tillfällen svarat vid häradstinget, utan att kunna frisäga sig. På 
sin dödsbädd hade hon inte begärt prästen till sig. Enligt domkapitlet föraktade 
hon prästämbetet och fick därför dö ”uti kiv och oenighet med sina grannar”. Nå-
gon kristen begravning blev det här inte tal om.458 Eftersom kvinnan förnekade 
Gud, gjorde det väl för henne det samma att begravas på kyrkogården eller inte. 
Men den äkta mannen antyder, genom själva ansökan hos domkapitlet, att han var 
brydd och bekymrad över belägenheten och att det sannolikt spillde över på hans 
heder att hustrun inte fick den begravning som anstod de hedersamma i lokalsam-
hället. En annan make kom i samma ärenden. Eftersom kvinnan bekänt sina syn-
der fick maken begrava henne.459 Begravningen var en kollektiv angelägenhet, i 
högsta grad betydelsefull även för de kvarlevande anhöriga.  
 Den som inte skötte sina kyrkliga plikter eller som förhindrades att göra det, 
riskerade sin ära. Vid dopet, exempelvis, manifesterades dopvittnenas medlemskap 
och förtroende i församlingen. När Jöns Botvidsson 1609 i församlingens åsyn an-
klagades av prästen för att vara oduglig som dopvittne och inte heller till andra 
”guds tjänst tjänlig” utmanades hans ära. Domkapitlet satte vite mellan prästen och 
Botvidsson att ”vilken där först avviker och vänskapen eller förlikningen bryter, 
skall böta ett par oxar”. Prästen uppmanades också att ”hålla sig stilla och avstå 
med sådana buller som tillförena föra plägar”, annars skulle han avsättas. Domka-
pitlet och Jöns Botvidsson gick in i frågan med samma syn, men hade kanske olika 
intressen. Möjligen var det inte i första hand Botvidssons upplevelse av förödmju-
kelse som fick domkapitlet att reagera, utan att prästen uppenbarligen varit ett 
problem tidigare. Han hade inte skött sitt prästämbete som han skulle. Men när 
domkapitlet förmanade prästen återupprättades Jöns Botvidssons ära. Domkapitel 
och sockenstämman fyllde, precis som rådsturätten, ritualerna med ära.  
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Kyrktagningssceremonin i Linköping 
Många kyrkliga ceremonier hade både en officiell kyrklig sida och en folklig. Detta 
gällde exempelvis kyrktagningsceremonin, i vilken den nyblivna modern genom en 
speciell ceremoni återupptogs i församlingen. En kvinna som fött barn var enligt 
den katolska sedvänjan oren. Hon stod därför utanför församlingen, men återupp-
togs genom den så kallade kyrktagningsceremonin ungefär sex veckor efter för-
lossningen. Om kvinnan avled under eller efter en förlossning hade hon således 
inte hunnit genomgå kyrktagningen och fick följdriktigt inte begravas i vigd jord. 
Laurentius Petri vänder sig i kyrkoordningen mot denna ”vrongvisa vederstyggel-
se” och menade att barnsängsdöden vara en kristen och salig död. Reformatorerna 
tonade ner orenhetsperspektivet. Istället lyftes tacksägelsemomentet och välsignel-
sen fram när kvinnorna återupptogs. Däremot kom kvinnan ändå att få undergå 
rening för att återupptas i församlingen igen, även om den inte var teologiskt nöd-
vändig. 460 
 Kyrktagningsceremonin var obligatorisk och den såg olika ut för den kvinna 
som var gift och för den som fött ett barn utanför äktenskapet.461 Marie Lindstedt 
Cronberg har betonat att ceremoniernas utformning och kvinnans klädsel fram-
hävde vem som hade ära i lokalsamhället och vem som inte hade det. Lindstedt 
Cronberg menar att de kyrkliga ceremonierna var ett effektivt sätt för kyrkan att 
visualisera normen om den ärliga kvinnan och på så sätt implementera en sexuell 
moral. Vid riksdagen 1617 beslutades att kronan bara fick bäras vid vigseln av den 
ärbara bruden, det vill säga den som ännu inte haft sängalag. För den kvinna som 
gifte sig med mannen hon redan legat med tilläts en krans över ett täckt huvud och 
inte lika mycket silver runt halsen som den ärbara kvinnan. De som dömts för 
lönskaläge, men som senare gifte sig fick ha ännu mindre smycken och bara en li-
ten flitterkrans på huvudet.462  
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462 Svenska riksdagsakter, avd II. Här från Lindstedt Cronberg, 1997, s. 277. 
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Kyrktagningsskvinnorna hade en särskild plats i kyrkan. En av de främre bänkra-
derna på kvinnosidan var speciellt avsedd för dem.463 På sockenstämman 1609 sa-
des att inget löst pari fick stå i frustolen eller kyrkogångsstolen. Kyrkovärdarna 
uppmanades att avvisa dem som inte hade sina rättmätiga platser där.464 Kyrktag-
ningskvinnorna hade således en av kyrkans bättre platser. Sockenstämmoprotokol-
let anger att bänkraden för kyrkogångskvinnorna var för kyrkogångshustrur. Den 
ogifta moderns plats var uppenbarligen någon annanstans. Den ogifta kvinnan 
hade avvikit från normen och fick en annan kyrktagningsceremoni. Hon absolve-
rades, men kyrktogs inte, det vill säga hon hedrades inte i en tacksägelseceremo-
ni.465 Enligt etnologen Anders Gustavsson kyrktogs den ogifta kvinnan på en var-
dag eller efter gudstjänsten. Prästen tog inte heller ogifta mödrar i hand och den 
pall hon skulle knäböja på var inte klädd, som den de gifta kvinnorna knäböjde på. 
Den ogifta eller den trolovade modern fick inte heller ha några följekvinnor.466 
  Följekvinnorna spelade en viktig roll i kyrktagningsceremonin i Linköping. 
På sockenstämman 1602 beslutades att församlingsmedlemmarna skulle sluta med 
”missbruket som de hade tagit upp här i staden när barn skulle kristnas”. Kvin-
norna i Linköping bjöd nämligen inte sina medsystrar på ost, bröd och brännvin 
som seden bjöd, utan på kålsoppa och brännvin ute på kyrkbacken. Vid samma 
stämma beslutades att kyrktagningsceremonin skulle hållas kort och innan själva 
mässan. Den som inte kom i tid skulle inte få sitt barn döpt den dagen. Om mo-
dern skulle påträffas på kyrkbacken i färd med att dela ut vin eller brännvin till de 
andra, skulle hennes barn den dagen inte upptas i Guds församling. Böter skulle 
också utkrävas och modern skulle den aktuella dagen inte bli insläppt i kyrkan.467  
 Sockenstämman sökte rena ceremonierna från dessa folkliga inslag, eller åt-
minstone se till att de inte störde ceremonin i kyrkan, som kyrkogångskvinnorna 
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eller brudarna gjorde när de kom berusade eller försent. 1609 uppmanades kyrko-
gångskvinnorna åter igen att komma i tid till kyrkan och att inte försumma sig med 
vin eller brännvin. Samma folkliga inslag kring vigslarna sökte sockenstämman in-
skränka. På sockenstämman 1614 beslutade att den brud som inte kom i tid till 
brudmässan skulle stå över predikan och att hennes brudfenta skulle hållas skyldig 
för att inte ha haft bruden färdigklädd i tid.468 Brudfentor som påträffades på gäs-
tabudshuset i färd med att dricka brudskål hotades med uteslutning ur Guds för-
samling. Genom att hålla brudfentan ansvarig för att bruden blev sen, länkades an-
svar till fler än den kvinna som skulle gifta sig. Sockenstämman skapade alltså ett 
kollektivt ansvarssystem, precis som rådsturättens gjorde med de gode männen. 
 År 1614 gjordes det återigen klart att barn, kyrkogångskvinnor och brudar 
skulle vara i tid. Den som ändå kom för sent fick som straff stå över predikan och 
böta tre daler, så som det sades 1609.469 1615 hade sockenstämmans förmaningar 
fortfarande inte fått kvinnorna att komma i tid. Än en gång hotades de med böter 
och att stå över predikan. Vid andra stämman 1615 hotades de brudar och kyrko-
gångskvinnor som inte kom i tid till mässan att uteslutas från församlingen, då 
”detta synes vara ett bättre straff än de böter som pålades vid 1609 års stämma”. 
1619 beslutades likaså att brännvin och kålsoppa, ”skall härefter alldeles bliva av-
lagt”.470 Seden med kålsoppan och brännvinet på kyrkbacken var skapad av kvin-
norna för deras syften och värderades uppenbarligen och var följdriktigt en svårut-
rotad sed. Frågan är vad den stod för.  
 Den tyske antropologen Arnold van Gennep menar att det som innehåller det 
tredelade mönstret av separation (separation), övergång (transition) och infogande 
(incorporation) är former av rites de passage. Som sådana markerar de en övergång 
från ett tillstånd till ett annat och fungerar som verktyg att förstå världen och li-

                                                 
468 Brudfentan var en annan ung kvinna som skulle hjälpa bruden med påklädningen och förbere-
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469 Sockenstämman 1614, Fol. 62:2, LDP LdA, VaLA. 
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vet.471 Det är här fråga om en övergång i livet med signifikans både för den som 
genomgick den och också för andra i lokalsamhället. Övergången har också sociala 
dimensioner, då den transformerade personen till en annan social position. Kyrk-
tagningen markerade en mycket viktig övergång i livet. Här gick kvinnan från att 
vara en i församlingen, till att uteslutas som oren för att sedan återupptas, men 
förändrad genom moderskapet. Van Gennep talar också om att övergången mani-
festeras genom att personen går över en tröskel, både praktiskt och symboliskt. 
Den symboliska tröskeln var att som mor återupptas i församlingen. Den praktiska 
tröskeln bestod i att fysikt få tillåtelse in i kyrkorummet igen, att helt enkelt kliva 
över vapenhusets tröskel och in i kyrkorummet. Denna tröskel markerade uteslut-
ning respektive tillhörande. Det fysiska kyrkorummet var således ett tydligt sätt att 
markera vem som var med i gemenskapen och vem som inte var det. När en kvin-
na straffades med skrift för ett lönskaläge, skulle hon stå en månad för dörren.472  
 När Arnold van Gennep beskriver övergångsritualerna betecknas varje en-
skild fas av en unik ritual. I den första fasen - separationsfasen – skiljs personen 
från det ursprungliga tillståndet. I vårt fall innebär detta att den nyförlösta som 
”oren” var utesluten ur församlingen. I den andra fasen – liminalfasen – sker själva 
övergången. Fasen karaktäriseras av att personen är ”varken eller”. Här står hon 
utan status eller identitet, mellan två världar där normala roller eller normer inte 
gäller. När kyrkogångskvinnorna drack brännvin på kyrkbacken och brudarna skå-
lade på gästabudshuset innan vigseln, blev fulla och kom försent, var det ett ut-
tryck för detta tillstånd. I denna fas befinner sig personen i ett formbart och sår-
bart tillstånd i vilket personen är extra mottaglig för ritens verkningar. I den sista 
fasen – inkorporeringen – infogas personen i den nya fasen, i kyrkan, äktenskapet 
eller föräldraskapet – men förändrad. Riten har nu gett personen en ny status och 
en ny identitet.473 Kyrktagningsceremonin, vigseln och dopet genom de kyrkliga 
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ceremonierna och prästens förkunnelse är exempel på detta infogande. Detta tredje 
steg är ofta en spegling av den första fasen.474 Den nyss kyrktagna, till exempel, tas 
åter upp i församlingen, men förändrad, alternativt att den nyss kyrktagna speglar 
kvinnan innan hon fick barn. Som återupptagen på det ”rätta” sättet är hon alltså 
inte bara tillbaka i församlingen, utan väsentligen förändrad – hon är nu en av lo-
kalsamhällets gifta mödrar.  
 När allt skedde på det här sättet etablerades hennes ära. När hustrun leddes 
fram av prästen för att vid altaret bli välsignad och återupptagen tillsammans med 
familj och vänner, bekräftades hennes ära och rättfärdighet. Det finns därför an-
ledning att betona kvinnornas användande av kyrkorummet i religiösa och sociala 
syften som en väsentlig resurs för dem. Kanske var det denna resursskapande di-
mension som gjorde att kyrktagningsceremonin kom att leva kvar så långt fram i 
tiden.  
 Vigseln, dopet och kyrktagningen var ceremonier genom vilka kvinnorna 
kunde reglera ära och tillhörighet. Eftersom detta var ceremonier som kyrkan till-
handahöll, var kyrkan sannolikt den arena där kvinnorna i första hand etablerade 
ära. Edward Muir menar att en ritual väsentligen består i en handling som genere-
rar känslor i endera riktningen, som inte kan uttryckas genom språket. Att ge sig 
hän – att vara i känsla, och inte i tanke - kan ge en genuin känsla av sammanhang, 
närhet och enighet. Det är dessa efterverkningar som ritualen ”handlar om”, det är 
i frammanandet av sådana känslor som ritualens djupaste innebörd ligger.475 Cere-
monierna användes av linköpingsborna i ett resursskapande, skapat av dem själva – 

                                                 
474 Bowie, s. 163. Antropologen Fiona Bowie betonar att de olika stegen inte behöver ha samma 
betydelse, att vissa är större och att särskilt övergångsfasen kan utökas i all tänkbar form. Alla över-
gångsriter fokuserar inte heller på själva övergången, utan kanske på separationen. Övergångsriterna 
kan även ha olika ”styrka” vid olika tillfällen, som att första gången bli förälder har en tendens att 
överskugga allting annat, där ceremonier följdriktigt tillskrivs ett mycket stort värde, kanske till 
skillnad från det andra och tredje barnets ankomst.  
475 Muir, 1997, s. 2f 
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för dem själva.476 Att få bukt med lokala folkliga sedvänjor var uppenbarligen svårt. 
Jag ser kampen mellan den officiellt påbjudna kyrkopraxisen och de folkliga insla-
gen i ljuset av en konfessionaliseringssträvan. Att reglera tillgången till kyrkoge-
menskapen tolkar jag som försök att genomdriva och befästa beslut kring den ide-
ologiska och praktiska omvandlingen som kyrkoordningen påbjöd.  
 Kampen om ceremoniernas innebörd ses inte här som en kraftmätning mel-
lan lokalsamhället och kyrkan/staten, utan någonting som har att göra med sociala 
grupper och relationer inom lokalsamhället. Marie Lindstedt Cronberg har poäng-
terat att kyrktagningen var obligatorisk och mer än något annat ett kontrollverktyg 
i kyrkans tjänst. Jag underskattar inte ritualens utpekande och disciplinerande me-
kanismer, men anser att kvinnorna välkomnade ritualen. De kvinnor som gett av-
tryck i sockenstämmoprotokollet är sannolikt stadens borgarhustrur. Bänkraden 
för kyrkogångskvinnorna sades exempelvis i protokollet vara för kyrkogångshust-
rurna. I kyrktagnings- och vigselceremonierna stärkte kvinnorna sina ömsesidiga re-
lationer. Detta var de ärliga kvinnornas gemenskap, som bekräftade varandra i en 
ceremoni de delvis själva skapat. Kyrktagningsceremonin formade ett sammanbin-
dande socialt kapital och visualiserade vem som var med och vem som inte var 
det.  Kyrktagningsritualen befäste position i lokalsamhället.  
 Den som bestämmer hur ritualen skall utformas och vilka syften har således 
makt över normen och möjlighet att förändra den. Denne person, eller myndighet 
håller ritualens ”dirigentpinne”. Frågan är om det var prästen eller kvinnorna som 
höll kyrktagningens dirigentpinne i Linköping. På samma sätt som borgarna an-
vände rådets arena för att manifestera, konfirmera och återställa ära var kyrko-
rummet den arena där de ärliga kvinnorna gjorde motsvarande sak. Kyrktagningen 
var för dessa kvinnor ett instrument med vilket det var möjligt att manifestera sin 
ära och status i lokalsamhället. Jag uppfattar att kyrktagningsceremonin, så som 
den var utformad i Linköping, välkomnades av kvinnorna. 

                                                 
476 Jämför Aronsson, 1992, s. 172ff. 
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De villkorade ceremonierna 
Hur de ogifta mödrarna förhöll sig till skålandet framkommer inte genom proto-
kollet. Det fanns sannolikt de som inte var med i de muntra tillställningarna på 
kyrkbacken. Sockenstämman och synoden hotade med straff för den kvinna som 
födde barn utanför äktenskapet. På synoden 1613 bestämdes att den ”horkona” 
som inte gjorde bot och bättring skulle förvisas församlingen. Synoden bestämde 
också att den präst som tog in någon i sin församling som fött barnet någon an-
nanstans, skulle böta en oxe till domkyrkan.477 Uppenbarligen fanns det kvinnor 
som fick sin sockenprästs beskydd. Som förra kapitlet visade ägnade också rådstu-
rätten de ogifta mödrarna uppmärksamhet. Sockenstämman hotade ”horer och 
lönskekvinnor som driva sin lösaktighet här i staden” med hårda straff.478 Något 
mildare i tonen var stämman 1614 då kvinnorna skulle beläggas med böter på 3 da-
ler, och männen 6 daler. De lönskakvinnor som inte stått sitt straff skulle förvisas 
ur staden, men de som var lite äldre och som suttit sitt straff på pallen i kyrkan, 
skulle upptas i församlingen igen.479 1614 dömde domkapitlet en kvinna att ”taga 
uppenbar skrift, och stå en hel månad för kyrkdörren”.480 Hon hade undanhållit sin 
graviditet och fött en annan mans barn några veckor efter sin förlovning. 
 Om hoten om förvisning verkligen omsattes i praktiken visar inte källorna. 
Möjligen var syftet avskräckande och preventivt. I det kyrkliga materialet framgår 
att sockenprästen ibland, tvärtemot synodens anvisningar, tog in kvinnor i försam-
lingen som fött sina barn någon annanstans.481 På det sätt sockenstämman och sy-
nod formulerar sig var uteslutningarna dessutom inte oåterkalleliga. Den uppenba-
ra plikten var formellt en väg tillbaka till församlingen. Alla hade sin rättmätiga 
plats i bänklängderna. I synodens formuleringar antyds också att den utomäkten-
skapliga föderskan kunde förlåtas. På synoden 1613 hotades de med straff ”till de 

                                                 
477 Synoden 1613, Fol. 60:1, LDP, LdA, VaLA. 
478 Sockenstämman 1609, Fol. 46:2, LDP, LdA, VaLA.  
479 14 September, 1616, Fol. 71:2, LDP, LdA, VaLA. 
480 19 mars, 1614, Fol. 62.1, LDP, LdA, VaLA. 
481 Synoden 1613, Fol. 60:1, LDP, LdA, VaLA. 
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saken kan me överheten förlikt (varda)”.482 Tillhörigheten var villkorad, men vill-
koren var alltså dynamiska. Efter tillbörliga ”reningsceremonier” var försoning och 
återupptagning i församlingen möjlig. Inte särkilt överraskande hade synoden den 
mest moraliserande attityden gentemot de ogifta mödrarna. Rådsturätten var lik-
som sockenprästerna, ibland mildare gentemot de kvinnor som fött barn utanför 
äktenskapet, kanske för att det fanns en närhet i rummet till de människor som på-
verkades av besluten.  
 Formellt var kyrkoplikten, eller uppenbar skrift ett ”reningsbad”. Det var en 
ceremoni för hur den skyldige genom sin ånger fick förlåtelse av Gud och fick rätt 
att närvara vid predikan. På samma gång återupprättades ett gott förhållande mel-
lan Gud och församlingen. ”Skrift” var en ritual för bekännelse, bot och förlåtelse. 
Ingen fick därefter dra upp händelsen igen, eller på annat sätt angripa den nyss för-
låtne. I realiteten skall det emellertid inte ha fungerat så, eftersom det kom att an-
vändas som ett skamstraff. Kanske hade en del personer ett så litet socialt kapital 
att de inte hade möjlighet att ”anta” straffet för att sedan återupptas, eftersom de 
visste hur skamfylld ceremonin var.483 Marit, hon som hade ett årsgammalt barn 
men som ändå inte kyrktagits hade kanske inget stöd att anta kyrkoplikten och på 
det sättet återta sin rättmätiga plats i kyrkorummet.484 Hennes fall visar att det 
fanns ett spelrum mellan församlingsgemenskapen och stadsgemenskapen, att det 
var möjligt att leva i en gråzon utanför de ärligas skara. Bättre bemedlat folk kunde 
få slippa att sitta i kyrkan, eftersom de skulle lida värre av ett sådant skamstraff. 
Istället kunde de betala böter och få sin avlösning enskilt i sakristian för att där få 
sin avlösning.485  

                                                 
482 Synoden 1613, Fol. 60:1, LDP, LdA, VaLA. 
483 Jämför Sundin, 1992, s. 326f; Lindstedt Cronberg, 1997, s. 59. 
484 Alternativt hade hon inte fått prästens tillåtelse till kyrktagning. Men om det var så skulle hon ha 
haft ögonen på sig och antagligen förvisats. Hon tycks istället ha fört ett ”osynligt” liv i staden. 
Jämför Lindstedt Cronberg, 1997, s. 59 
485 Sundin, 1992, s. 326f. 
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Mellan åren 1616 till 1622 antecknades i en särskild längd de personer i stiftet som 
tog skrift vid Linköpings domkyrka. Där framgår hur mycket de betalade och vil-
ken försyndelse de dömts skyldiga till.486  
 
Tabell 10. Förseelser enligt förteckningen om uppenbar skrift i Linköpings dom-
kyrka 1616-1622, fördelade efter kön.  
Kategori  Kvinnor  Män Totalt 
Hor   40   50   90 
Lönskaläge    5     5   10 
Dråp    0   24   24 
Stöld    0     3     3 
Mened    0   12   12 
Föräldrabråk    1     2     3 
Vidskepelse    3     1     4 
Barnadråp    1     1     2 
Totalt  50   98 148 

Källa. SKL, LdA, VaLA. 
 
Enligt skriftlistan mottog 151 personer skrift under de sju åren, vilket ger ungefär 
20 personer per år. Av listan framgår att 98 män och 50 kvinnor tog skrift.  
 Som tabell tio visar var hor den vanligaste orsaken bland både skrifttagande 
män och kvinnor. Men i männens grupp finns en spridning bland flera brottstyper. 
Mened var dock inte ett så vanligt brott som tabellen antyder. Vid ett och samma 
tillfälle mottog tolv män skrift för att ha gått falsk ed. Kvinnorna mottog i regel 

                                                 
486 Nicolai Grubbs Lincop. Räkenskap för de personer, som hava tagit Skrift vid Linköpings domkyrka, och vad 
de hava givit till kyrkan ifrån Pilippi Jacobi, Ao 1616. Inneliggande handlingar, LdA, VaLA. Listan 
sträcker sig fram till årsslutet 1622. I texten kallas den härefter ”skriftlistan”.  
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skrift för sexuella brott som hor eller lönskaläge. Intressant nog var det alltså mest 
män som tog skrift.487  
 Om straffets moment av skam och ånger inför den världsliga församlingen 
var en avskräckande strategi, är det naturligtvis intressant att de skyldiga dömdes 
att ta skriften i domkyrkan. Skammen borde vara värre inför grannar och närstå-
ende i den egna församlingskyrkan. Det faktum att skriften skulle tas i den magni-
fika domkyrkan tolkar jag som en symbol för skriftens religiösa signifikans.  Horet 
och lönskaläget kunde förarga Gud, liksom dråpet och föräldrabråken. Skriften 
kunde återställa balansen mellan den skyldige och Gud, å ena sidan, och mellan 
församlingen, eller stiftet, och Gud å den andra.  
   
 
Prästen och hans ”undersåtar” 
Prästerna, som med tröst och förmaningar skulle leda sin församling genom var-
dagens vedermödor och som alltså hade en central roll för att realisera den kyrkliga 
överhetens politiska ambitioner, levde inte alltid upp till sina åtaganden, vare sig 
enligt synod, domkapitel eller församling.488  
 Prästen var den som verkställde ceremonin och den som ”aktiverade” ritua-
lernas kraft. Genom dessa kunde medlemmarna ”njuta församlingens friheter”. 
Givet att församlingsmedlemmarna uppfattade församlingen på det sättet, var de 
alltså beroende av prästen. Prästerna utgjorde länken mellan kyrkans högre organi-
sation och sockenbefolkningen och skulle genomdriva det som kyrkoordningen 
bestämt. Bönderna kunde på olika sätt utöva påtryckningar mot en präst de upp-
fattade missköta sitt ämbete. Prästen var med andra ord tvungen att ta hänsyn till 
lokala opinioner.489  

                                                 
487 Enligt Jan Sundin var den uppenbara skriften oftast ett straff för kvinnor som dömts för hor. 
Sundin, s. 139. 
488 Se kapitel två, under rubriken Synoden – intellektuell sammanslutning för ideologisk omvandling. 
489 Malmstedt, 2002, s. 168ff. 
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Som tabell elva visar utgjorde den flesta prästärenden som togs upp i domkapitlet 
av konflikter mellan präster. I november 1605, exempelvis, försonades rektorn 
från skolan i Söderköping med kaplanen i Linköping. Uppenbarligen var det fråga 
om ett rykte mellan rektorns hustru och kaplanen. De lovade att aldrig beskylla 
varandra i framtiden, ”utan hava på båda sidor skjutit saken uti Guds händer så-
som alla både hemliga och uppenbara saker dömer och rannsakar”. Detta löfte un-
dertecknade de i protokollet tillsammans med sex andra män.490 Dagen efter sägs i 
protokollet att kaplanen bekände sin synd och lovade bättra sig, varpå han åter-
ställdes i sitt ämbete från vilket han varit avstängd i fyra månader.491  
  
Tabell 11. Fördelning av ”prästärenden” i 
Linköpings Domkapitelprotokoll, 1600-1621 
Ärenden Antal 
Präster emellan   10 
Bönder klagar   10 
Enskild klagar    3 
Bönder försvarar präst    3 
Domkapitlet huvudman    7 
Tjänsteärenden    9 
Totalt   42 

 Källa: LDP, LdA, VaLA. 
 
Förlikningen i domkapitlet såg alltså likadan ut som i rådsturätten, där parterna fick 
lova att inte i framtiden besvära varandra och där löftet undertecknades i vittnens 
närvaro. Den andra av de två största kategorierna av de totala ”prästärendena” 
upptas av klagomål på prästen. Klagomål kom både från enskilda eller samlade 
sockenmän och de två kategorierna tillsammans utgör den största posten av de to-

                                                 
490 27 november, 1605, Fol. 17:2, LDP LdA, VaLA. 
491 28 november, 1605, Fol. 17:2, LDP LdA, VaLA. 
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tala ”prästärendena”. Det var också fråga om konflikter och förlikningar mellan 
präst och församling. Sockenmännen kunde också försvara prästen eller försöka 
hjälpa honom lösa problem i tjänsten. ”Domkapitlet huvudman” är sådana ären-
den där domkapitlet rannsakar och dömer präster i stiftet, eller där det inte framgår 
vem som kärar i ärendet. 
 Bönder anmälde präster och kunde också få rätt, när de inte fullgjorde sina 
uppgifter. När en klockare var på gästabud tillsammans med sin kyrkoherde 1609, 
hade en av kyrkovärdarna bett klockaren sjunga en psalm. Denne hade då börjat 
sjunga ”så mig går sorg och nöd uppå”. Kanske var detta en förvanskning av den 
rätta texten, för prästen hade rusat upp och sagt ”Gud förbanne din bövel, skälm”. 
Prästen försvarade utfallet med att klockaren hade kallat honom för ännu mera 
upprörande saker, som en ”äsell (åsna) och annat slemt”. Men, lyder protokollet, 
då sockenbönderna ville behålla sin präst, förliktes prästen och klockaren och 
”ingen tala utan gott om den andra”.492 Här var det bönderna som ”benådade” 
prästen, efter domkapitlets medgivande. 
 Sjögesta och Rappestad utanför Linköping hade samma kyrkoherde. Efter-
som han rimligen inte kunde hålla gudstjänst i två kyrkor samtidigt, blev bönderna 
lidande. I juni 1608 anklagade sålunda sjögestabönderna prästen för att inte ”göra 
dem fullkomlig kyrkotjänst, såsom han gör i Rappestad socken”. Församlingen 
hade föreslagit prästen att skaffa en kaplan, vilket kyrkoherden hade motsatt sig. 
Dessutom hade han enligt bönderna slarvat bort kyrkans bibel. Domkapitlet löste 
konflikten så att prästen varannan söndag skulle hålla tidegärd, det vill säga otte-
sång och aftonsång i rätt tid, och varannan söndag gudstjänst på vanlig tid. Bibeln 
fick prästen lova att ha på plats i kyrkan nästa söndag.493  
 Några år senare ansåg sig rappestadsbönderna försummade. Särskilt anmärkte 
de på den nypålysta bönedagen som prästen inte ansågs ”hålla efter som överhe-
tens brev och vilja var.” Vidare tog prästen, vilket upprörde bönderna, hand om 

                                                 
492 1 maj, 1609, Fol. 42:1, LDP LdA, VaLA. 
493 Juni, 1608, Fol. 34:2, , LDP LdA, VaLA. 
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både kaplanens och klockarens lön och lät klockaregården förfalla.494 Församlings-
borna önskade komma till kyrkan på rätt tid, som sedvänjan löd, men också på de 
bönedagar som tillkommit. Det faktum att några sockenbönder från Vikingstad 
anklagade sin präst för att ha förargat dem under en likpredikan visar dessutom att 
församlingen inte bara lyssnade till predikan. Den kunde också ha kritiska syn-
punkter på den. Domkapitlet fanns dock att anklagelserna saknade grund, ”ty sina 
liknelser hade han tagit av Augustinio.”495  
 Prästen och hans församling var två parter i ömsesidigt beroende. När prästen 
inte agerade som den gode och rättvise husbonden levde han inte upp till sin roll. 
Det fanns alltså en ömsesidighet i det hierarkiska förhållandet mellan prästen och 
hans församling. Domkapitlet förlikade exempelvis några sockenbönder med sin 
präst genom att förmana prästen att ”göra sitt kall och ämbete som honom borde, 
och bortlägga sådan häftighet och bitterhet”. Bönderna å sin sida skulle ”bevisa sin 
kyrkoherde Andreas hörsamhet och lydnad uti rättmätige saker /…/ Vara honom 
behjälplig till att straffa de onda som i socknen finnes… och all god ordning hjälpa 
att förfrämja, och oordning avskaffa. Och sedan tillhopa leva uti sämja och rolig-
het. Där på de två räckte händer till hopa.”496 Församlingen och prästen definiera-
de varandra; bönderna skulle hjälpa prästen att främja god ordning och avskaffa 
oordningen. På sensommaren 1607 kom till exempel två kimstadsbönder och be-
gärde ”att de måtte bekomma en from, Gudfruktig och beskedlig predikant och 
själasörjare”.497 Dessa egenskaper var kanske prästens allra viktigaste, så som bön-
derna uppfattade den. Församlingsmedlemmarna visste vad prästrollen innebar 
och krävde att förväntningarna infriades. I domkapitlets dömande antecknades 
alltså hur parterna skulle förhålla sig till varandra i framtiden och bete sig gentemot 
varandra. När adelsmannen Udde Gris förlikte sig med kyrkoherden Herr Olof 
skrev Udde Gris under i protokollet att han ”lovade sig vilja göra förbemälda sin 

                                                 
494 9 maj, 1612, Fol. 55:2, LDP LdA, VaLA. 
495 1609, Fol. 42:2, LDP, LdA, VaLA.   
496 2 oktober, 1618, Fol. 74:1, LDP, LdA, VaLA. 
497 17 augusti, 1607, Fol. 29:2, LDP LdA, VaLA. 
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kyrkoherde herr Olof allt gott, och honom icke i något måtte förfölja eller till hat 
hava, utan all kärlek och vänskap såsom sin broder bevisa. Herr Olof fick på mot-
svarande sätt i domkapitlet lova att ”honom (Udde Gris) all venskap och kärlek 
bevisa…” Därutöver lovade de att de ingenting visste om varandra än det som var 
ärligt och gott.498 Domkapitlet arbetade således på samma sätt som rådsturätten för 
att stävja framtida konflikter, genom att i institutionernas offentlighet låta parterna 
lova varandra framtida vänskap. 
 Peter Lindström som studerat prästtillsättningar i Hälsingland mellan 1650 
och 1800 menar att församlingens röst, under den tidigare perioden, vägde tungt 
när prästerna skulle tillsättas. Domkapitlet ansåg det vara viktigt att präst och för-
samling fungerade väl tillsammans. Men församlingen fick bara igenom sina öns-
kemål om valet överensstämde med stiftledningens intressen. Denna pragmatism 
från stiftsledningens sida tenderade emellertid att försvinna, i synnerhet efter 1730 
års prästvalsreformer. Därefter tycks stiftledningens tillsättning helt grunda sig på 
prästernas meritlistor, vilket skapade konflikter då församlingarna ansåg sig ha för-
lorat sitt fria val.499  
 När prästen burit sig illa åt, som när han for med okvädingsord gentemot 
klockaren på gästgiveriet, eller då han var för gammal och svag för att sköta sina 
prästuppgifter, men församlingen ändå försvarade honom och ville ha honom 
kvar, kunde domkapitlet låta sockenbönderna få som de ville. Sockenbönderna i 
Vårdsnäs, exempelvis, kom i november 1605 för första gången till domkapitlet 
med sin kyrkoherde Hendrici, som var så gammal och svag att han inte längre kla-
rade av att göra sina prästuppgifter. Sockenbönderna ville därför ha tillåtelse att 
skaffa en kaplan som kunde utföra kyrkoherdens sysslor. Domkapitlet tillsatte då 
Johannes Bendicti som kaplan, och fastställde hans lön så att allt skulle vara klart. 
Johannes fick också lova Hendrici att stå honom till tjänst och ”vara på hans saker 
till det bästa”. Ett år senare var samma sockenmän emellertid tillbaka i domkapitlet 

                                                 
498 8 augusti, 1604, Fol. 13:2, LDP, LsA, VaLA. 
499 Peter Lindström, 2003, s. 191ff. 
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för att å sin kyrkoherdes vägnar klaga på Hendrici som inte kunde komma överens 
med kyrkoherden om lönen. I maj 1607, efter ytterligare tre besök, förlikades de 
slutligen.500  
 

Haquinus och Benedictus - Domkapitlet och de ”förargerliga” prästerna 
Ibland överskred prästerna alla gränser för vad som kunnat uppbådas av tålamod 
och förlikningsvilja hos domkapitlets ledamöter. Prästen som helst skulle vara en 
beskedlig själasörjare och predikant, som sockenmännen från Kimstad uttryckte 
saken, eller hela församlingens ”husbonde”, skulle givetvis vara ett gott föredöme 
för sina församlingsmedlemmar.501 Prästen skulle ta hand om sin församling, precis 
som hustavlan lärde att husbonden skulle ansvara för sitt husfolk.502 Misskötte 
prästen sitt ämbete äventyrades och underminerades samhällets maktstruktur.503  
 Haquinus till exempel, en kaplan från Jönköping, hade gjort sig skyldig till så 
många grova förseelser att domkapitlet i november 1607 kunde räkna upp hela sex 
punkter av missgärningar som förhindrade honom att få tillbaka tjänsten. Haqui-
nus blev ett ärende på domkapitlets bord redan i juli 1605.504 Någon återinsättning 
av Haquinus i Jönköping blev det inte. Istället skrev han i protokollsboken att han 
frivilligt avstod från sitt prästämbete i Jönköping och att han i fortsättningen skulle 
vara sina förmän ”hörig och lydig” och med guds hjälp fly allt otillbörligt. Annars 
skulle han aldrig komma tillbaka till prästämbetet. Två år senare, alltså 1607, vitt-
nade två präster än en gång om hans gärningar, med uppmaningen att ”vända igen 
med att bullra, löpa runt efter gäld och lägerfart” från dem som bättre behöver det. 
Han hade därutöver förlovat sig med en piga, men gick samtidigt till sängs med en 
annan kvinna. För att få tillbaka sin tjänst hade han lögnaktigt meddelat att bisko-

                                                 
500 12 maj, 1607, Fol. 26:2, LDP, LdA, VaLA. 
501 Se Lennartsson, 2004, s. 65ff. 
502 Martin Luthers lilla katekes, 1929. Faksimilutgåva, utan sidnummer.  
503 Hassan Jansson, 2002, s. 119. 
504 18 juli, 1605, Fol. 14:2f, LDP, LdA, VaLA. 
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pen återinsatt honom. Han hade inte klarat att göra bot och bättring, som hans 
själv skrivit att han skulle, varpå domkapitlet straffade honom.505  
 Haquinus var en förslagen person, men hade möjligen sin överman i Benedic-
tus från Björsäter. I juli 1605 kallade domkapitlet kyrkoherden Benedictus till för-
hör. Han hade inte bara varit försumlig i själva kyrkotjänsten, utan ansågs också 
leva ett synnerligen ”oprästerligt” leverne. Benedictus hade anklagats för hor av sin 
hustru och dömts för det vid häradstinget, men inte sagt upp sitt ämbete som rät-
ten bestämde. Under vårvintern hade han förgripit sig på flera hustrur i bygden 
och för dessa våldtäktsförsök dömdes han att avstängas från sin tjänst på ett halv-
år. Gjorde han bot och bättring skulle han få tillbaka tjänsten.506 Senare samma år, 
på hösten 1605, skriver Benedictus själv med sin egen handskrift i protokollet att 
han efter avstängningen blivit vän med sina överordnade och att han med Guds 
nåd härefter önskar bättra sig ”och undfly all förargelse, var annars sker vill jag ald-
rig mer komma tillbaka till kyrkoämbetet”.507  
 Trots denna ödmjuka försäkran ställdes samma Benedictus 1612 på nytt inför 
domkapitlet för sitt försummande av kyrkotjänsten. Domkapitlet gav honom då 
lov att stanna i prästgården, men utan rätt att predika.508 I december 1616 befann 
sig Benedictus på nytt i konflikt med sockenbönderna.509 Ett år senare var han 
återigen ämnet för dagen. Benedictus var ”förarglig uti sitt kall och Embete” och 
stängdes av till dess domkapitlet kunde se att han gjorde bot och bättring.510 Några 
veckor senare, i januari 1618, skrev Benedictus med sin handskrift under avstäng-
ningen i protokollet. Då lovade han också att inte vara motsträvig mot sina över-
ordnade och att inte besvära eller bråka med Jöns, som skulle överta hans tjänst.  

                                                 
505 2 november, 1607, Fol. 31:1, LDP, LdA, VaLA. 
506 1605, Fol. 15:1f, LDP, LdA, VaLA. 
507 1605, Fol. 17:1, LDP, LdA, VaLA. 
508 1612, Fol. 55:2, LDP, LdA, VaLA. 
509 23 december, 1616, Fol. 71:2, LDP, LdA, VaLA. 
510 23 december, 1617, Fol. 73:1, LDP, LdA, VaLA. 
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Dessa underdåniga försäkringar och ödmjuka löften hindrade emellertid inte Be-
nedictus från nya illdåd. Den 2 september 1619 hade han gått in i en kvinnas hem, 
tagit av henne kläderna och ”främjat sin vilja med henne”. Ryktet hade snart börjat 
gå om sängalaget mellan Benedictus och Anna, som hon hette. Benedictus hade 
våldtagit henne i hennes eget hem. Hon hade dock själv släppt in honom i stugan 
eftersom hon inte trott honom vara ”kvinnoför som det sig borde”. Men om hans 
”affekter och gärningar” var det vittnat om, menade domkapitlet, ”både förr och 
nu”.511  
 Bendictus hade en diger samling missgärningar på sitt samvete. Sockenbön-
derna visade ilska över hans beteende och domkapitlet var uppenbarligen missnöjd 
med honom. Det bör därför ha funnits gemensamma uppfattningar mellan kyrka 
och folk om vad prästrollen innebar. Varför tvekade domkapitlet i så fall med do-
men? Göran Malmstedt menar att det var ovanligt att domkapitlet verkligen av-
stängde en präst, även om han fått församlingen emot sig. Malmstedt ser det som 
knutet till hur kyrkoledningen såg på prästämbetet. Prästen var bunden till sin för-
samling, socialt, juridiskt och materiellt. Det var ett livslångt kall, som man bara i 
yttersta undantagsfall skildes ifrån. När en person blivit präst i en församling stan-
nade han i regel där och inte förrän han avlidit installerades en ny präst.512  
 Benedictus eller Bengt Blome som han hette, hade mäktiga vänner. Precis 
som Anders Månsson som hade nytta av sina betydelsefulla kontakter när han an-
klagades på rådstugan hade Benedictus ett kontaktnät som gynnade honom. På 
änkedrottning Christinas begäran samlades biskop och domkapitel i kungsgården i 
Linköping under ståthållaren Lindorm Ribbing 1621, för att få Benedictus tillbaka 
till sitt ämbete. Möjligen var det på grund av ett sådant nätverk som biskop och 
domkapitel tvekat under årens lopp. På mötet 1621 gjordes sålunda en noggrann 
rannsakning av klagopunkterna mot honom. Det redogjordes för hur han allt se-
dan ungdomen varit alltför hågad på dryckenskap och fylleri, särskilt när han skulle 

                                                 
511 2 september, 1619, Fol. 78:1, LDP, LdA, VaLA. 
512 Malmstedt, 2002, s. 96. 
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hålla gudstjänst. Han hade alltid varit skamlös mot kvinnor och det var helt och 
hållet kvinnornas egen redbarhet som gjort att bara ett antal av dem som han an-
tastat verkligen drabbats av hans skamfyllda uppsåt. Benedictus hade på alla upp-
tänkliga vis missbrukat sitt kall och ämbete. Dessutom hade han inte kunnat sam-
arbeta med sina överordnade utan varit allmänt bullersam och motsträvig och 
spridit lögner om biskopen och hans domkapitel.513  
 Sådana dåliga egenskaper skulle möjligen kunna fördras, lyder protokollet, 
men inte av den ”som något kall och ämbete bekläda och andra hava till att regera 
och förestå”. ”Då borde det vara långt ifrån en prästman.” Härvid hänvisades till 
hustavlan och kyrkoordningen, där det sägs att prästen skulle vara ”ostraffad” och 
ha ett gott vittnesbörd för att kunna ”efterdöma i alla goda gärningar”.514 Då ingen 
bättring var för handen och av rädsla för att församlingen skulle ta efter hans 
ogudaktiga och förargerliga leverne, blev han på kungsgården en gång för alla av-
stängd från prästämbete.515 Enligt herdaminnet slutade Bendictus sina dagar i 
Norrköping 1625, där han föll i Motala ström och drunknade.516 
 
 
Sammanfattning och diskussion 
Prästärendena i Linköpings domkapitels protokoll illustrerar prästens funktioner 
och vilken betydelse han spelade i församlingen. Denna skulle han leda på ett fö-
redömligt vis och på alla sätt vara en god kristlig förebild. Benedictus ansågs av så-
väl församlingsmedlemmar som överordnade ha misslyckats i den uppgiften.  

                                                 
513 1621, Fol. 82:1, LDP, LdA, VaLA. 
514 1621, Fol. 82:1, LDP, LdA, VaLA. 
515 1621, Fol. 82.2, LDP, LdA, VaLA. 
516 Westerlund & Setterdahl, 1919, s. 5.   



 169

 

Kontroll ”underifrån” 
”Prästärendena” visar att allmogen ställde krav på prästen. Den visste vad präst-
ämbetet innebar och krävde att det uppfylldes. Eftersom prästen verkställde cere-
monierna och ”aktiverade” dess krafter var han nödvändig för församlingen. Utan 
prästen kunde den inte dra nytta av kyrkans resurser. När menigheten använde 
kyrkans ritualer, omskapades det hierarkiska förhållandet mellan kyrka och folk. 
Kyrka, präst och menighet reproducerade via ritualerna prästens auktoritet. Nu var 
det inte bara menigheten som verkade för att systemet bestod, det gjorde i första 
hand kyrkan själv - domkapitlet, synoden och sockenstämman.  
 Som E P Thompson påpekar tenderar ett etablerat maktförhållande att ”sköta 
sig självt”.517 När ordningen väl är upprättad kan de olika grupperna ges en relativ 
makt att påverka. Även privilegiesamhällen kräver ett rimligt mått av social rättvisa 
och legitimitet. Kyrkans kontrollverktyg verkade i den andan också på horisontell 
nivå: kyrkans formella kontrollverktyg i form av den institutionaliserade kyrkotuk-
ten, som på olika sätt kunde utöva kontroll av allmogen, kunde också användas 
mot prästerna själva. Att bönderna ibland drog sina präster inför rätta för deras 
”oprästerliga” uppförande visar att de olika sociala grupperna på den hierarkiska 
skalan i det avseendet delade en kulturell referensram. Föreställningarna om vilken 
roll och funktion prästen skulle spela i lokalsamhället var förankrade såväl i kyr-
kans organisation som hos menigheten själv. Trots att prästen var församlingens 
”husbonde” hade allmogen insyn i ämbetets funktion och plikter, och hade åsikter 
och önskningar om det mesta som gällde prästen, både som person och på den in-
stitution han uppbar. Domkapitlet tog inte heller odelat prästens parti, utan med-
lade mellan två parter. Menigheten stod inte passiv i förhållande till sin präst. Den 
försvarade honom, klagade på honom eller föreslog en annan, som de ansåg ha de 
”rätta” prästegenskaperna. När sockenmenigheten kollektivt klagade hos domka-
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pitlet gav det sannolikt kraft åt den framförda kritiken. Men även enskilda personer 
klagade ibland på sockenprästerna och fick gehör hos domkapitlet. 
 För att upprätthålla det hierarkiska förhållandet i lokalsamhället måste de oli-
ka gruppernas maktbefogenheter regleras. När menigheten fick gehör i sina 
”prästbekymmer” gavs den rätt att påverka prästämbetets praktik. Bara ibland, 
menar E P Thompson, krävs små påminnelser om den verkliga ordningen.518 Ritu-
alerna fungerade också på det sättet. Genom att betrakta dem som små speglingar 
av verkliga förhållanden, påmindes menigheten om den ”rätta ordningen”, och 
upprättade den samtidigt själv, genom tilliten till ritualens verkande kraft i livets 
små och stora sammanhang. En viktig aspekt av ritualerna ligger i dess förmåga att 
frambringa känslor av gemenskap och sammanhang, och inte minst lojalitet gent-
emot den som tillhandahåller ritualen – eftersom den ger tillträde till samma käns-
lor. Den som har ”makten” över ritualernas innebörd och praktiska utformning 
har också makt att upprätthålla den ”rätta ordningen”. 

 

Kyrkorummet och den rätta ordningen 
När stadsinvånarna ”föstes” in i bänklängderna återskapades symboliskt en ordnad 
värld så som den framställdes i hustavlan. Då skapades en kollektiv resurs. Så tol-
kar jag kyrkans tvång och hot om straff för den som inte anslöt sig. Desto märkli-
gare då att tillträdet till kyrkorummet var drastiskt villkorat. Trots det förekom 
folkliga inslag i ceremonierna under hela perioden. Den kamp som utspelades mel-
lan sockenstämman och kvinnorna speglar ett genuint folkligt intresse av att få till-
gång till kyrkorummet, som var den arena där kvinnorna främst befäste sin ära i. 
Kvinnornas ära reglerades vertikalt genom ritualer initierade av kyrkan, genom den 
rätta vigseln, dopet och kyrktagningen. Kyrkan var också en arena för horisontell 
kontroll. Att få vara med bland de kvinnor som på kyrkbacken skålade för den 
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som strax skulle kyrktagas var sannolikt ett effektivt sätt att visa vem som hade till-
träde till kvinnornas nätverk och vem som inte hade det. På så sätt var brudskålar-
na på gästabudshuset och brännvinsdrickandet ett exempel på ett sammanbindan-
de socialt kapital. De kyrkliga ceremonierna kan således mycket väl ha välkomnats 
av borgarkvinnorna, eftersom det var ett medel med vilket de reglerade position i 
gemenskapen. 
 De upprepade försöken från de kyrkliga institutionernas sida att få bukt med 
de folkliga inslagen ser jag inte som en kamp om ceremoniernas innebörd mellan 
kyrkan/staten och lokalsamhället519, utan mellan grupper inom lokalsamhället. 
Vem hade kontrollen över kyrkorummet – prästen eller församlingsmedlemmarna, 
som använde ceremonierna i sociala syften? Kyrkorummet med bänkraderna åter-
speglade den hierarkiska ordningen i ett hyllande av Gud. Kyrkorummet och guds-
tjänsten markerade också tillhörighet och delaktighet, som krävde ett socialt kapi-
tal. Genom att sanktionera rätten till kyrkorummet kunde kyrkan stadfästa normer 
om ordning.  
 Förhållandet mellan menigheten och kyrkan verkade med samma premisser 
som i andra maktförhållanden. För att upprätthålla och återskapa ett hierarkiskt 
förhållande krävs att systemet, åtminstone till en del, gynnar alla parter.520 En sådan 
legitimitet kan uppstå när den underordnade ges ett visst handlingsutrymme, kan-
ske delaktighet i utformandet av rollens innehåll. Det kan skapa en känsla av infly-
tande och kontroll. Den verkliga kontrollen - att kunna utmana normen och för-
ändra strukturen – har bara den som har politisk, juridisk och ekonomisk makt.  
  Kyrkorummet var en arena där förtroende och ära kunde manifesteras. Då 
kunde kyrkan hävda sina normativa anspråk. På så sätt blev församlingslivet hand-
lingsreglerande. Eftersom det låg i menighetens intresse att få tillgång till kyrkans 
resurser blev ceremonierna symboler eller drivkrafter för det ordnade kollektivet, 
eller det kristna vardagslivet. Menigheten använde alltså kyrkan på två sätt. För det 

                                                 
519 Aronsson, 1992, s. 184. 
520 I alla fall för dem som tänker sig att förhållandet skall bestå.  
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första fanns där en arsenal av trygghetsskapande ritualer. Övergångsritualerna var 
förklaringsmodeller av stora och svåra övergångar i livet. I den kristna retoriken 
kring syndaförlåtelsen och välsignelsen, och kring ritualerna vid dop, vigslar och 
begravningar erbjöds ett kollektivt system för trygghet. Inom ramen för kyrkans 
gemenskap fanns löften om evigt liv, om avlösning och välsignelse. Ritualernas re-
ligiösa innebörd fungerade som försäkringar om välgång, både för den som be-
grovs och för de som begravde.  
 

Kyrkorummet och äran 
För det andra tjänade ceremonierna ett världsligt syfte. Kvinnornas skålande på 
kyrkbacken var en del i en för kvinnorna mycket viktig ceremoni. Att kyrktagning-
en kringgärdades av festligheter visar att den värderades. Det var sannolikt en stor 
sak för en kvinna att återupptas som mor i lokalsamhällets gemenskap. Genom 
kyrktagningen kunde kvinnorna markera ett socialt kapital. Den skapade i sig sam-
tidigt ett sammanbindande socialt kapital då skålandet sannolikt var ett sätt att 
stärka den egna gemenskapen och vakta på dess gränser. Begravningen var en an-
nan ritual som också var en social händelse, en akt mellan grannar. Så fungerade 
också bröllopet och dopet, där särskilt betrodda utsågs till Gudföräldrar och andra 
till vittnen. Den som inte skötte sina kyrkliga ”plikter” kunde pekas ut som ärelös. 
När prästen påstod att Jöns Botvidsson var ett odugligt dopvittne och inte heller 
dög till andra kyrkotjänster utmanades hans ära. Sockenstämmoprotokollen visade 
att församlingsborna värnade sina platser och att de var beredda att i själva kyrko-
rummet ta strid för dem. När sockenstämman tog sådana frågor på stort allvar le-
gitimerade den stolsrummens ”positionsreglerande” funktion. Följaktligen var det 
viktigt att äga tillträde till själva kyrkorummet, liksom till lokalsamhällets andra ge-
menskaper, till brunnen, till kvarnen, till grannars stöd, allt som skapade försörj-
ning och trygghet. Men exempel från sockenstämmor och synod visar att prästen 
trots allt lät utomäktenskapliga barn döpas in i församlingen och äldre kvinnor ef-
ter avtjänat kyrkostraff kunde återta en plats i kyrkogemenskapen. 
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Pilarna i figur 3 anger att kyrkans tvångsmoment innebar kontroll över menighe-
ten. Vid sidan av kontroll och reglering betydde det också trygghet. Kyrkan till-
handahöll ritualerna som var en resurs för kollektivet och den enskilde. Det var en 
”frihet” att tillhöra församlingen. Här fanns löften om evigt liv, om avlösning och 
välsignelse.  
 
Figur 3.Allmogens och kyrkans användande av varandra.  
 
 
 
          
                  Kontroll                  
 
        Ritual            Trygghet 
         Kapital               
 
 
 
 
 
Pilarna i den andra riktningen illustrerar att menighet och allmoge hämtade trygg-
het ur ritualerna och att de också använde dem i sociala syften, som att reglera ka-
pital inom kollektivet. Menigheten krävde tillgång till kyrkan, det visar inte minst 
domkapitlets ”prästärenden”. På det viset legitimerades kyrkans överordning. Eller 
att kontrollen av folket hade sin legitimitet i ett genuint folkligt intresse av kyrkoli-
vet. Hand i hand med regler, kontroll, sanktioner och hot om uteslutning skapades 
alltså resurser för den enskilde – inom församlingens hägn fanns friheter att njuta 
och löften om välfärd. 

     Kyrkan 

    Menigheten 
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 5.  Äktenskapets ordning och nytta 
Lårbo Kerstin kom i december 1614 till rådsturätten med sin fästman Sven som 
var en ”häftig karl därför vill hon intet bliva hos honom”. Rådsturätten ställde då 
tre villkor under vilka äktenskapet skulle gälla, om Kerstin valde att gifta sig med 
honom. ”1. Att han aldrig skall komma sin hand med vredesmod vid henne. 2. Att 
han Ärligen och väl vill nära henne och hon intet skall göra något bortarbete utan 
ära sina hussysslor. 3. Att han intet för hennes svaghets skull vill Ligga i säng med 
henne.”521 Ärendet, som behandlas nedan, visar att rådsturätten reglerade äkten-
skapets gränser och funktioner ända ner på individuell nivå. 
 Hushållet utgjorde ett grundelement i det tidiga 1600-talets samhällsbygg-
nad.522 Precis som samhället i stort, hade var och en sin roll i hushållet. Detta skulle 
förestås av de äkta makarna. Därmed var äktenskapet ett grundläggande funda-
ment i människors försörjningssträvanden, tillika den enda lagliga sexuella samlev-
nadsformen. Hur kom detta till uttryck i de lokala institutionernas verksamhet? 
Rådsturätten, vars främsta strategi för ordning var att minimera antalet personer 
utanför hushållen, hur förhöll den sig till relationerna inom det?   
 Som ärendet ovan visar, var rådsturätten uppenbarligen inte främmande för 
att mejsla fram förhållningsregler för individuella par. Vilket var deras syfte? De 
flesta äktenskapsärenden hanterades av domkapitlet. Hur förhöll det sig till äkten-
skapet, präglades domsförfarandet av en bokstavstrogen legalism eller av pragma-
tiska överväganden – vilka var i så fall dessa? Den här delundersökningen analyse-
rar sådana ärenden som rör äktenskapets normer och praxis.  

                                                 
521 23 december, 1614, s. 96, LRP, LstA, VaLA.  
522 Exempelvis Stadin, 1997, s. 204ff. 



 176

   
 
Äktenskapets formella och praktiska gränser  
I 1571 års kyrkoordning deklarerades definitioner och regler för det lagliga äkten-
skapet. Här stadgades att äktenskapet är giltigt när makarna är myndiga och unge-
fär jämnåriga.  
 De som önskade gifta sig skulle utväxla gåvor och inför vittnen lova varandra 
äktenskap. Några hemliga kontrakt var inte tillåtna, som när en piga förlovade sig 
utan föräldrarnas eller giftomannens vetskap. ”Ty barnen är efter Guds bud föräld-
rarna undergivna, så väl i denna sak som alla andra.” Men barnen skulle också själ-
va ge sitt samtycke, eftersom det sällan blev bra när parterna inte kände lust eller 
kärlek till varandra. Äktenskapet skulle därför föregås av samtycke mellan de aktu-
ella parterna. Incestuösa relationer var förbjudna. Till denna grupp hörde syskon 
till första ledet, kusiner i andra led och sysslingar i tredje, inte ens så långt som 
femmänningar godkändes. Indirekta släktskapsförhållanden var inte heller tillåtna. 
Till den här gruppen ingick gudföräldrar och dess släkt. Vid omgifte räknades den 
förre makens eller makans släktingar hit. Äktenskapet skulle också vara lagligt in-
gånget, med fästningen som äktenskapsstiftande, utförd med vittnen, gåvor samt 
med sängalag.523  
 När par skulle ingå äktenskap skedde inte alltid vigseln i kyrkan. Enligt tradi-
tionen var trolovningen med utväxlandet av gåvor den bindande ritualen.524 I 
kyrkoordningen står att äktenskap kunde bindas genom fästning och gåvor, men 
att prästen skulle vara närvarande. Prästen skulle sedan lysa för de trolovade tre 
veckor innan vigseln i kyrkan. Om brudgummen ville ge bruden en ring gick det 
bra.525 Gå till sängs fick makarna emellertid inte göra förrän förbindelsen bevittnats 
och kyrkan välsignat den. Dock skulle kyrkan förbise dem som av olika skäl inte 
kunde komma till kyrkan, men som begärde få kyrkans välsignelse och böner 
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hemma i huset.526 Trolovningar och äktenskap behandlas i det följande som likvär-
diga eftersom det enligt allmogetraditionen, lagen och kyrkoordningen var trolov-
ningen med gåvor och sängalag som var juridiskt gällande. Båda formerna krävde 
att man ansökte hos domkapitlet för dess upplösning.527 Om äkta makar under det 
tidiga 1600-talet ville skiljas ansökte de hos biskopen och domkapitlet. 
 Laurentius Petri framhåller i kyrkoordningen äktenskapets rent praktiska för-
tjänster. Den som var gift och levde gudfruktigt kunde rättmätigt åkalla Gud om 
hjälp och besked i svåra stunder. Där kunde människan leva och verka i harmoni 
med Gud och varandra. Men sedan ”mankönet genom synderna är fördervat” har 
Gud, efter vad Petri hade kunnat utläsa ur skriften, efterlåtit äktenskaplig åtskillnad 
i vissa fall. Skilsmässa medgavs då hor var begånget och då den ena parten övergav 
den andra utan planer på att återvända. 528 Äktenskapet är en ”ärlig och Gudi be-
haglig stadga”, för arbete och omvårdnad. De som var gifta och ”rätt leva, må vara 
vid ett gott mod” då de rättmätigt kunde åkalla Gud om hjälp och besked i svåra 
stunder. I kyrkoordningen framhölls att prästerna med flit och ansträngning skulle 
förmana de gifta att hålla ihop ute i socknarna, ”och taga sig till vara, att de icke så 
lättliga löpa ifrån vart annat, eller ock elliest åtskilja sig, som nu (tyvärr) alt för 
mycket sker, med så stor själavåda, förargelse och Guds förtörnelse.”529 Samtidigt 
framhölls en oro för att folket och sockenprästerna såg lite för lättvindigt på äkten-
skapet. Prästerna skulle ofta och flitligt förmana folket, att de inte hastar med gif-
termål ”såsom nu ofta plägar ske, där man uti ölsmål och aftonsnack binder Äk-
tenskap och festes, utan att man giver sig tid till ett fullkomligt betänkande på båda 
sidor.530 
 Kyrkoordningen värnade äktenskapet som institution och sökte alltså reglera 
rätten att ingå äktenskap såväl som att upplösa dem. Kanske såg domkapitlet ett 

                                                 
526 KO, 1971, s. 120f. 
527 KO, 1971, s. 126. Om äktenskapet i allmogetraditionen, se ex Yngve Brilioth, 1946. 
528 KO, 1971, s. 116. 
529 KO, 1971, s. 116ff. 
530 KO, 1971, s. 119. 



 178

dåligt ”äktenskapsmaterial” i den person som bröt sina löften eller inte förmådde 
infria dem. Jon Andersson, exempelvis, kände sig lurad när Karin Larsdotter inte 
ville gå till sängs med honom. Han hade arbetat hos henne under förespegling av 
äktenskap. Att gå till sängs hade hon menat sig för svag för, vilket domkapitlet 
fann vara rimligt med tanke på de förvärkta händer och fötter hon visade upp. Ka-
rin Larsdotter hade varit förlovad två gånger tidigare, men dragit sig ur även de 
förhållandena när det kom till sängalaget. Hon dömdes att böta för det arbete Jon 
gjort på gården.531 Det faktum att Karin var reumatisk och måste ha haft svårt att 
klara sig själv, vägde alltså inte tyngre än att hon inte haft ärliga avsikter med sin 
äktenskapshandel. Karin klarade sig inte ensam. Att få värme i huset och mat på 
bordet krävde ett lagarbete som fungerade. När Peder, till exempel, inte ville släp-
pa sin dotter ifrån sig, trots ”samtycke, handräckning och goda mäns närvaro”, var 
det för att han saknade tjänstepiga. Han hade behållit henne ”för arbetets skull”.532 
Ensam var det helt enkelt svårt att klara sig. 
 

Det giltiga äktenskapet 
För att ett äktenskap skulle vara giltigt skulle makarna vara av ungefär samma ål-
der. Då skulle sockenprästerna inte hasta med vigseln, utan dra ut på saken så att 
parterna fick ordentligt med tid att betänka sig.533 1605 ansökte en dräng hos dom-
kapitlet om att få gifta sig med en ”ålderstigen kvinna /…/ vid pass om 36 år”. 
Detta gick uppenbarligen stick i stäv med domkapitlets föreställningar om det goda 
äktenskapet. Men paret stod på sig och då det stod klart att de redan legat med 
varandra och dessutom ”lovade sig vilja hålla sitt löfte oryggeligt” beviljades ansö-
kan.534 I ett annat ärende hade en ung man som varit en dräng på runt 16, 17 år 
tvingats ihop med vad domkapitlet menade vara en ålderstigen kvinna. Sedan det 

                                                 
531 16 januari, 1615, Fol. 65:1, LDP, LdA, VaLA. 
532 1608, Fol. 37:1, LDP, LdA, VaLA. 
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534 30 oktober, 1605, Fol. 16:2, LDP, LdA, VaLA. 



 179

framgick att de inte legat med varandra beviljades skilsmässoansökan.535 Åldern 
spelade alltså roll för domkapitlet, men avgörande var uppenbarligen det sexuella 
umgänget – uteblivet sängalag gjorde äktenskapet ogiltigt. Då var det möjligt att få 
igenom en skilsmässa. Omvänt var det möjligt att få en äktenskapsansökan beviljad 
om det framkommit att sängalaget redan skett.536  
 Om domkapitlet gav bifall åt en äktenskapsansökan som det fanns tveksam-
heter kring kunde paret tillåtas att vigas men utan de ordinarie ceremonierna. 
Prästänkan Karin, exempelvis, fick gifta sig med kyrkoherden Sigfridus Jonae, trots 
att de gått emot biskopens förmaning, eftersom de var ”fäst olikt” och ”sig uti 
sängalag inlagt var utav en stor förargelse följer”.537 De tilläts gifta sig, ”dock på en 
söndag, uti sakristian, utan något gästabuds prål och prakt”.538 Sigfridus Jonae av-
stängdes också från sin tjänst. Kanske ansågs det extra upprörande att en präst 
hade gått till sängs som ogift.539 Ärendet antyder att även präster uppenbarligen 
gick emot kyrkans påbud om det kristna levernet. På sockenstämman 1620 hänvi-
sades till kyrkomötet i Örebro 1616 där det fastslogs att den som haft sängalag 
före giftermålet och ”ändå sedan vigas med krona” skulle straffas med böter.540 
Samma år fick en kvinna från St: Lars socken böta för att ha vigts med krona, trots 
för tidigt sängalag.541  
 Andreas Marklund har genom ett exempel från Uppsala domkapitel under det 
senare 1700-talet, visat att åldersskillnaden hade med konstruktionen av genus att 
göra. I Marklunds ärende önskade en 23-årig ”gosse” gifta sig med en 60-årig änka. 
Kyrkoherden som i domkapitlet argumenterade mot förbindelsen hänvisade till äk-

                                                 
535 25 november, 1607, Fol. 31:2, LDP, LdA, VaLA. 
536 Det sexuella umgängets betydelse för äktenskapets genomförande och avslutande analyseras vi-
dare nedan. 
537 10 november, 1610, Fol. 52:2, LDP LdA, VaLA. 
538 15 januari, 1611, Fol. 53:1, LDP LdA, VaLA. 
539 Se Lennartsson, 2004, s. 61ff. 
540 Sockenstämman 1620, Fol. 80:1, LDP, LstA, VaLA.      
541 10 november, 1620, Fol. 80:2, LDP, LstA, VaLA. 
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tenskapets genusbestämda makthierarki. Men könstillhörigheten var inte allt. Än-
kans höga ålder fordrade auktoritet och skulle helt enkelt sätta den gudomligt in-
stiftade husbondemakten ur spel. Hur skulle den unge mannen i egenskap av hus-
bonde kunna kräva lydnad av hustrun, som för sin ålder kunde vara hans mor? 
Kyrkoherden hänvisade i sina protester mot giftermålet till det faktum att äkten-
skapet inte skulle kunna ge några barn och att deras mycket ojämlika kroppsliga 
förmåga att driva hushållet skulle innebära problem. Han var ung och stark, hust-
runs tillgångar var i stort sett förbrukade. Den unge mannen ansågs girig och bara 
ute efter ett gott ekonomiskt parti. Hur skulle en man som var så ansvarslös kunna 
garantera för maka och hushåll, som var den gifta mannens ämbete?542 De ärenden 
som rör åldersskillnaden i den här undersökningen rör alltid en äldre kvinna och 
en yngre man, varför det var just kvinnans ålder som var det stora problemet. 
Prästen Andreas Locke, till exempel, önskade gifta sig med en prästänka men fick 
istället förmaningen att betänka sig noga eftersom ”hon må väl för ålder skull vara 
hans moder /…/ och vad ont med tiden av så olika äktenskap fylla vill”.543 Om 
det var av elementär betydelse att människor ingick äktenskap, varför villkora rät-
ten till det? Att förbjuda giftermål eller markera den ”rätta” vigseln kan vara ett ut-
tryck för samma konformitetskrav som präglade rådsturätt och sockenstämma. 
Kanske var regleringen av giftasrätten en strategi att förhindra skilsmässor. 
 
     
Separationer och skilsmässor 
Äktenskapet var Guds skapelse. När en av makarna lämnat hemmet, horat eller på 
annat sätt gått emot denna gudomliga inrättning hade djävulen varit inblandad och 
”förstört” äktenskapet. Då kunde skilsmässa beviljas, för att på så sätt öppna för 
nytt giftermål, som skulle återställa ordningen med församlingen och Gud.544 Pro-

                                                 
542 Andreas Marklund, 2000, s. 185ff. Domkapitlet varnade dem för att ingå äktenskap, men bevil-
jade äktenskapsansökan, mot kyrkoherdens rekommendationer,  s. 192.  
543 1 maj, 1609, Fol. 42:1, LDP, LdA, VaLA. 
544 KO, 1971, s. 116f, 124f. 
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tokollet från domkapitlet i Linköping visar att skilsmässan var en slags omvänd 
förlovningsceremoni. Den part som initierade skilsmässan fick lämna tillbaka det 
han eller hon fått i gåva, men låta den andra behålla det denne fått. Den part som 
ansågs vara orsak till skilsmässan kunde dömas att inte få gifta sig igen, alternativt 
vänta en viss tid eller att få den före detta makens eller makans samtycke till ett 
nytt giftermål. När Joen Björnssons fästepiga vägrade fullborda äktenskapet blev 
de åtskilda. Hon fick lämna tillbaka de gåvor han gett henne, men han fick behålla 
det hon gett honom. Joen Björnsson fick lov att gifta sig när han önskade, men 
hon fråntogs rätten att gifta sig inom de två närmsta åren.545 I ett annat ärende 
dömdes kvinnan att böta för sitt löftesbrott och att lämna igen de gåvor hon fått 
och vägrades rätten att gifta sig på nytt inom tre år.546 I två fall där män bedrivit 
hor, förbjöds den ena kort och gott att gifta om sig igen. Den andra var tvungen 
att få sin förra hustrus samtycke vid ett eventuellt framtida giftermål.547 När Nils 
Perssons hustru ville skiljas från maken som bedrivit hor löstes hon från alla löften 
de gett varandra. I protokollet skrevs också in att Nils inte skall tillåtas gifta om sig 
förrän han ”sig vidare förfrågat hos kapitlet”.548 Samma sak med Mårten Skräddare 
som skildes från sin hustru Mariet Nilsdotter. För sitt hor fick hon inte gifta om 
sig förrän han var ”försedd”.549  
 Det redogjordes noggrant för vad som skulle lämnas tillbaka, hur mycket och 
av vem. Ett äktenskap som ingåtts utan löften, gåvor och sängalag var inte giltigt. 
Om någon av parterna kunde bevisa eller argumentera för att något av momenten 
saknades var det möjligt att få igenom en skilsmässa. Peder Jonsson, exempelvis, 
ville upplösa trolovningen från sin fästmö Anna, eftersom han älskade en annan. 
Efter nogsamt rannsakande och förhör av Annas bröder framgick det att Peder 
hade tvingats till giftermålet av bröderna och att han aldrig hade velat ha Anna. 

                                                 
545 27 september, 1606, 24:2, LDP, LdA, VaLA. 
546 1607, Fol. 30:2, LDP, LdA, VaLA. 
547 12 och 29 juni, 1601, LDP, LdA, VaLA. 
548 3 mars, 1608, Fol. 32:1; se också  29:2, LDP, LdA, VaLA. 
549 25 juli, 1614, Fol. 64:2, LDP, LdA, VaLA.  
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Bröderna erkände också att det nog egentligen inte utväxlats några gåvor mellan 
Peder och Anna. Eftersom Peder hade tvingats ihop med Anna, ansåg domkapitlet 
det därför, trots att de hade ett barn, vara fråga om ett olagligt ingånget äktenskap, 
varför skilsmässan beviljades. Peder var nu fri att gifta sig med Kerstin.550 Domka-
pitlet rekonstruerade ett vigselförlopp där något av delmomenten saknades, varpå 
skilsmässan kunde beviljas. Det fanns således ett förhandlingsutrymme i domkapit-
lets förfarande.   
 Delade allmänheten kyrkoordningens syn på äktenskapet? Och om det var så 
svårt att försörja sig utanför hushållet, varför ville folk alls skilja sig? När Brita 
Månsson och Håkan Persson från Åtvidaberg efter flera besök hos domkapitlet 
slutligen fick igenom sin skilsmässa, var det mot bakgrund av deras ”långliga träta 
och oförlikliga oenighet”. Inte på några villkor ville de bli tillsammans igen, trots 
domkapitlets förmaningar. Domkapitlet skilde dem åt, i deras barns närvaro, under 
villkoret att de inte fick inlåta sig i äktenskap med några andra, i vilket fall de skulle 
dömas för hor. Detta gick de med på eftersom de enligt protokollet var ålderstig-
na. Detta var ”åtskillnad Quo ad thorum & mensam”, det vill säga en separation 
från ”säng och säte”. Flera personer, bland andra husbonden Jöns Nilsson, befall-
ningsmannen i Linköping Peder Mattson, fem andra sockenmän samt deras båda 
barn bevittnade deras förlikning.551   
 Önskningar om skilsmässa var ingalunda förbehållet de lägre sociala skikten, i 
vilka äktenskapen hypotetiskt spelade mindre politisk eller social roll. Första gång-
en kyrkoherden Ravaldis från Vårdsberg och hans hustru var i domkapitlet klagade 
hon på hans ”onda sinne, hugg, slag och trug”. Några lagliga skäl för skilsmässa 
fanns inte, men paret tilläts ”quo ad mensam & torum secundum i Epist: ad Corint 
cap.:7”.552 Det betyder att de fick en skilsmässa till säng och säte, med hänvisning 
till korintierbrevets sjunde kapitel. Detta handlar mycket riktigt om äktenskapet 
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och hur makarna skall förhålla sig till varandra: ”Mannen skall ge hustrun vad han 
är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte 
över sin kropp, det göra mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, 
det gör hustrun”. Kanske uppfattade domkapitlet att paret inte kunnat ge varandra 
vad skriften sade att ett äkta par skulle ge varandra. Men vad domkapitlet sannolikt 
syftar på i versen är följande rader: ”Håll är inte ifrån varandra annat än för en tid, 
om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara till-
sammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhåll-
samt”.553 Protokollet anger nämligen att skilsmässan skulle vara en separation för 
de närmsta månaderna. Längre skilsmässa än så ville kyrkoherden inte gå med på. 
Ett halvår senare var makarna tillbaka och ”klagade hårt på varandra, såsom deras 
inlagda punkter på båda sidor nogsamt utvisa” och krävde av biskopen att bli åt-
skilda. Men något som mer bevisligen styrkte anklagelsepunkterna fann domkapit-
let inte heller den här gången. Dock skedde ingen ”kristlig förening eller förlikning 
/…/ besynnerligen inte hon”. Domkapitlet skilde dem då provisoriskt åt för två 
år, för att sedan se om det blev bättre. Bohaget fick fogden och borgmästaren se 
till att de delade på ett rättvist sätt.554 Deras ärende dyker inte upp igen i domkapit-
lets protokoll under undersökningsperioden. 
 Trots att de laga skälen saknades, som hor eller övergivande, fanns det ett 
förhandlingsutrymme i domkapitlet. Det förefaller mig rimligt, eftersom det bör ha 
funnits från både kyrkan och de presumtiva makarna ett intresse av att bygga äk-
tenskap som bestod. Det vardagliga arbetet för försörjning underlättades naturligt-
vis av att makarna drog jämt, respekterade varandra, kanske till och med älskade 
varandra. Kanske var det då bättre att separera människor som inte klarade att leva 
tillsammans, såsom Malin Lennartsson har visat gälla för det senare 1600-talets 
Småland.555 Lennartssons studie visar att skilsmässa beviljades ”utan krångel” när 
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de gällande skälen fanns, men även ofta utanför dessa. Separationer medgavs för 
parets välbefinnandes skull, som för kyrkoherden i Vårdsberg ovan och hans hust-
ru. Skilsmässor och separationer var således en strategi för ordning.556  
 Kärleken som fundament i äktenskapet var inte främmande för samtidens 
tänkare, vilket avtecknas i domkapitelprotokollet. Laurentius Petri framhöll i 
kyrkoordningen att man och hustru skall hysa sämja och kärlek för varandra. För 
deras väsen, menade Petri, är inte bara ett arbete om ”disk och duk /…/ utan att 
de äro /…/ ett kött och blod, såsom skriften säger.”557 Hustavlan talar om maken 
som älskar sin hustru som sin egen kropp.558 Domkapitlet uppmanade i den andan 
ett par att ”leva i sämja och kärlek som äkta folk ägnar och bör”.559 För folk i all-
mänhet var brist på kärlek ett skäl att önska skilsmässa. I 32 av 126 fall hos dom-
kapitlet önskades skilsmässa på grund av osämja eller brist på kärlek, det vill säga 
de här fallen är urskiljbara genom faktorer som på ett tydligare sätt än de andra 
grundar sig i brist på kärlek mellan makarna. En kvinna ville inte fullborda äkten-
skapet för att hon helt enkelt inte kunde ”kärlek få till honom”560, eller ”inget be-
hag” som en man anförde som skäl för att bryta sin förlovning.561 Drängen John 
hade låtit sig övertalas att trolova sig med en änka han aldrig träffat. Hon var väl-
bärgad och ansågs vara ett mycket gott parti. Men då han fick se henne i vardags-
kläder började han att gråta och vägrade fullborda äktenskapet. Domkapitlet upp-
löste trolovningen, men sköt saken på framtiden till båda parter var närvarande i 
kapitlet och trolovningsbrev låg på bordet för att utröna vad som egentligen avta-
lats mellan parterna.562 
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De allra flesta ansökningar om skilsmässa kom från trolovade där den ena eller 
kanske båda inte längre önskade fullborda äktenskapet. Det visar sig dock vid en 
närmare granskning att antalet skilsmässoansökningar är fler än de individuella pa-
ren. Trots att domkapitlet avslog ansökningar, drev fram förlikning och satte ett 
vite för att förhindra framtida brytning kom en del par alltså tillbaka till domkapit-
let. Mer intressant är det att dessa par inte förnyat sina argument för skilsmässa 
som att hänvisa till någonting som gav laga skäl, utan att de helt enkelt fortsatte att 
framhålla sitt allmänna missnöje. Domkapitlet var med andra ord berett till för-
handling. I en sådan förhandling formades också en generell föreställning om det 
goda äktenskapet.  
 Många par som fått avslag ansökte om skilsmässa på nytt. De 126 skilsmässo-
ärendena motsvaras av 95 par. Av dessa ansökte 16 par två eller tre gånger. Sju av 
dessa 16 ansökte tre gånger för att få skilsmässa, och nio par ansökte två gånger. 
Om man följer varje individuellt pars slutgiltiga dom – så långt det är möjligt - ser 
bilden ut så här: 62 bifölls, 16 sköts på framtiden och 17 avslogs.  
 Som tabell tolv visar angav skilsmässoansökande parter många gångar skäl till 
skilsmässa som inte var giltiga. Grovt kan de ansökandes motiv delas upp i att 
brott hade begåtts eller att parterna grälade och sannolikt gjorde livet svårt för var-
andra. En tredje grupp kan utgöras av dem som inte trivdes ihop, som ångrat sin 
förlovning eller som menade sig inte älska varandra. Det som borde vara laga skäl 
gällde ofta, men inte alltid. Hor, exempelvis som var ett laga skäl gav inte alltid 
skilsmässa. Statistiskt lönade det sig alltså att framhärda i sitt missnöje. För de åtta 
par som andra gången ansökte om skilsmässa beviljades alla utom ett där ärendet 
fördes vidare till rådsturätten. För de resterande sju som också andra gången fick 
avslag eller sin sak framskjuten till ett senare tillfälle beviljades slutligen tre stycken, 
två avslogs och slutade i förlikning, och två sköts ytterligare på framtiden. När 
Ingeborg Henningsdotter för tredje gången i domkapitlet sade sig vägra fullborda 
äktenskapet med Hans Olsson, det vill säga gå till sängs med honom, beviljades 
skilsmässan. 
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Tabell 12.  Anförda motiv för skilsmässa av de individuella paren i  
Linköpings domkapitelprotokoll 1600-1621.  
Od. ä.pl. = Oduglig till äktenskapsplikt. 
Orsaker  Antal  Bifall  Avslag Uppskjutes 
Hor   28   22     4    2 
Vill inte  24   11     6    7 
Ingen kärlek  8    4     0    4 
Tvingats ihop  8    5     1    2 
Misshandel  6    4     2    0 
Stöld   4    3     1    0 
Olagligt gifta  3    3     0    0 
Flytt hemmet  4    4     0    0 
Od. ä. pl.   3    2     1    0 
Impotens   3    2     0   1 
Sjukdom   2    2     0    0 
Totalt  95   62    17   16 
Källa: LDP, LdA, VaLA. 
 
Att värna det kärleksbaserade äktenskapet var detsamma som att värna ordningen. 
Bråk och gräl och missnöje skapade inte harmoni och ordning. Att låta dem som 
önskade skilja sig få göra det och bevilja dem som ville få komma tillsammans, 
ibland på lite konstruerade grunder, låg i linje med en sådan strategi. Omvänt var 
brist på kärlek inget laga skäl för skilsmässa, men kunde alltså bli det genom de an-
sökandes insisterande. På det sättet formades innehållet i äktenskapet i en förhand-
ling mellan domkapitlet och de ansökande parterna, så som sockenbönderna gjor-
de med prästrollen. Dessa ärenden visar att äktenskapet kunde upplösas, både som 
formell skilsmässa och som separation, på grunder som för den moderna betrakta-
ren skulle kallas för ”långvarig söndring”. 
 Ibland fick ansökanden dock avslag. Ingeborg Hansdotter hade 1612 lämnat 
sin man och begett sig hem till sina föräldrar. När domkapitlet grundligt och nog-
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grant frågade ut henne om vilka skäl hon hade, menade hon att han var hätsk mot 
henne. Kapitlet fann ändå inga lagliga orsaker till skilsmässa utan uppmanade dem 
att förlikas och bli tillsammans igen. Ingeborg och fadern stod fast vid skilsmässa. 
Domkapitlet satte dem då i arrest över natten med hotet att nästa dag förflyttas till 
Vadstena slott. ”Dagen efter gjorde hon bot och bättring och hon ville gärna följa 
sin man hem.”563 Vad som skiljer det här ärendet från dem som blev bifallna är 
svårt att se. Domkapitlets dömande måste betraktas som situationsbundet och 
pragmatiskt utifrån en konflikt mellan teologiska normer om det goda äktenskapet 
å ena sidan och praktiska förhållanden å den andra.  
 
  
Försoningar 
Domkapitlet kunde åstadkomma samma ordning genom att med mer eller mindre 
hårdföra metoder driva på en försoning eller förlikning där det fanns en möjlighet 
att göra det. Detta gick möjligen stick i stäv med de ansökande parternas önsk-
ningar. Brita Andersdotter och Anders Henriksson upplöste 1617 sin trolovning 
sedan det framkommit att Anders varit tillsammans med en gift kvinna. Eftersom 
Brita vägrade att fullborda äktenskapet upplöstes trolovningen.564 Protokollskriva-
ren har dock lagt till på nästa sida i protokollsboken att samma par, vid samma tid 
den 12 mars 1617 förlikts eftersom det inte fanns något laga skäl att upplösa äk-
tenskapet. Vid det tillfället sattes ett vite om en oxes värde till domkyrkan.565 Trots 
det var samma par tillbaka i domkapitlet två år senare, för att få ett slut på den 
långa tvist och oenighet som varit mellan dem. Enligt protokollet hade de därför 
inte längre någon lust till varandra. De fick skiljas men måste ändå betala sina bö-
ter, Anders till sockenkyrkan och Brita till domkyrkan. För den som eventuellt inte 
betalade böterna hotade domkapitlet med ett strängt straff, nämligen att utestängas 
ur församlingen, ”och uti allt hållas och aktas som hedningar, både i livet, sjukdom 

                                                 
563 20 maj, 1612, Fol. 53:1, LDP, LdA, VaLA.  
564 12 mars, 1619, Fol. 71:2, LDP, LdA, VaLA.  
565 1619, Fol. 72:1, LDP, LdA, VaLA. 
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och döden”. Dessutom fick de lova att fortsättningsvis ”leva i frid och sämja /…/ 
både föräldrar, barn och släkt” annars väntade uteslutning ur församlingen. För att 
övervaka ”fredsprocessen” sattes två gode män på Anders sida och två på Britas.566  
Om man utgår från att församlingsgemenskapen fyllde viktiga trygghetsfunktioner, 
som hävdades i det förra kapitlet, var uteslutningen ett kraftfullt hot. Metodiskt var 
sammanlänkningen av de gode männen ett sätt att utöka intresset av återintegre-
ring eller förlikning till fler än Anders och Brita.  
 Ärendet med Brita och Måns som refererades i avhandlingens inledning är 
exempel på samma förfarande. Måns hade upprepade gånger kallat sin hustru för 
hora. Britas röst ljuder inte genom protokollet, men rådsturätten formulerar sig 
som att det rör sig om en gammal konflikt dem emellan. Rådsturättens sätt att ska-
pa försoning tolkas ungefär så här: De gode männen byggde en bro mellan Brita 
och Måns. Britta fick som sina goda män borgmästaren Per Eriksson och rådman-
nen Tünnes Smitt. Måns fick till sina gode män den andra borgmästaren Hans 
Olsson och två rådmän, Jöns Månsson och Henning Botsson. De gode männen 
tillhörde således stadens ”elit”. På vilket sätt ansvarade de för att Måns och Brita 
försonades? Med hot och våld? Protokollet är kortfattat och säger inte så mycket 
om hur försoningen skulle gå till. Sannolikt fick Britas gode män konferera med 
henne och lyssna på hennes klagomål och önskningar, precis som Måns gode män 
lyssnade på hans. Sedan bör de gode männen ha ”pratat ihop” sig för att finna en 
lösning som Brita och Måns kunde enas om. De gode männen ansvarade i sin tur 
inför det råd som tillsatt dem. 
 Makarna placerades sålunda i mitten av ett nät av individer i olika slags bero-
endeförhållanden till varandra. Då blev de trassliga mellanhavandena en angelä-
genhet för fler än de två makarna. Figur 3 visar hur rådsturätten skapar resurser för 
individen och kollektivet på olika nivåer. 
 
 

                                                 
566 1619, Fol. 76.1, LDP, LdA, VaLA 
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Figur 3 Sammanlänkning genom gode män för fungerande hushåll. 
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Genom att tillsätta gode männen länkas resurs ner till Brita och Måns som uppen-
barligen saknat andra former av nätverk, till hjälp i deras relationsproblem. Att 
länka ett nätverk uppifrån och ner är ett exempel på ett sammanlänkande socialt 
kapital, ett sådant som kommer ur en värdering om samhället som helhet. Lite mer 
konkret betyder det att Brita och Måns försoning skulle gynna lokalsamhället som 
helhet och att det därför fanns anledning att hjälpa dem på traven.  
 Den enskilde goda mannen önskade kanske förmera sitt förtroende i rådets 
nätverk, snarare än att han handlade av omsorg om Brita och Måns. De gode 
männen kan därför sägas ha investerat i ett sammanbindande kapital i rådsturättens 
nätverk genom att ta på sig uppgiften, för att sedan föra den i hamn. De gode 
männens insats kan för Brita och Måns ses som ett överbryggande socialt kapital, 
det vill säga en resurs som inte är ”meningen”, utan en för Brita och Måns lycklig 
omständighet. Lyckades försoningen kunde Brita och Måns få ett hushåll att fun-
gera och därmed försörjning. Då hade rådsturätten återbördat ett hushåll i hotande 
rämning till dess ursprungliga roll och funktion. Mellan makarna skapades för-
hoppningsvis då ett sammanbindande social kapital. Måns försvarade förövrigt sin 
hustru vid ett senare tillfälle i ett förtalsärende, vilket indikerar att rådsturättens 
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faktiskt lyckades med sina försoningsambitioner.567 Detta förfarande länkade alltså 
ansvar mellan människor med sinsemellan olika uppdrag och intressen, på samma 
sätt som kapitel tre visade att husbönderna gjorde, när de tillskrevs ansvar för sina 
drängar, eller de gode männen som skulle ansvara för brottslingars återintegreran-
de. Det måste ses som ett uttryck för långsiktiga föreställningar om lokalsamhället 
som helhet. 
 Domkapitlet gjorde samma sak med Per från Viby som ville skiljas. Han fick 
återvända hem, inte bara med hustrun, utan med ”Anders blåsare i Gottlösa sock-
en, Per Bengtsson i Västerlösa och hans broder (som) där till förordnade, att de 
skulle följa dem hem att förena dem.”568 Karin och Per syns inte vidare i domkapit-
lets protokoll.569  
 
 
Att gå till sängs – en mångtydig ritual 
Det sexuella umgänget tillhörde äktenskapet. Det var bland annat därför äktenska-
pet instiftats, ”till att undfly boleri har var och en sin hustru, och var och en sin 
man. Det samma låter och Gud själv förstå i budordet, där han säger, Du skall inte 
göra hor.”570 Luther hade deklarerat att lusten satt i kroppen och att den var behag-
lig. Rimligen var det Guds eget verk och borde därför bejakas. Äktenskapet blev då 
ett legitimt forum för en lagom passionerad, lagom återhållsam sexualitet.571  
Det sexuella umgängets vara eller icke vara hos ansökande parter styrde domkapit-
lets dömande. Hade de som önskade skilja sig inte legat med varandra var det skäl 
att bevilja skilsmässan, eftersom ett av de tre villkoren för äktenskapet inte var 
uppfyllt. Hade parterna däremot haft sexuellt umgänge när de önskade gifta sig var 

                                                 
567 22 februari, 1615, s. 99, LRP, LstA, VaLA. 
568 9 juni, 1610, Fol.49:1, LDP, LdA, VaLA. 
569 Som visades ovan var det vanligt att par som inte var nöjda med domkapitlets dom återvände i 
samma ärande, för att igen försöka få igenom sina önskemål.  
570 KO, 1971, s. 116f. 
571 Johansson, 1997 s. 43f. 
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det skäl att bifalla äktenskapsansökningarna, så att de kunde fullborda sina vad 
man betraktade som påbörjade äktenskap. Inger Bengtsdotter önskade skiljas från 
maken som lämnat hemmet, för att få gifta sig med mannen hon fått ett barn med. 
Kyrkoherden vittnade om att hon alltsedan barndomen fram till äktenskapet levt i 
klockaregården och ”ingen hade henne där till att beskylla utan jag samt mina 
sockenbönder giver henne gott lov /…/ och Gud haver misshag till otillbörlig be-
blandelse blev dem efterlåtit att fullkomna sitt äktenskap.”572 Här artikulerar alltså 
protokollskrivaren att det utomäktenskapliga sexuella umgänget kunde förarga 
Gud och att det därför var viktigt att snabbt få in folk i äktenskapet. Ingerd hade 
inte bara kyrkoherden bakom sig, utan sex bönder som med sina bomärken vittna-
de om Ingerds ära.  
 När sockenprästen kände sig osäker på om han kunde viga ett par eller inte, 
skickade han paret till domkapitlet. Kanske hade personerna redan legat med var-
andra eller var kanske för nära släkt. Av periodens 50 äktenskapsansökningar bevil-
jades 31, fem avslogs och 15 sköts på framtiden. Som tabell 13 visar var sängalag 
det vanligaste skälet att bifalla en äktenskapsansökan. Det betydde dock inte att 
sängalaget nödvändigtvis var en särdeles bra strategi för att få en ansökan beviljad. 
Straff som höga böter och kanske kyrkoplikt kunde följa på ett tidigt sängalag. 
Jöns Oloffson och änkan Karin Pedersdotter önskade gifta sig, men domkapitlet 
var emot giftermålet, av vilken anledning framgår inte. Sedan domkapitlet funnit 
att de legat med varandra fick de trots allt gifta sig. Men att de varit tillsammans 
som ogifta var en ”stor förargelse” varför de dömdes att böta värdet av två kor, en 
till sockenkyrkan och en till domkyrkan.573 Samlagets betydelse framträder också i 
de fall då detta utgjorde hinder för skilsmässa. Hade makarna legat med varandra 
sedan de önskade skilja sig, ansågs de ha förnyat sina löften varpå skilsmässoan-
sökningarna i så fall avslogs. 
 

                                                 
572 Januari 1606, Fol. 19:2, LDP, LdA, VaLA. 
573 11 juni, 1607, Fol. 27:2, LDP, LdA, VaLA. 
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Tabell  13. Anförda skäl för äktenskap som bifölls i domkapitlet, 
1600-1621 
Kategorier Antal 
Sängalag  10 
Levt ihop som gifta   6 
Lämnats av exmaken/makan   4 
Rykte om sängalag   4 
Föräldrarna oense   2 
Exmaken godkänner/makan   1 
För nära släkt   1 
Åldersskillnad   1 
Ingen angiven orsak   2 
Totalt  31 

Källa: LDP, LdA, VaLA. 
  
Jörn Erlandsson, exempelvis, hade legat med sin fru efter det att han misstänkt och 
anklagat henne för hor, ”och därmed förnyat sitt äktenskap”. Skilsmässoansökan 
avslogs och de uppmanades att hålla ihop. För att nå en förlikning dömdes paret 
att stå utanför Guds församling, till dess de kunde komma överens med var-
andra.574  
 Sängalaget definierade alltså den giltiga vigseln, men hur var det sedan? Till-
skrevs sexualiteten inom äktenskapet ett värde, vid sidan av själva barnalstrandet? 
Anklagelser om utomäktenskapliga förbindelser var lika vanliga bland kvinnor som 
bland män. Nio gånger ansökte kvinnor om skilsmässa mot bakgrund av makens 
hor och exakt lika många gånger ansökte män om skilsmässa för samma sak. Bara 
en gång var det fråga om dubbelt hor. Paret skildes åt men dömdes att stå skrift 
vid domkyrkan.575 Människor hade således utomäktenskapliga sexuella förbindel-

                                                 
574 1609, Fol. 47:1, LDP; se också 24 maj, 1609. Fol. 43:1, LDP, LdA, VaLA. 
575 13 maj, 1600, Fol. 1:2, LDP, LdA, VaLA. 
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ser. Detta var ett brott mot Gud och straffades med skrift eller böter för att åter-
upprätta harmonin i församlingen. Kaplanen Johannes Nicolai sade sig ha gått 
”emot Gud och hans heliga församling med ett lönskaläge”.576  
 Såg folk i allmänhet horet som ett brott mot Gud? Mårten Skräddare som be-
dragits av sin hustru visar genom protokollets formulering att horet – kanske fram-
förallt - var en personlig tragedi som påverkade det individuella paret i deras rela-
tion. Fallet med Mårten som ville skiljas eftersom ”alldenstund hon (Marit) för fem 
år sedan hade bedrivit hor med Björn /…/ och /…/ Mårten och Marit hade se-
dan inte umgänge haft sig emellan, och han ville henne ingalunda igen taga, varde 
de åtskilda.”577 Hustruns horsbrott var visserligen ett giltigt skäl för skilsmässa. I 
fem år hade de dock levt tillsammans, kanske med en gemensam överenskommel-
se om att återupprätta relationen. Det var inte heller domkapitlet eller någon annan 
som grep in, utan Mårten själv. Han tycks ha varit kränkt och sårad och av käns-
lomässiga skäl oförmögen att återuppta ett sexuellt umgänge med hustrun.  
 I samtliga ärenden där en av makarna övergivit den andra, vilket var ett laga 
skäl för skilsmässa, antyder formuleringarna att det rör sig om brist på sexualitet 
makarna emellan och då inte bara som en del av den fullgoda vigseln. En man som 
önskade skilja sig menade sig aldrig varit en man åt sin hustru, vare sig i ”säng eller 
bohag”.578 En annan sade sig aldrig ”haft beställa med sin hustru som äkta folks 
bruk är”. Inte heller ville han skylla hustrun för någonting. Vad honom anbelanga-
de fick hon gärna gifta om sig. Domkapitlet kunde inte annat än betrakta den äkta 
mannen för en malitioso defectore, enkelt översatt en slags ondskefull avfälling, varpå 
äktenskapet upplöstes. En annan man sade sig aldrig vilja komma hem till hustrun, 
eller någon annan kvinna, ”ty han är icke kvinnor för”.579 Antydningar om kärlek 
mellan människor av samma kön förekommer inte i domkapitelprotokollet. I 1608 
års appendix finns förutom införandet av Mose lag också för första gången i 

                                                 
576 18 september, 1605, Fol. 16:1, LDP, LdA, VaLA.  
577 25 juli, 1614, Fol. 64:2, LDP, LdA, VaLA. 
578 2 januari, 1606, Fol. 19:1, LDP, LdA, VaLA. 
579 19 december, 1608, Fol. 36:2, LDP, LdA, VaLA. 
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svensk lag ett uttryckligt förbud mot homosexualitet mellan män, tillsammans med 
grova brott som hor, lägersmål, incest och tidelag.580 Om sexuella relationer mellan 
kvinnor sägs ingenting. Eva Österberg menar att denna passivitetens tystnad kring 
kvinnors och mäns homosexuella kärlek, som präglade rättspraxis också under 
1600-talet, kan röra sig om en förtigandets strategi.581 När domkapitlet använde 
termen malitioso defectore antyder det att man hade att göra med ett ”hopplöst fall”. 
När en fungerande relation ansågs utsiktslös, motiverades rent praktiskt för nya 
giftermål. Men männens formuleringar i dessa ärenden visar att äktenskapet sakna-
de en sexuell dimension.   
 På samma sätt tycks både domkapitel och människor i allmänhet ha ansett att 
hor i viss mån kunde vara befogat, att kärlekstorka skulle kunna ansätta personen, 
så att man kunde begå ett brott man annars inte skulle ha gjort. Det betyder att det 
sexuella umgänget hade ett särskilt värde, vid sidan av barnalstringen. I sju fall av 
de totala 30 skilsmässoansökningar där hor angavs vara skälet, diskuterades den 
bedragna partens eventuella skuld till den andres brott. Peder Andersson anklagade 
exempelvis sin hustru för hor. Hon erkände sitt brott, men hon menade sig ha 
gjort det för att han lämnat henne. Han ansågs därför vara orsak till brottet, varför 
något straff inte utmättes. Peder uppmanades också att gå tillbaka till henne. Kun-
de de inte fördra varandra skulle de komma tillbaka till kapitlet för att på nytt få sin 
sak prövad.582 Fallet visar att kvinnans hor inte nödvändigtvis betraktades som vär-
re än mannens, vilket kyrkoordningen annars fastställde. Där betonas att den ärba-
ra kvinnan var den omvårdande hustrun. Ur kyrkoordningens perspektiv syndade 
hustrun genom horet då värre mot själva världsordningen, än när mannen gjorde 
sig skyldig till samma förseelse.583  
 Kyrkoordningen angav inte sjukdom som något laga skäl för skilsmässa - bära 
varandras bördor var ju devisen - men kroppsliga eller kanske själsliga brister, som 

                                                 
580 Österberg, 1997, s. 268. 
581 Österberg 1997, s. 272f. 
582 29 juni, 1601, Fol. 7:1, LDP LdA, VaLA. 
583 Johansson, 1997. s. 43. 
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på olika sätt kunde sätta stopp för kärlekshandlandet, gick stick i stäv med den syn 
på den äktenskapliga kärleken som lanserats genom reformationen. Impotens gav 
av det skälet skilsmässa, om domkapitlet antog att det låg till på det viset. 1605 
kom en kvinna och klagade på sin man för att inte ta hand om henne ordentligt, 
han ville inte heller följa med till hennes föräldrar och hon sade sig kort sagt inte 
ha honom kär. Skilsmässa beviljades emellertid inte, utan makarna uppmanades av 
kapitlet att ta hand om varandra som det anstår ”äkta folk”. Men hustrun var snart 
tillbaka i domkapitlet i samma ärende och när kapitlet pressade henne på vad som 
egentligen låg bakom osämjan hävdade hon att han var impotent. Då han tillstod 
att det stämde blev de åtskilda och hon fick lov att gifta om sig när hon ville.584  
   
 
Utsatthetens regler och undantag 
När människor ansökte om skilsmässa angav de motiv för det. I dessa ärenden ut-
trycks människors föreställningar om världslig trygghet, här och nu, i form av att 
knyta och upprätthålla väl fungerande relationer med andra. Våld och misshandel 
gick stick i stäv med sådana önskningar, vilket framgår av de ärenden där den 
drabbade opponerade sig mot behandlingen. Dessa ärenden kan också belysa nå-
got av rådande föreställningar kring makarnas och hushållsmedlemmarnas förhål-
lande inom hushållets väggar. När Håkan Glasmästare berusad börjat gräla med sin 
svärfar Hans Glasmästare hade han ”gått emot Gud och hans lag”. Svärmodern 
som gått emellan sin man och svärson blev skuren i handen av svärsonen. De in-
blandade höll dock med om att allt var sprunget ur dryckenskap och missförstånd. 
Domkapitlet förmanade Håkan att i framtiden vara sin svärfar ”ödmjuk och vak-
sam”. Svärfadern Hans och hans hustru skulle å sin sida ”i lika måtto bevisa ho-
nom (Håkan) all faderlighet, och förmana och styrka sin dotter till all hörsamhet 
och benägenhet emot sin man Håkan”. Håkan dömdes att böta en daler till dom-

                                                 
584 6 juli, 1605, LDP, LdA, VaLA. I ett annat fall där impotens angavs vara orsak, sköts ärendet på 
framtiden. Domkapitlet lät sig inte riktigt övertygas om att det var just impotensen, som kvinnan 
framhöll, som orsakat det dåliga förhållandet. 1609, Fol. 45:2 LDP, LdA, VaLA. 
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kyrkan.585 Håkan och dottern, som antydningsvis inte var tillräckligt undergiven 
och hörsam, bröt mot en gudomlig inrättning. Jon från Vånga socken tog 1621 
skrift i domkyrkan för att ha slagit till sin svärfar.586 En annan Jon och hans hustru 
Ingeborg från Rök socken hade slagit sin svärfar ”och han (Jon) hjälpt där till mot 
sin fader”.587  
 Att gå emot sina föräldrar var ett brott mot hushållets patriarkala ordning. 
Kyrkoskriften återställde balans och jämvikt, varpå lokalsamhället åter rättmätigt 
kunde tro på Guds beskydd. Detta tolkar jag som ett överbryggande socialt kapital, 
det vill säga när hushållsmedlemmarna levde i frid i sämja enligt den hierarkiska 
ordning som hustavlan påbjöd, borgades för ett självförsörjande och stabilt lokal-
samhälle. Att återskapa samhället på jorden så som Gud tänkt ut det var således en 
strategi för välfärd.  
 Även de vuxna barnen var alltså hierarkiskt underordnade sina föräldrar. 
Kanske skapade det ibland problem, som när föräldrarna hade synpunkter på svär-
sonen eller svärdotterns sätt att sköta hushållet. Måns Ångerman anklagade i april 
1614 sin svärson Per Stensson för att denne ”icke i nöd och lust förestod hans 
(Måns) dotter såsom honom borde”. Detta var samme Måns Ångerman som sam-
tidigt hade sin son Anders i stadens häkte, åtalad av biskopen och ståthållaren för 
grova stölder. När det gällde dottern Kristin menade Ångerman att svärsonen inte 
ville ”föda och kläda henne”. För detta hade han tagit hem henne. Per hade då 
kommit för att ta tillbaka hustrun, men inte blivit insläppt. Måns Ångerman skulle 
enligt Per då ha slagit till honom, medan Per i sin tur okvädade både svärfadern 
och Kristin. Mot dessa beskyllningar hade Kristin ett skriftligt intyg som skulle 
lämnas till domkapitlet.588 Parterna förliktes slutligen med ett vite om 100 daler. 

                                                 
585 1606, Fol.24:1, LDP, LdA, VaLA. 
586 30 september, 1621, SKL, LdA, VaLA. 
587 14 oktober, 1621, SKL, LdA, VaLA. 
588 4 april, 1614 , s. 78, LRP, LstA, VaLA. Till domkapitlet gick de troligtvis inte, för där syns inte 
deras ärende. 
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Per menade att källan till all osämja var att föräldrarna tagit hem dottern, att de 
”aldrig kunne giva sig till freds förrän de finge henne hem.”589 
 Det uttrycks klart i flera av samtidens lärda skrifter att hustrun skulle lyda sin 
man.590 I egenskap av sitt kön var hon alltid underordnad mannen, juridiskt och 
ekonomiskt. Ett upplöst äktenskap innebar att ”han /…/ ingen makt ha över 
henne”, som protokollet lyder i ett skilsmässoärende.591 Att upprätthålla den äkta 
mannens herravälde i hushållet var en garant för den kristliga och förnuftiga hus-
hållsordningen. Mannens rätt att fostra och kanske även tukta hustrun stadgades i 
Kristoffers landslag. Näpsandet skulle dock ske med måtta och i relation till hen-
nes olydnad och sågs som någonting uppbyggligt.592 Den tyranniske mannen, han 
som förlorade behärskningen och slog i affekt, stod i bjärt kontrast till mannen 
med ära, han som var behärskad, förnuftig och rationell.593 Till domkapitlet kom 
en man som klagade på sin hustru för att hon ”föraktar och slår honom i sin 
(hans) sjukdom”. Båda uppmanades att leva gudfruktigt och hon ”besynnerligen 
icke skulle vara för hätsk”.594 Här var det alltså hustrun som slog mannen, vilket 
stred mot hustavlans könsspecifika makthierarki. Jonas Liliequist som studerat 
profana dramer och pamflettlitteratur finner att den patriarkala ordningen även var 
föremål för en specifik genre. Maken som hunsades av den basande och härsklyst-
na hustrun var ett populärt tema. Sensmoralen var alltid att ett sådant förhållande 
aldrig kunde fungera och att den patriarkala ordningen till sist måste återupprät-
tas.595 Men domkapitlets dömande speglar inga sådana ideologiska förhållningsor-
der i ärendet, utan uppmanade båda makarna att allmänt leva i fred tillsammans. 

                                                 
589 5 december, 1614, s. 94, LRP, LstA, VaLA. 
590 Ex Luthers lilla Katekes, 1929.   
591 3 mars, 1608, Fol. 32:1, LDP, LdA, VaLA Min kursivering. 
592 Jonas Liliequist, 2001, s.89f.  
593 Hassan Jansson, 2002, s. 116ff; Runefelt, 2001, s. 106ff; Liliequist, 2001, s 91ff; Lennartsson, 
2004, s. 68. 
594 29 juni, 1601, Fol. 7:1, LDP, LdA, VaLA. 
595 Liliequist, 2001, s. 97ff. 



 198

Kanske var det ovanligt med sådana ärenden i domkapitlet, varför biskopen och 
hans ledamöter sällan diskuterade sådana fall. Vanligare var det att kvinnor prote-
sterade mot hur de blev behandlade i hemmet. Domkapitlets dömande i dessa 
ärenden speglar den patriarkala ordningens praktiska utformning. 
 När adelsmannen herr Regel anklagades av sin hustru för att ha behandlade 
henne illa, hade också han några klagopunkter att inlägga, nämligen att hon ”illa 
står sitt hus före, och att hon aldrig är hemma när han kommer hem från socknen, 
(och där emellan aldrig hemma)”. Domkapitlet förmanade dem att leva kristligt 
med varandra, vilket de båda lovade. Han fick ”besynnerligen lova att när hon 
vänder om med sitt belöpande och där hon stillar sin mun, så skulle han och stilla 
sina nävar”.596 Mannens våld sågs inte som ett värre brott än att hon inte höll sig 
hemma. Marie Lindstedt Cronberg påpekar för en senare period att ömsesidigheten 
betonades i både 1686 kyrkolag och 1734 års lags missgärningsbeskrivning. För 
den perioden gällde alltså att problematiska hemförhållandet var uttryck för osämja 
och oenighet. Eftersom våldet i sig inte var straffbart bör det ha varit svårt att ta sig 
ur ett våldsamt förhållande, liksom det blir svårt för oss att komma åt de handling-
ar i hemmet som vi skulle uppfatta som våldsamma.597 Samma syn tycks alltså 
prägla domkapitlet vid sekelskiftet 1600. 
 Gränsen för vad som ingick i husbondens rättigheter – och skyldigheter – och 
för vad som överskred dessa befogenheter måste ha varit fin. Kvinnor anmälde vid 
flera tillfällen makar som hätska, men där domkapitlet inte ansåg det vara fråga om 
någon otillbörlig våldsutövning. Första gången pigan Ragnell Pedersdotter kom till 
domkapitlet och ansökte om skilsmässa från sin fästman sköts fallet på framtiden. 
Hon anklagade honom för att vara ”ostadig”. Domkapitlet ansåg att trolovningen 
var ordentligt ingången och att några skäl för skilsmässa inte fanns.598 Några må-
nader senare var hon tillbaka i domkapitlet. Han gör hemgång, sade hon, han slår 

                                                 
596 1601, Fol. 7:2, LDP, LdA, VaLA. 
597 Lindstedt Cronberg, 2004, s. 95. 
598 16 juli, 1606, Fol. 24:2, LDP, LdA, VaLA. 
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in dörrar hos folk, han slår henne och ”tager henne med våld”. Dessutom sade 
hon sig ha stöd hos välborne Ture Jacobsson. ”Och efter allt sådant är orätt emot 
lag och välborne Tures befallning bleve de åtskilda.” Fästmannens våldsverkan 
skulle rannsakas vid häradstinget.599 Det faktum att han slog henne var inget till-
räckligt skäl för skilsmässa. Kanske var det ”tur” för henne att han också gjorde sig 
skyldig till hemgång, vilket var ett grovt brott. Det spelade troligtvis stor roll att 
hon kunnat få stöd i en person med ett socialt kapital, vilket Ture Jacobsson up-
penbarligen hade. Kvinnan var alltså skyddslös gentemot en misshandlande man, 
men kunde ”komma loss” om där fanns annat som formellt var straffbart.  
 Den patriarkala ordningen innebar alltså att kvinnor som önskade få rätt 
gentemot sin man hade svårt att få det. Genom omyndlingskapet gjordes kvinnor 
beroende av maken, han kunde således göra henne ”maktlös”.600 Men som hustav-
lans formuleringar lyder innebar den hierarkiska maktordningen även förpliktelser 
gentemot de underlydande. Inom patriarkens hägn kunde de underordnade för-
vänta sig omsorg. Prästen skulle se om sin församling och husbonden sitt husfolks 
väl och ve. Mannen skulle älska hustrun som sitt eget kött.601 Karin Hassan Jans-
son menar att husbondens makt inte alls var utan gränser, utan diskuterades och 
faktiskt kringskars. Om husbonden inte tog ansvar för sina hushållsmedlemmar på 
ett hedersamt sätt, äventyrades inte bara ordningen i hushållet utan det undermine-
rade också ideologin om den grundläggande maktformen i det tidigmoderna sam-
hället. Hassan Jansson har tolkat rätternas ambivalens i dömandet av maktmiss-
brukande husbönder som en fin balansgång, mellan att å ena sidan sätta gränser 
för våld och övergrepp på underlydande, och att å andra sidan legitimera husbön-
dernas, och andra överordnades, makt i lokalsamhället. Chanserna att få rätt mot 
en husbonde ökade emellertid markant då kvinnan kunde få stöd i rätten av andra, 
som exempelvis en hustru eller sin egen familj. Hade kvinnorna ett sådant stöd 

                                                 
599 1606, Fol. 25:1, LDP, LdA, VaLA. 
600 Lindstedt Cronberg, 2004, s. 88f. 
601 Lennartsson, 1999, s. 23f; Liliequist, 2004, s. 93; m fl. 
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fanns goda chanser att få rätt mot en husbonde.602 Hypotetiskt skulle kvinnan allt-
så i den patriarkala institutionaliserade maktordningen i egenskap av underordnad 
kunna hänvisa till ett specifik skydd.  
 Jonas Liliequist menar att offentlighetens syn på mäns våld mot kvinnor änd-
rades under 1600-talet. Våldet i hemmet var ett aktuellt tema i tidens populärkultur 
och föremål för satiriska pamfletter, i vilka sympatierna trots allt fanns hos kvin-
nan. Mannen som slog i affekt stred mot normen och aktualiserades som ett pro-
blem. Under 1700-talet uppfattar Liliequist att sympatierna förflyttas till männen, 
så som Karin Hassan Jansson har uppfattat att ”den tyranniske husbonden” var 
någonting som aktualiserades främst under 1600-talet. Liliequist och Hassan Jans-
son visar en generell tendens att husböndernas makt stärktes under 1700-talet.603  
 Till domkapitlet och till rådsturätten i Linköping kom kvinnor som blivit 
misshandlade av sina män. Intressant nog fick de flesta gehör av de formella insti-
tutionerna, även om åtgärderna mot männen inte alla gånger var så långsiktiga. 
Mats Leggares hustru i Linköping anklagade maken för att slå henne, vilket hon 
kunde visa märken av i ansiktet. Full och obeskedlig sattes han av borgmästaren i 
kistan. Anna Andersson anklagade sin man Anders vid samma tillfälle för att all-
mänt försupen förslösade det de levde av och slog henne illa. Domkapitlet skilde 
dem åt ”quo ad mensam ielegeo servato matrimonio”.604 Detta betyder troligen att 
Anna fick skiljas från Anders, men att de formellt skulle stanna i äktenskapet, var-
för det inte skulle vara möjligt att gifta om sig. 
 Totalt var det fråga om sex kvinnor och en man som anklagade ma-
ken/makan för otillbörligt våld. I ett fall sattes alltså mannen i kistan, i ett annat 
skulle de förlikas, kvinnan som anklagades för att vara hätsk fick en förmaning, yt-
terligare ett ärende sköts på framtiden och de resterande tre kvinnorna fick skils-
mässa. En av dessa var gift med kyrkoherden från Vårdsberg.605 Eftersom kvin-

                                                 
602 Hassan Jansson, 2002, s. 119. 
603 Liliequist, 2001, s. 108ff. 
604 juni 1610, Fol. 48:2, LDP, LdA, VaLA. 
605 Totalt är det tio ärenden, men sju individuella par.  



 201

norna sökte hjälp hos de formella institutionerna, där de ofta fick rätt, måste våldet 
– det vi kallar våld – ha varit ett problematiskt ämne. Om domkapitel dömde ut-
ifrån omsorg om den enskilda kvinnan är svårt att säga. Kanske sågs det som ett 
ordningsproblem, att våldet skapade turbulens som på sikt hotade lokalsamhällets 
frid. De formella institutionerna som domkapitel och rådsturätt visar alltså genom 
dessa – förvisso få – ärenden att i praxis fanns ett visst skydd att få.  
 Lårbo Kerstin till exempel tvekade inför giftermål med sin trolovade Sven, 
som hon menade vara en ”häftig karl därför vill hon intet bliva hos honom”. Råd-
sturätten frågade henne om han hade slagit henne vilket hon nekade till. Enligt 
Sven fanns inga som helst skäl för henne att lämna honom. Rådsturätten uppställ-
de dock tre villkor under vilka äktenskapet skulle gälla, om Kerstin valde att gå till-
baka till honom, varpå hon i så fall skulle ”ställa sig som en ärlig hustru bör”. Sven 
fick lova följande: 
 ”1 att han aldrig skall komma sin hand med vredesmod vid henne” 
 ”2 att han Ärligen och väl vill nära henne och hon intet skall göra något   
      bortarbete utan ära sina hussysslor” 
 ”3 att han intet för hennes svaghets skull vill Ligga i säng med henne”606 
Den lilla passusen om att hon var en ärlig hustru om hon stannade hos honom, an-
tyder att hon skulle bryta mot den hierarkiska ordningen om hon lämnade honom. 
Ärendet visar dock att rådets utredning var noggrann och inriktades på Kerstins 
intressen. Sven fick inte slå henne i vredesmod. Vredesmodet var inte accepterat. 
Det var inte så mannen skulle tukta kvinnan. Men vem bestämde när den accep-
tabla och tillbörliga tukten övergick i förödmjukelse? Det kunde bara Kerstin av-
göra. Kvinnor saknade alltså rättsligt skydd mot vad de uppfattade som kränkande 
behandling, men kunde ha stöd i sin omgivning, gärna i en man med gott anseen-
de. Då kunde förändring vara möjlig. Pigan Ragnell Pedersdotter hade stöd av 
adelsmannen Ture Jacobsson, Kristin Månssdotter av sin far Måns Ångerman. 
Lårbo Kerstin tycks dock ha kärat i egen sak och fick ett fredat hem fäst på pränt. 
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Om hustavlans hushållsordning var bekant för människor och om kvinnor kände 
till sina formella rättigheter, är det intressant att de trots det använde institutioner-
na för att få hjälp. Uppenbarligen fanns en gråzon i vilken kvinnor uppfattade vål-
det som orättfärdigt men där männen inte tyckte det. Det måste dock ha funnits 
en allmän föreställning, både hos kvinnor och hos män – eftersom de fick gehör i 
de formella institutionerna – att kvinnor hade rättigheter att kräva, att det fanns 
behandling de hade rätt att slippa, även på den ”rätta” sidan om vredesmodet.  
 När omgivningens stöd saknades gällde andra villkor. Kerstin som 1612 kära-
de i rådsturätten mot sin försupne man Anders, är ett exempel på att kvinnorna 
var utsatta. Han hade rätt att fästa lag mot hennes anklagelser om otrohet och för-
slösande, men lyckades inte få ihop tolv män att gå i god för sig. Han blev ”efter 
25 kap. i rådstugubalken bunden till saken.”607 Deras ärende var trots det åter på 
rådstugan två veckor senare, men ”kom ingen lag åstad”.608 Anders förde alltså inte 
fram någon värjemålsed. Vad som därefter hände syns inte i något protokoll.  
 
 
Den utomäktenskapliga sexualiteten  
De tre villkor som skulle gälla för Lårbo Kerstins och Svens äktenskap sammanfat-
tar kanske rådsturättens syn på det goda, fungerande hushållet. Den första punkten 
reglerade våldet, den andra deras respektive sysslor och den tredje att hon kunde 
kräva sexuell avhållsamhet under vad jag tolkar som barnsängstiden. Som det kon-
staterades ovan tillhörde det sexuella umgänget äktenskapet och utomäktenskapli-
ga sexuella förbindelser var djävulens verk.609 Det som Gud skapat ville djävulen 
förstöra. Äktenskapet var någonting gott för människorna och samhället och den 
utomäktenskapliga sexualiteten var ett hot mot både den enskilde och kollektivet. 
Således var det djävulens verk. Att foga in folk i äktenskapet var på så sätt en stra-
tegi för att förvissa sig om Guds beskydd.  
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1600-talet var tiden för en drastisk skärpning av sedlighetslagstiftningen. Frågan är 
varför. Var det av rädsla för Guds vrede? Var det, som Marja Taussi Sjöberg me-
nar, statsmaktens och kyrkans sätt att kontrollera befolkningen, för att på så sätt 
splittra de starka släktmakterna och bygga en stark centralmakt?610 Var det för att 
hantera det faktum att ogifta mödrar belastade lokalsamhället, eller en fråga om 
sexuell moral?611 Det är fullt möjligt att en kombination av dessa aspekter ledde 
fram till det senare 1600-talets sexuella kontroll. Frågan är hur detta avspeglas i det 
lokala materialet efter 1500-talets tilltagande skärpning av utomäktenskapliga sexu-
ella förbindelser, men i tid för 1608 års straffskärpning.  
 Om en kvinna gifte sig med den man hon fått barn med ”äktades” barnet och 
allt var legitimt. Till domkapitlet kom kvinnor som i en intim stund lovats gifter-
mål men sedan övergivits. Här framgår, som flera forskare tidigare visat, att den 
strikta sedlighetslagstiftningen faktiskt kunde gynna kvinnorna.612 Ingeborg, ensam 
med det barn hon fött, kom till domkapitlet och klagade på mannen som lovat 
henne äktenskap, men sedan inte ”vördat om henne”. När barnet var fött hade 
han kommit tillbaka till henne och efter nya löften om äktenskap än en gång gått 
till sängs med henne, men försvunnit igen. Domkapitlet dömde honom att gifta sig 
och ”hava omvårdnad om henne”.613 När Kristin Bengtsdotter i Hunneberg klaga-
de på att Anders Nilsson inte lovat henne äktenskap trots att de fått ett barn ihop, 
dömdes han att genast gifta sig med henne.614 Lagstiftningen gjorde det alltså möj-
ligt för kvinnan att avkräva mannen ansvar för deras gemensamma barn.  

                                                 
610 Taussi Sjöberg, 1996, s. 163. 
611 Sundin, 1992, s. 127ff, 345ff. Jan Sundin menar att staten och kyrkan gick hand i hand mot en 
kontrollerande sexuallagstiftning som drastiskt kom att missgynna kvinnors sociala villkor, eftersom 
det var de som blev gravida. För det tidiga 1600-talet finner Sundin att sexuallagstiftningen i första 
hand hade socioekonomiska intressen.; Lindstedt Cronbergs studie rör framför allt 1700-talet, då 
den sexuella repressionen var som starkast i Sverige. 1997, s.179ff.   
612 Exempelvis Lindstedt Cronberg, 1997, 185f. 
613 1609, Fol. 44:1, LDP, LdA, VaLA. 
614 7 november, 1613, 61:1, LDP, LdA, VaLA. 
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När rådsturätten hanterade utomäktenskapliga förbindelser uppvisades två sidor. 
Den ena var problemorienterad där parterna ses som presumtiva makar. I fem av 
de sju ärendena ses förhållandena så. Rådsturätten frågade till exempel Lasse Pers-
son som hade legat med sin fars piga Gullborg, om han ville gifta sig med henne. 
Enligt Gullborg hade inga löften om äktenskap utväxlats. Då Lasse inte hade nå-
gon annan ”för sig bevise kunde ej heller ville äkta henne” dömdes han att böta 40 
daler för mökränkning. Paret bestod i dessa fall, precis som Gullborg och Lasse, av 
personer på ungefär samma sociala nivå, båda var unga och ogifta.615 Eftersom 
männen kunde välja att gifta sig för att undgå straff kunde lagstiftningen alltså fun-
gera till kvinnornas fördel. 
 I de resterande två ärendena var paren socialt ojämbördiga och i ett av dem 
var kvinnan socialt underställd mannen hon legat med.616 Lårbo Måns piga straffa-
des på ett stigmatiserande och avskräckande sätt. Måns piga var underställd sin 
husbonde och ålagd att lyda honom. Kanske krävde han genom husbondemakten 
sexuella tjänster av henne. Kanske var de förälskade där på logen, där de första 
gången låg med varandra. Hon anklagade honom för ha legat med henne. Andra 
gången det skett var då Måns hustru just fött barn. Måns svarade att visst hade han 
legat med pigan en eller ett par gånger. Men, menade han, en hora var hon, både 
förr och senare och det var inte han som var barnafadern. Att han kallar henne för 
hora var ett försök att förflytta skuldbördan och att förminska brottet. Domen sat-
tes efter ”vår nådige furste och hennes utgångna mandat att horkarlen skall böta 
100 daler och konen skall mista öran Näsa och lockar”.617 
  Stympningen av pigan är skamfylld, utpekande och hade troligen moralise-
rande och avskräckande syften. Också Måns dömdes till höga böter, som en hor-
karl. Om stympningen verkställdes vet vi inte. Däremot tog hon troligen skrift för 
brottet att som ogift ha legat med någon. I listan från domkapitlets räkenskaper 
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som redovisar inkomna skriftpengar, står att en kvinna bötade tre daler för att 
1616 ha legat med Lårbo Måns.618 
 

Sängalagen och barnen 
Pigan fick alltså ett barn med sin husbonde. De kyrkliga institutionerna försökte på 
olika sätt förekomma sådana utomäktenskapliga födslar, men också hantera pro-
blemen med de barn som trots allt föddes utanför äktenskapet. Den ogifta modern 
utan försörjning stod utanför varje etablerad kvinnoroll. Som förra kapitlet visade 
stod hon också, kanske just därför, utanför kyrkans ordinarie ceremonier. Kyrkan 
straffade de kvinnor som hade utomäktenskapliga sexuella förbindelser och som 
födde barn utanför äktenskapet. På synoden 1605 bestämdes att när någon ”ligger 
i lönskaläger” skall denne första gången få avlösning hemma hos prästen. Andra 
gången i sin sockenkyrka och tredje gången skickas till domkyrkan. Här avspeglas, 
som visades ovan genom den så kallade skriftlistan, att avlösning i domkyrkan gavs 
för den oförbätterliga syndaren, eller den som begått särskilt grova brott. Synods-
mötet 1613 ägnades helt och hållet åt ”horkonor” och resulterade i tre punkter: 
tills kvinnorna förlikts sig med socknens styre fick de bara höra predikan i vapen-
huset. För de ”löskekonor” som mer än en gång syndade på samma sätt, väntade 
förvisning ut ur församlingen. För det tredje bestämdes att den präst som tar in 
någon i sin församling som fött barn någon annanstans, skulle böta en oxe till 
domkyrkan. Det sista antyder att dessa kvinnor ibland kunde få prästens beskydd. 
Här inriktade man sig alltså helt och hållet på kvinnan. 1614 dömdes en kvinna att 
stå skrift och ”stå en hel månad för kyrkdörren” för att hon födde ett barn bara tio 
veckor efter förlovningen.619   
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De minsta barnen framträder fragmentariskt i källmaterialet, som när det rådde 
oklarheter om vem som skulle vara gift med vem, eller som bevismedel i förhör 
kring kvinnans sexuella handlingar. ”Hon vigs med den hon har barnet med”, kan 
det exempelvis heta.620 Peder som var förlovad med Anna, men som tvingats ihop 
med henne, fick igenom en skilsmässa, trots att de hade ett barn.621 När Kristin 
väntade barn med sin fästman Olof Gustafsson kom en annan man och ville gifta 
sig med henne. Han påstod sig också ha legat med henne. Fadern tog för detta 
dottern till häradstinget där hon med tolv kvinnor och män friades från anklagel-
serna om att ha legat med denne andra man. När Olof Gustafsson fick höra om 
den andre mannen ville han, trots frikännandet, inte längre gifta sig med Kristin 
utan i stället med en annan kvinna som han träffat och också gjort gravid. ”Nu 
frågas vilken dera han skall bekomma till äkta, antingen den förra eller den senare.” 
Domkapitlet beslutade att ”efter han var med den senare trolovad och haver barn 
med henne” fick de gifta sig, men han skulle förlikas med Kristin som han alltså 
också fått ett barn med ”och efterlåta Modern (Kristin) ha barnet hos sig /…/ och 
förhjälpa henne efter sin lägenhet uppfostra barnet, och en daler gav henne till 
barnet strax”. Kristin fick också gifta sig när hon ville och så bra hon kunde.622 
Kristin var således ensamstående mor till barnet, men hade trots det sin ära intakt. 
Huruvida barnet blev legitimt eller inte i juridiskt mening är svårt att säga, men av 
förfarandet framgår att alla parter gick nöjda ur förhandlingen. Kanske var det en 
produkt av Kristins nätverk. En tolvhövdad värjemålsed hade intygat hennes all-
männa heder på tinget och hennes far talade uppenbarligen väl för hennes sak. 
Detta ärende visar att en kvinna kunde få ett barn utanför äktenskapet och behålla 
sin ära, men att andra kvinnor, sannolikt de allra flesta, som fick barn utanför äk-
tenskapet genom kyrkans ceremonier och kvinnornas egna seder riskerade margi-
nalisering i lokalsamhället. Kristins ärende visar att domkapitlet individualiserade 

                                                 
620 1608, Fol. 34:2, LDP LdA, VaLA. 
621 15 februari, 1619, Fol. 75:2f, LDP, LdA, VaLA. 
622 17 januari, 1609, Fol. 38.1, LDP, LdA, VaLA. 
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fallen och att förfarandet var beroende av den specifika situationen och de aktuella 
inblandade personerna.  
 Det fanns även praktiska aspekter på det utomäktenskapliga sexuella umgäng-
et som kan ha bidragit till myndigheternas allmänna misstänksamhet. Varje kvinnas 
förlossning var en risk för hennes liv och hälsa. I synnerhet under den i första, 
som var en slags prövoförlossning, var utgången oviss, alltid för barnet men också 
för kvinnan. I den utomäktenskapliga förbindelsen med graviditet som följd ansågs 
mannen bära skulden om kvinnan dog vid förlossningen. När en piga från Säby i 
St: Lars socken blev gravid efter en tillfällig förbindelse med drängen Erik blev för-
lossningen så svår att hon nästan dog. Erik hade i förskräckelse frågat sina vänner 
till råds och uppmanats att trolova sig med henne på hennes dödsbädd, på det att 
om ”henne Döden övermäktig blev, skulle han icke svara till hennes Död”.623 Men 
hon dog inte. Själv ansåg hon sig emellertid genom denna ”sjukdom” vara så för-
svagad att hon inte trodde sig kunna vara någon lämplig hustru åt någon man. Hon 
bad därför att få bli löst från Erik. Erik ville inte heller ha henne, utan menade att 
han blivit skrämd och tvingad att trolova sig med henne.  
 Hur domkapitlet skulle betrakta den här nödlösningstrolovningen, lagligen in-
gången vid sängkanten med vittnen och gåvor, vars syfte var att ta skuldbördan 
ifrån Erik, samtidigt som kvinnan själv bad om att få upplösa arrangemanget, kun-
de man nu inte ta ställning till. Domkapitlet dömde drängen vara orsak till hennes 
”sjukdom”. De dömdes därför att ingå äktenskap med varandra. Dock sköts den 
slutgiltiga domen fram för att se om hon frisknade till. Till slut upplöstes trolov-
ningen under förevändning att han skrämts till den och inte ville ha henne, men 
framförallt eftersom hon inte ville ingå äktenskap, vare sig med honom eller med 
någon annan. Han gavs också rätten att gifta sig så bra han kunde, när han ville. 
Men domkapitlet ansåg honom vara orsak till hennes skador och dömde honom 
att ge henne en kristen förlikning ”till hjälp” i form av råg och en ko.624  

                                                 
623 19 januari, 1609, Fol. 40:1, LDP, LdA, VaLA. 
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Maria Sjöberg menar att det fanns ekonomiska aspekter på lagstiftningen mot de 
utomäktenskapliga föderskorna. Lagstiftningen skyddade faderskapets legitimitet. 
Det var ett agrart präglat samhälle och tillgången till jord var en maktresurs. Då 
äganderättsförhållandena formerades genom äktenskapet, var detta därmed cent-
ralt för hur samhällets maktförhållanden överfördes. Barnalstringen var av central 
betydelse eftersom överföringen av egendom skedde genom arv. Lagstiftningen 
riktades med andra ord inte primärt mot den utomäktenskapliga sexualiteten, me-
nar Sjöberg, utan mot avkomman.625 Jan Sundin menar att det torde finnas en 
skillnad i tonvikten på det religiösa respektive socioekonomiska motivet mellan 
kyrkliga och världsliga instanser, men att det religiösa inslaget kom att få ett större 
inflytande på världslig rätt under seklets gång.626  
 Men vad betydde egentligen sängalaget? Var det samma sak som sexuellt um-
gänge, eller var det när det resulterade i barn som myndigheter och allmänhet rea-
gerade? Karin Hassan Jansson uppfattar att samhället reagerade först när det ut-
omäktenskapliga umgänget resulterade i barn, men att fokus under 1600-talets 
gång skulle komma att förskjutas till det utomäktenskapliga samlaget, som blev den 
stora synden627 Domkapitlets domar styrdes, som visades ovan, av om sängalag 
uteblivits eller genomförts. I de allra flesta fall där lägersmål eller sängalag tas upp i 
protokollet finns ingenting som tyder på att handlingen resulterat i barn. 32 gånger 
anges i domkapitlet att lägerskap eller belägring varit aktuellt. När en dräng från 
Källstad socken önskade gifta sig, försvårades det av att det ryktades att han beläg-
rat en annan änka som han också träffade.628 Om lägerskap vore synonymt med 
barnafödslar borde det knappast ha funnits någon anledning att misstänka lägers-
kap. Av protokollskrivarens formuleringar kring lägerskap framgår att sexualiteten 
var misstänkliggjord även då kvinnan inte blev gravid. 10 gånger anges att lägers-
kapet resulterats i barn. Kristin Bengtsdotter hade ”belägrats och /…/ vart havan-

                                                 
625 Sjöberg, 2001, s. 9. 
626 Sundin, 1992, s. 345ff. 
627 Hassan Jansson, 2002, s. 296; Österberg 1995, s. 163. 
628 1608, Fol. 21:1, LDP, LdA, VaLA. 
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de” 629 kunde det heta, eller ”var först belägrat och födde barn”.630 I rådsturättens 
formuleringar finns samma åtskillnad. Sängalaget var en handling för sig och bar 
som sådan självständig kraft. Barnafödslarna var en annan. 
 Kyrkans sanktioner mot de ogifta mödrarna hade säkert många gånger den 
avsedda avskräckande effekten. Det fanns också de som genom att ”tvinga” män-
nen till giftermål kunde trygga både ära och försörjning. Men en del mödrar för-
blev ogifta och riskerade marginalisering. Den stränga lagstiftningen, med stigmati-
serande straff och sanktionerade ceremonier bidrog snarare till att skapa den ogifta 
moderns ansträngda livsvillkor. Hon stod med sitt barn bokstavligen utanför kyr-
kan och dess gemenskapsceremonier. Hon var sinnebilden för kvinnan utan ära, 
något kvinnor till varje pris ville undvika att bli, eller misstänkas vara.  
 I maj 1608 kom en kvinna till domkapitlet och hennes ängslan över ett utom-
äktenskapligt sängalag illustrerar att sådant kunde föra med sig skam i lokalsamhäl-
let och att sexualiteten, precis som förtalet, tillerkändes ett slags självständig kraft. 
Hon var släkt med mannen hon legat med. Hon var hans förra frus syskonbarns 
dotter, varför sockenprästen skickat dem till domkapitlet. Sedan ”vi nu begynte 
rannsaka där om bekände de dem vara lägerskap emellan, och därför sade hon sig 
förra vilja dö, än honom övergiva”. Domkapitlet biföll ansökan, men ansåg det 
ändå vara fråga om en skandal som möjligen kunde få andra att göra samma sak. 
De dömdes därför att böta både till sockenkyrkan och till domkyrkan.631 Det fanns 
också föreställningar om att den utomäktenskapliga sexualiteten kunde föra olika 
slags sjukdomar med sig. När Peder Knutsson förhördes i domkapitlet kring för-
likningen med sin förra hustru, menade han sig ha skilt sig från henne för att hon 
blivit döv. När hon förhördes om detta brast hon i gråt och menade att det var han 
som gett henne sjukdomen genom sitt lösaktiga leverne.632  

                                                 
629 17 januari, 1609, Fol. 38:1, LDP, LdA, VaLA. 
630 1609, Fol. 44:1, LDP, LdA, VaLA. 
631 25 maj, 1608, LDP LdA, VaLA.  
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Marie Lindstedt Cronberg menar för det senare 1600-talet att de ogifta kvinnornas 
ära skilde sig åt beroende på vilket socialt skikt de kom ifrån. Ju högre skikt, desto 
större ära att försvara. Det var främst kvinnor ur de lägre skikten som åtalades för 
lönskaläge. Bonddöttrar och borgardöttrar hade ekonomiska och moraliska skäl att 
undvika sexuella förbindelser innan giftermålet. Kvinnorna överförde egendom via 
äktenskapet, vilket därför var en angelägenhet för hela familjen. Som oskuld kunde 
hon således realisera ett gott gifte som borgar- eller bondhustru och få ställning 
och ära i lokalsamhället. De sämre bemedlade kvinnorna hade inga egendomar, 
utan fick locka med det de hade, sin kropp.633 
 Även när Måns i Näsby hade ett utomäktenskapligt förhållande med Kristin 
framträder den oro det skapade att på något sätt beblandas med denna handling. 
Pratet om Måns och Kristin var ”kommet i allas mun”. Måns var gift och relatio-
nen med den unga Kristin skulle ha ägt rum när Måns hustru just fött barn. Kris-
tins far var mycket upprörd och kallade alltihop för förtal. Kristin svarade dock för 
sig själv och nekade till att ha legat med Måns. Hon friades, men kring Måns fanns 
fortfarande oklara förhållanden. Han misstänktes också för att ha tagit för mycket 
mjöl hem från kvarnen. Han erbjöds fria sig med en värjemålsed, men ärendet syns 
inte mer i protokollet.634  
 Ärendet visar flera intressanta saker. För det första uttryckte sig Kristins far i 
negativa värderande ordalag kring förbindelsen. Det var degraderande för både far 
och dotter att förknippas med utomäktenskaplig sexualitet. Kristins ära konstitue-
rades genom ett fläckfritt sexuellt förflutet. En förbindelse som den här skulle 
kunna spoliera hennes chanser till ett gott giftermål, eftersom hon skulle misstänk-
liggöras i lokalsamhället. Det skulle naturligtvis påverka både henne själv och fa-
dern. För det andra visar ärendet att den personliga äran kopplades till flera dimen-
sioner. Bourdieu talar om att de kulturella och sociala kapitalen korrelerar med var-
andra. Har man mycket av det ena, som till exempel bildning och god smak är det 
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också lättare att få något av det andra, som goda kontakter och nätverk - och vice 
versa. Börjar det ena att erodera tenderar dock också det andra att göra det.635 Om 
Måns bedrog sin hustru under barnsängstiden var han kanske också en ohederlig 
jordbrukare. Att han erbjöds fria sig med värjemålsed antyder att det var grava an-
klagelser som riktades mot honom. Det sexuella umgänget var alltså degraderande 
också för Måns. För det tredje visar ärendet att även mannens ära var beroende av 
hans sexuella förehavanden. Det var dessutom tre män, Anund i Gärstad, Clemens 
i Skogstorp och Mats i torpet, som fört ryktet på tal. Ytterligare en man friade sig 
med en fyrhövdad värjemålsed från ett rykte om att han skulle ha legat med den 
kvinna han önskade gifta sig med, medan hans förra fru fortfarande levde. För att 
ge kraft åt sin ärlighet hänvisade han också till den nattvard han tidigare tagit.636 Att 
mannen använde sig av en värjemålsed illustrerar att mycket stod på spel och att 
det var kopplat till förlust av ära och trovärdighet i lokalsamhället, även för en 
man.637  
 Vid en våldtäkt vilade formellt ingen skugga över den drabbade kvinnan Trots 
det fanns det uppenbarligen folkliga föreställningar om att våldtäkten faktiskt ho-
tade att göra kvinnan till en hora. När en hustru från Kaga mött soldaten Christian 
Jute på åsarna utanför staden och efter mycket ”kivande, slitande, trugande med 
dragen värja och kniv blev henne omsider /…/ som hon bekände /…/ (han) 
övermäktig och med våld bedrev sin otillbörliga vilja med henne”. Christian neka-
de till alla anklagelser. Fem vittnen styrkte emellertid att ”hon är sannfärdig i denna 
sin sorgliga bekännelse”. För detta brott dömdes Christian Jute ifrån livet. I döds-
domen lade rådsturätten också till att ingen skall lasta henne för brottet, utan be-
trakta Inger som lika ärlig som innan. Rådsturätten ger också den äkta mannen 
uppmaningen att ”hava henne uti lika ära och akt” som innan. Annars skall han 
böta ”sina Penningar”.638 Rådsturättens hårda dom visar avskyn för brottet. Våld-
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täkt skall enligt Karin Hassan Jansson ha setts som ett brott mot hela lokalsamhäl-
let. Soldaten var en slags sinnebild för oordning i lokalsamhället. Att Christian 
skulle ha ridit in i Kaga med dragen värja ligger i linje med en sådan ”soldatberät-
telse”.639 Det sexuella umgänget hade alltså en slags rituell kraft. Varför skulle an-
nars Ingers rykte vara i fara? Då knekten dömdes för brottet, borde hon per defini-
tion vara oskyldig. Det sexuella momentet bar alltså kraft att stigmatisera, även i en 
våldtäkt. Det förde med sig någonting, som sedan fanns kvar.  
 Domkapitlets protokoll visar dock att den sexuella normen inte omfattades av 
alla människor i alla samhällsgrupper. På ett av domkapitlets sammanträden rap-
porterades att Hans Smitt i Horn socken levde i uppenbart hor, vilket var ett 
brott.640 Sockenprästen, eller någon annan, angav det utomäktenskapliga förhållan-
det till myndigheterna därför att det var olagligt, negativt och avvikande. Å andra 
sidan levde faktiskt somliga människor tillsammans utan att vara gifta. Herr Sven i 
Klostret exempelvis, avsattes från sin tjänst på grund av ”den stora förargelse som 
han hade bedrivit genom sitt långa och hemliga lönskaläge han haft på några år.”641 
Som det förra kapitlet visade kunde intressant nog även präster bryta mot den sex-
uella normen. Kaplanen Johannes Nicolai hade dömts för lönskaläge. För det 
stängdes han av från tjänsten under ett halvårs tid, men var nu tillbaka och ”med 
Guds nådiga hjälp vill (jag) undfly samma last här efter”.642   
 En utomäktenskaplig sexuell förbindelse tycks med andra ord kunna hota 
äran. Människor i allmänhet misstänkliggjorde utomäktenskapliga sexuella relatio-
ner. Rådsturätten dömde Lårbo Måns piga mycket hårt, liksom Lårbo Måns själv – 
som en horkarl. Annars syns litet av 1608 års straffskräpning i domkapitlets prak-
tiska dömande. Jag uppfattar att de socioekonomiska skälen vägde tungt när män-
niskor i allmänhet misstänkliggjorde utomäktenskapliga sexuella förbindelser. Vem 
skulle mannen gifta sig med om han var far till fler än en kvinnas barn, vilka eko-
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nomiska förpliktelser skulle gälla? Uppenbarligen var moralen inbäddad i detta, ef-
tersom den ogifta modern så konkret utpekades i lokalsamhället.  
 Människor levde tätt. Utöver socioekonomiska och moraliska dimensioner, 
väckte misstankar om eventuella utomäktenskapliga förbindelser av allt att döma 
även ren och enkel svartsjuka. Påvel Snickare, till exempel, anklagade i domkapitlet 
1605 Hans Glasmästare för att ”han skulle hava för dristigt umgänge med hans 
hustru, och misstänkte dem i det att hon om en afton när förbemälde Håkan 
Glasmästare ville taga henne på hennes bara kropp där hon låg i sängen, talade hon 
intet hut till honom, utan låg stilla”. Ärendet är intressant på många sätt. Varför 
avvisade hustrun inte Hans Glasmästare? Hade de kanske ett förhållande? Vad 
gjorde Hans Glasmästare i deras stuga när hon gått till sängs? Hans Glasmästare 
behövde inte försvara sig, utan Påvels misstankar riktades mot hustrun. Påvel 
Snickare kunde dock inte bevisa någonting och ”alla som tillstädes var sade sig vilja 
fria henne, lät Påvel sig övertala och förlikades så alla tillhopa strax i Capitlet. Och 
Påvel tog sin hustru hem, och lovade sig vilja vara from mot sin hustru”.643 Uppen-
barligen tyckte sig Påvel Snickare ana oråd i stugan. Att hustrun friades av de för-
samlade visar att hon hade vänner som stod henne nära. Friade de henne för att ett 
horsbrott skulle skapa oreda och harm bland grannarna? Eller var de möjligen in-
satta i hennes hjärtas val och mening? Som förtalsmålen i kapitel tre visade, visar 
även detta ärende att människor i staden levde mycket tätt, både bildligt och bok-
stavligt. 
 
 
Sammanfattning och diskussion 
Det fanns med andra ord en folklig rädsla för att förknippas med utomäktenskap-
lig sexualitet. Om folk i allmänhet hade samma grund för misstänksamheten som 
de män som styrde de formella institutionerna är inte säkert. Den undersökta peri-
oden ligger i brytpunkten för en drastisk straffskärpning. Efter 1608 skulle den 
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hordömde straffas med döden, men ingenting i protokollet talar för att detta nå-
gonsin varit aktuellt. Frågan är varför det utomäktenskapliga sexuella umgänget var 
så vanhedrande. Även om 1608 års straffskärpning alltså inte trängt ner i en lokal 
praktik, så var de befintliga straffen säkerligen tillräckligt avskräckande. Det utom-
äktenskapliga sexuella umgänget reproducerade normer om äktenskaplig ordning, 
genom vilken människor reglerade position i sina relationer. Den utomäktenskap-
liga sexualiteten bar således rituell kraft att stadfästa social ordning.  
 Äktenskapet var den enda accepterade sexuella samlevnadsformen och en 
praktisk institution för att säkra försörjningen. Regleringen av äktenskapet var så-
ledes ett sätt att forma förutsättningarna för folks försörjning. Det bör ha funnits, 
från både kyrkan och de presumtiva makarna, ett intresse i att bygga äktenskap 
som kunde bestå. Alla bör ha tjänat på det. Det var pragmatiskt effektivt att låta 
dem som önskade gifta sig få göra det, och omvänt att låta dem skilja sig som öns-
kade det, för att på så sätt sörja för ett hushåll som fungerade. Människor fick ofta 
igenom sina önskningar om skilsmässa, kanske inte första gången, eller den andra, 
men nästan alltid den tredje. Av de trolovade som framhärdade i sina önskningar 
om skilsmässa beviljades 62 av 95. 16 stycken sköts på framtiden och 17 avslogs. 
Det betyder att en majoritet av alla skilsmässoansökningar beviljades av domkapit-
let. Också de flesta äktenskapsansökningar beviljades av kapitlet. Av totalt 50 av-
slogs bara fem och 15 sköts på framtiden.  
 Var då domkapitlet en tandlös institution? Eller var detta en strategi? Vad 
sökte domkapitlet åstadkomma med sitt medlande, förhandlande och förlikande? 
Att med mer eller mindre kraftfulla medel forcera fram fred mellan stridande par-
ter tolkas som att det huvudsakliga syftet med domkapitlets dömande var att åter-
skapa sämja och frid i lokalsamhället. Äktenskapet var en resurs för den enskilde 
och för samhället som helhet. Domkapitlet var ingen tandlös organisation, men det 
tog också hänsyn till folks önskningar. Malin Lennartsson har visat för Växjö stift 
att det rådde konsensus mellan folket och den kyrkliga överheten när det gällde att 
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ta hänsyn till känslornas betydelse för äktenskapets vara.644 Domkapitlets och råd-
sturättens huvudsakliga syfte var att återbörda folk till hushållen. Rådsturätten och 
domkapitlet hade alltså det kollektivas bästa för ögonen, kanske ibland på bekost-
nad av individuella önskningar. Flexibiliteten och den konfliktlösande karaktären 
visar att domkapitlet strävade efter ett fungerande vardagsliv, snarare än en strikt 
normtillämpning. Domkapitlet var en aktör som aktivt formade förutsättningarna 
för långsiktighet och stabilitet, vilket gagnade en relativ social omsorg och trygghet 
i lokalsamhället. 
 

Sexualiteten som ett överbryggande socialt kapital 
Sexualiteten konstituerade äktenskapet, både juridiskt och symboliskt. Förekomst 
eller brist på sexuellt umgänge styrde domkapitlets domar i äktenskaps- och skils-
mässoansökningar. Människor i allmänhet fördömde utomäktenskaplig sexualitet. 
Att förknippas med den hotade äran. Den här delundersökningen visar att det sex-
uella umgänget bar en rituell kraft. Domkapitlets äktenskapsärenden visar att både 
män och kvinnor misstänkliggjorde den utomäktenskapliga sexualiteten.  
 Hor straffades med kyrkoplikt, liksom barn som gick emot sina föräldrar i 
hushållet. Genom boten återupprättades ordningen med Gud. Kyrkan och kyrko-
rummet var en utmärkt arena att iscensätta och manifestera världsliga normer. Den 
som stod utanför rummet stod således utanför gemenskapen i både praktiskt och 
symbolisk mening. Skammen och uteslutningen var ett socialt incitament för folk 
att hålla sig till reglerna. Det lokalsamhälle som uppbars av fungerande hushåll, det 
vill säga där hushållsmedlemmarna ordnades efter kyrkoordningens föreskrifter 
följde Guds ordning. Som kyrkoordningen lyder, och som domkapitlet också lät 
protokollskrivaren dokumentera, var det utomäktenskapliga umgänget någonting 
som misshagade Gud. Hor var djävulens verk och den skyldige måste återbördas 
in i Guds goda ordning. Genom kyrkoplikten återbördades den skyldiga till för-
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samlingen. Äktenskapsregleringen hade därför ideologiska incitament. Äktenskapet 
som det beskrevs i kyrkoordningen var instiftat av Gud. Att hålla ihop folk var ett 
sätt att värna Guds goda vilja. Det var ett misshag när folk gick ifrån varandra. Det 
var ett brott mot Gud när barnen gick emot sina föräldrar eller när hustrun var 
äldre än maken. Att reglera äktenskapet enligt kyrkoordningens föreskifter kan där-
för ses som ett långsiktigt resursskapande.  
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6. Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping, 

1600-1620 
Är föreställningar om ett gott liv och medvetna strävanden att nå dit ett resultat av 
det moderna demokratiska samhället? Eller fanns även utifrån en tidigmodern 
världsbild långsiktiga mål för det allmännas bästa, eller har vi att göra med en tid 
då människor saknade utvecklade system för materiellt skydd, för skapande av 
ordning, för omsorg och konflikthantering. Kanske sökte styrande instanser sys-
tematisera ett materiellt stöd till specifikt utsatta grupper, eller var verksamheten 
inriktad på det som var gott för stunden? Det är nu dags att sammanfatta under-
sökningen och svara på de frågor som inledningsvis ställdes. I korthet kan resulta-
tet av undersökningen sammanfattas så här:  
 
De lokala institutionerna skapade och tillhandahöll resurser för materiell, andlig 
och social trygghet. 

   Stadsinvånarna använde dessa resurser i sitt trygghetsskapande. 
  De lokala institutionerna villkorade rätten till resurserna i syfte att  
  befästa normer om ordning. 
   
För att utveckla dessa punkter skall undersökningens resultat presenteras utifrån de 
frågor som inledningsvis angav avhandlingens syfte, det vill säga – vad uppfattades 
vara det goda samhället, vem definierade det, för vem var det gott och vilka strate-
gier användes för att uppnå och vidmakthålla det? Således avhandlas här först frå-
gan om det lokala styrets uppfattning om det goda samhället. 
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Det goda samhället?    
Ordning och balans framstår som de överordnade målen för de lokala institutio-
nerna i Linköping runt sekelskiftet 1600. Det var ett litet samhälle där människor 
levde tätt inpå varandra. De materiella resurserna var i regel små och människor 
behövde varandras stöd i stort och smått. Konflikter mellan grannar, förbrytelser 
och illasinnade rykten hotade denna ordning. Var och en skulle sköta sina ålagda 
uppgifter i hushållet och i lokalsamhället, i stabila hierarkiska förhållanden. Det 
överordnade målet var, precis som tidigare forskning ofta pekat på, att vidmakthål-
la en organisk helhet, där människor kunde leva i fred och endräkt och sörja för 
den egna försörjningen.  
  I både domkapitlets och rådsturättens dömande verksamhet syns en aktiv 
värdering av frid och sämja. Denna frid skulle prägla alla slags relationer, både i det 
lilla och det stora och även i praxis gällde en ideologisk ordning: barnen skulle lyda 
sina föräldrar, hustrun sin make och drängen sin husbonde. Församlingen skulle 
lyda sin kyrkoherde och samlas i kyrkan för gemensam tacksägelse. Den patriarkala 
ordningen innebar även att den underordnade hade rättigheter att utkräva. Prästen 
skulle leda församlingen genom predikan och själasörjande, husbonden ansvarade 
ytterst för sitt husfolks väl, hospitalets förman var fattighjonens ”husbonde” och 
ansvarade för dem som bodde där.  
 För att på lång sikt borga för fridsamma relationer i lokalsamhället fick par-
terna i institutionernas offentlighet lova varandra vänskap och inför råd och borg-
mästare ta varandras händer. Det ingick i förlikningen, eller domen, att vilja göra 
varandra gott, att hysa kärlek och vänskap som för sin broder, såsom protokollet 
lydde i en uppgörelse mellan en adelsman och hans kyrkoherde. Att värdera friden 
grannar emellan var ett sätt att verka för en allmän nytta. När en man och hans 
hustru vid vite fick lova att leva i sämja och frid med varandra, var det inte bara en 
välvillig önskan från domkapitlets sida, utan ett formulerat krav. Det var en slags 
villkorlig dom, eftersom de annars skulle dömas att förvisas församlingen. När råd-
sturätten försonade Brita och Måns fick hon inte bara lova att förlåta honom utan 
också glömma allt som varit. Möjligen var det ett krav som gick stick i stäv med 
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Britas känslor, men ur ett kollektivt perspektiv var det naturligtvis bättre om Måns 
och Brita kunde återupprätta sitt hushåll. Helhetsperspektivet betydde sannolikt att 
individuella önskningar ibland kom i kläm. 
 Det lokala styret ger inte uttryck för någon utvecklingstanke eller föränd-
ringsutopi. Det sökte inte omfördela materiella resurser eller systematisera ett stöd 
för specifikt utsatta grupper. En fundamental välfärdsstrategi var således att foga in 
människor i hushåll, i vilka de kunde försörja sig själva. Det var också vad både 
rådsturätten och domkapitlet i stor utsträckning arbetade med. Vad var målet, om 
det inte var förändring? Institutionerna återupprättade vänskapsband och återställde 
relationer. Det var en konserverande samhällssyn, med sin grund i en idé om det 
statiskt goda, såsom tidigare forskning visat gälla i de lärdas värld.   
  
 
Av vem?  
Det var borgmästare och råd som skötte förvaltning och rättskipning i staden, 
även om domkapitlet avhandlade liknande ärenden på sina möten. Kapitel två vi-
sade att samhället ”hölls ihop” av rådsturätten, domkapitlet och sockenstämman. 
Den sociala ordningen var en fråga för både världsliga och andliga instanser. Till 
grund för den världsliga rättskipningen fanns Kristoffers landslag och Magnus 
Eriksson stadslag. Domkapitlet dömde efter Laurentius Petris kyrkoordning. Sock-
enstämmans möten styrdes av vad som skedde i staden, vad som av sockenstäm-
mans ledamöter uppfattades vara av vikt och intresse. Rådsturätten och domkapit-
let var arenor dit människor vände sig med sådant de önskade hjälp med. Som 
framförallt kapitel tre visade samlades rådsturätten för att avhandla de mest skilda 
slags ärenden, såsom domkyrkoreparationer, ekonomiska konflikter eller regelrätta 
brottmål. Rådsturätten mejslade även fram rättesnören i mycket intima förhållan-
den och förutsättningar i enskilda äktenskapliga relationer. Lokalsamhället forma-
des således både praktiskt och normativt i en förhandling mellan institutionernas 
formella styre och de människor som använde dess funktioner. 
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Som kapitel två visade rådde konsensus kring vad som uppfattades vara hot mot 
stadens ordning. Domkapitlet och rådsturätten gav uttryck för samma grundhåll-
ning i sin samlade verksamhet. Båda arbetade för att vidmakthålla hushållen och 
delade således en idé om hur samhället bäst organiserades. Det lokala styrets sam-
mansättning var sådant att biskop, borgmästare och andra ur andliga och världsliga 
instanser bör ha varit bekanta med varandra. Sockenstämmans verksamhet visar 
att det politiska styret i första hand drevs av en samling män ur borgerskapet. 
Ibland var det till och med samma män som satt i sockenstämman som i rådsturät-
ten. Det hade sannolikt betydelse för de likheter som konstaterats. Institutionerna 
hade också ett liknande sätt att gå till väga i sina strävanden, men för det redogörs 
nedan.  
  Verksamheten präglades av lokalsamhällets angelägenheter. Sett ur ett stats-
bildningsperspektiv kan verksamheten i Linköpings formella institutioner runt se-
kelskiftet 1600 belysa en lokal politisk kultur och administration före byråkratise-
ringen av landets förvaltning. Bara fogden företrädde egentligen någon ”annans” 
intressen i staden och statsmakten gjorde ännu ett mycket litet avtryck i protokol-
len. Efter mer än halva undersökningsperioden bildades hovrätten, år 1614. Hov-
rätten krävde vid varje årsslut en kopia på domboken för att kunna kontrollera att 
rättskipningen överensstämde med lagtexten. Eftersom det inte på något sätt 
framgår att hovrätten skulle ha opponerat sig mot rättens praxis i Linköping bör 
det alltså även på nationell nivå ha tagit lite tid att genomföra hovrättens funktio-
ner.645 1608 års tillägg till den tryckta landslagen med sin drastiska straffskärpning 
för bland annat sexualbrott har inte gett något avtryck i den praktiska verksamhe-
ten. Ingen dömdes till döden för hor, inte heller för skyldskapsbrott. När det gällde 
de kyrkliga nationella förordningarna, var synoden den institution som implemen-
terade dem ute i socknarna. Både domkapitlet och sockenstämman hänvisade 
ibland till nya förordningar, som när sockenstämman exempelvis hänvisade till 

                                                 
645 En undersökning från Vadstena, ca 1610-1630, visar att övergången till en mer rättrogen lagtill-
lämpning tog tid att genomför. Sandén, 1997, s. 33.  
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Örebro mötet 1616 där det beslutats att den som haft sängalag inte fick gifta sig 
med brudkrona.  
 Det lokala styret formade således stadens agenda, det vill säga vad som var 
viktigt, vilka grupper som var problematiska och hur man hanterade dem. Mycket 
strikt exkluderande var sockenstämman mot dem som avvek, såsom okända främ-
lingar och de som inte förde ett kristet, gudfruktigt leverne. Bara om främlingarna 
kunde visa vilka de var, hur de försörjde sig och vad andra ansåg om dem kunde 
de få delta i gudstjänsten och i stadsgemenskapen. Vilka som verkligen närvarade 
och deltog på sockenstämmans möten är inte möjligt att veta. Eftersom de för-
främligande attityder som sockenstämman visade gentemot utsocknes delvis också 
hystes gentemot folk i allmänhet, var sockenstämman sannolikt inte representativ 
för stadsbefolkningen. Det fanns således grupper i lokalsamhället som hade liten 
eller ingen insyn i de beslut som fattades kring sådant som gällde dem själva. Så var 
det exempelvis med de ogifta mödrarna. Då sockenstämman till stor del bestod av 
de män som styrde rådsturätten, det vill säga borgmästarna och rådet, kan staden 
sägas ha styrts av dessa män. När borgarna inte arbetade genom sitt rådmanskap 
var de köpmän eller hantverkare. Eftersom rådsturätten var den arena där markna-
den reglerades och ett forum för information och stadfästelser i ekonomiska ären-
den skulle man kunna anta att rådsturätten tjänade borgarnas intressen. Var det så? 
Verkade råd, sockenstämma och domkapitel genom respektive verksamheter och 
beslut för lokalsamhällets allmänna goda, eller för sina respektive gruppers egna in-
tressen?  
 
 
För vem? 
Rådsmedlemmarna valdes bland stadens betrodda borgare. För den som tillhörde 
borgerskapet var det rent allmänt en resurs att investera i och värna om. Rådsturät-
ten var en arena där medlemskapet i stadens manliga sociala och ekonomiska 
kärngrupp manifesterades. Det var på rådstugan de försäkrade sig om de övrigas 
förtroende. Detta skedde på ett ritualiserat vis. Om en borgare misstänktes för ett 
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brott, vilket hände ibland, kunde rådsturättens ritualer ”oskadliggöra” handlingen. 
Det betydde inte att borgaren gick fri, men det hade generellt betydelse vem den 
misstänkte var i lokalsamhället. När borgarna begick brott förliktes de i regel och 
tilldömdes en lägre bot än vad lagen tillskrev det aktuella brottet.   
 Rådsturätten var både en institution och en arena. Här stadfästes ekonomiska 
transaktioner, här beslutades om stadens praktiska ordning, som exempelvis när 
brunnar skulle repareras, vem av borgarna som skulle göra det och hur mycket han 
skulle få betalt. Rådsturättens tillhandahöll dessutom en rad ritualer som balanse-
rade sociala relationer. Genom att lova varandra ära och frid kunde ordningen 
återställas och båda parter gick ur rådstugan med hedern i behåll. Käranden fick 
rätt och kompensation, den dömde kunde sona brottet genom straffet och sedan 
återta den forna positionen. Som kapitel tre visade gynnade rättens praxis männi-
skor med ett förtroendekapital i maktens centrum. Drängar, pigor, knektar och 
andra med en lägre social position, som hade få eller inga kopplingar till borger-
skapets krets, kunde i grövre brottmål ha svårt att använda sig av de rättigheter la-
gen tillskev en misstänkt, som till exempel värjemålseden, eftersom fundamentet i 
den utgjordes av rådets och borgmästarnas erkännelse av edgångsmännens status i 
lokalsamhället.  
 För att kunna dra nytta av rådets ritualer var det alltså viktigt att ha ett förtro-
endekapital. Även i domkapitlet kunde det personliga förtroendekapitalet spela en 
roll. I synnerhet kvinnorna kunde ha mycket god nytta av en betrodd man som ta-
lade i deras sak. När Ragnell Pedersdotter önskade skilja sig från sin misshandlande 
fästman hade det betydelse för domkapitlet att hon hade stöd hos befallningsman-
nen Ture Jacobsson. De obesuttna på hospitalet kunde företrädas av rådmannen 
Hans Hindersson som var hospitalets förman.  
 De personer som inte hade något permanent boende och som tiggde för sitt 
uppehälle, som stal eller horade sågs av samtliga institutioner som ett hot mot lo-
kalsamhällets ordning. Ogifta mödrar och ”löst folk” hade få eller inga kopplingar 
till de arenor där det beslutades om deras förhållanden, såsom sockenstämman och 
synoden. Alla hade dock sin rättmätiga plats i kyrkan. Genom skriften var det möj-
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ligt att återta sin plats i församlingen. Det har också visat sig att människor som 
riskerade marginalisering använde de formella institutionerna för att förbättra sina 
livsvillkor. Ensamma mödrar gick till domkapitlet för att tvinga sitt barns far att ta 
sitt ansvar för det. Kvinnor som misshandlades i hemmet likaså. Trots att de hade 
lagstiftningen emot sig och uppenbarligen även maken, trodde de sig alltså om att 
få råd och hjälp i domkapitel och rådsturätt. Det kan således konstateras att förtro-
ende för de formella institutionerna var stort och att dessa användes av fler än de 
som tillhörde de socialt högre skikten. 
 Rådsturätten och kyrkan var arenor där stadsinvånarna investerade i och ma-
nifesterade i ett trygghetskapital. Församlingslivet och ceremonierna var uppenbar-
ligen viktiga för människor i både religiös och social mening. Kyrkorummet var en 
mycket viktig arena där kyrkan genom ceremoniernas utformning kunde illustrera 
en god samhällsordning, liksom det för församlingsmedlemmarna var en arena för 
manifestering av position och tillhörighet i gemenskapen. Såsom ceremonierna 
kring dop, vigslar och kyrktagning var utformade tjänade de borgarkvinnornas in-
tressen. Kyrkorummet var den arena där kvinnorna i första hand etablerade och 
manifesterade ära. Rådstugan var i första hand männens. Samtidigt som de lokala 
institutionernas praktiska verksamhet var kollektivistiskt inriktad, syns alltså bor-
gerskapets kvinnor och män ha varit privilegierade grupper: rådsturättens och kyr-
korummets funktioner och ceremonier tjänade i första hand deras intressen.  
  
 
På vilket sätt?   
När människor levde i ett självförsörjande hushåll förestått av det äkta paret, 
grundmurades fundamentet i den kristna samhällsordningen. Det lokala styret 
hade dock att förhålla sig till det faktum att grannar blev osams, att vissa männi-
skor saknade försörjningsmöjligheter, att ogifta kvinnor blev gravida, att makar vil-
le skiljas och att den fridsamma ordningen som eftersträvades helt enkelt inte ville 
infinna sig. Människor levde tätt och var beroende av varandra. Det var ett samhäl-
le som genererade konflikter. För att under sådana premisser upprätthålla ordning 
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och ett fungerande lokalsamhälle fanns som undersökningen har visat en rad stra-
tegier. 
 

Nyttomaximeringens princip 
Den vikt som den intellektuella världen lade vid hushållet hade sin praktiska till-
lämpning i Linköping. Det lokala styret uttrycker samma grundhållning som i de 
lärdes skrifter, men visar en flexibilitet och mångfald. Det överordnade målet i det 
lokala styrets praktiska verksamhet var att foga in folk i hushållen. För att upprätt-
hålla den hierarkiska och patriarkala ordningen i hushållet och i lokalsamhället 
krävdes kompromisser. Rådsturätten och domkapitlet agerade utifrån den rent 
pragmatiska principen att det som gynnade lugn och sämja mellan invånarna var 
gott. Detta gällde på alla nivåer – mellan föräldrar och barn, mellan makar, mellan 
råd och fogde. När domkapitlet skilde människor som inte kunde leva tillsammans 
trots att laga skäl saknades ser jag det som ett sätt att optimera nyttan. Det bör ha 
funnits från både kyrkan och de presumtiva makarna, liksom för föräldrar och 
grannar, ett intresse i att bygga äktenskap som kunde bestå. Trots lagen gavs i både 
domkapitlet och rådsturätten mycket stort utrymme för det individuella ärendets 
specifika förhållanden. Lagen var inte absolut, utan tycks ha fungerat som en väg-
visare eller ett rättesnöre. När domkapitlet förhandlade med de ansökande parterna i 
äktenskaps- och skilsmässoärendena formades innehållet i äktenskapet. På samma 
sätt formade sockenmännen en del av prästrollens innehåll. Det var pragmatiskt 
effektivt att ta hänsyn till människors önskningar. Flexibiliteten i domsförfarandet 
ses inte som godtycklig eller slumpartad utan tjänande en långsiktighetens och sta-
bilitetens rationalitet.  
 Den samhälleliga ordning som eftersträvades grundades alltså i en slags nyt-
tomaximering, ibland på bekostnad av den enskilde. Det faktum att människor 
levde tätt och att rådsmedlemmar och stadsinvånare var integrerade med varandra, 
var sannolikt både en förutsättning för det flexibla förfarandet och produkt av det-
samma: tätheten gjorde det möjligt att beakta de specifika omständigheterna i 
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ärendena och hur de bäst skulle redas ut. Samma täthet krävde det flexibla förfa-
randet. Borgmästare och råd både kunde och var tvungna att ta hänsyn till de in-
blandades förhållanden. Det var en strategi för ordning. Rådsturättens och dom-
kapitlets dömande baserades alltså inte i första hand på individuella rättigheter och 
den enskildas intressen, utan på det kollektiva goda. Det stora förhandlingsutrym-
met i domsförfarandet kan å andra sidan ge intrycket av det rakt motsatta förhål-
landet. I varje ärende togs de aktuella parternas mycket specifika förhållanden i 
noggrant beaktande. Straffen, exempelvis, anpassades efter den bötandes betal-
ningsförmåga, förlikningar rättades efter de inblandades förutsättningar och de 
mycket intima förhållandena i äktenskapsärendena vittnar om att varje ärende var 
individuellt och att även om den slutgiltiga nyttan skulle tjäna kollektivet, togs hän-
syn till människors önskningar. Det betyder att domsförfarandet på samma gång 
var individualistiskt. 
   
 

Förvisning och infogande 
Hushållet och församlingen var den enskildes viktigaste sfärer för materiell, andlig 
och social trygghet. De fattiga hade rent allmänt låg status i lokalsamhället. Efter-
som de tiggde, kanske stal och horade för sitt uppehälle var de ett fundamentalt 
hot mot den allmänna ordningen. Hospitalet hyste knappt fem procent av stadens 
befolkning. Denna inte alldeles obetydliga del av stadens samlade befolkning hade 
en rättmätig hemvist. De tillhörde således ett av stadens etablerade hushåll och var 
på så sätt en erkänd samhällsgrupp. Som sådan hade de en bänkrad i kyrkan och 
plats i församlingen. 
 I kyrkan samlades människor för att ”njuta”, för att försäkra sig om andlig 
och världslig välfärd, för att visa sin tillhörighet och för att vakta sin position. På 
samma gång som institutionerna med mer eller mindre hårdföra metoder ”föste” 
in folk i hushållet respektive kyrkbänkarna kunde samma institutioner förhindra 
tillträde dit. Domkapitlet förbjöd ibland någon att gifta om sig. Att förbjuda gif-
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termål eller markera den ”rätta” vigseln var ett uttryck för samma konformitets-
krav som präglade rådsturätt och sockenstämma. Kyrkan och rådet stadfäste nor-
mer om det ordnade samhället genom att sanktionera tillgången till dess resursska-
pande sfärer. 
 Eftersom ogifta mödrar oftast var målet för de kyrkliga institutionernas be-
straffande verksamhet var det oftast kvinnor som uteslöts. Hur många som verkli-
gen bestraffades på detta sätt är inte möjligt att få veta. Uteslutningen var ett straff 
för den drabbade. Uteslutning ur församlingen markerade sannolikt ett utanför-
skap i vidare bemärkelse. Det var det samma som att stå utanför samhället. Från 
de styrande instansernas perspektiv var det också ett sätt att rena församlingen från 
”störande element”.  
  Vid sidan av hushållet och kyrkan var själva stadsgemenskapen en viktig ge-
menskapsform. Rådsturätt och sockenstämma vaktade noga på lokalsamhällets 
gränser och var skeptiska till dem som inte hade reda papper på vilka de var och 
vad de hade för ärenden i staden. När sockenstämman satte böter för en förseelse, 
hotades ibland med förvisning från församlingen om brottet skulle upprepas av 
samma person. Vid ett eventuellt tredje brott av samma slag skulle personen förvi-
sas från staden. Att förvisas staden var således den strängaste formen av förvis-
ning. Marit var en kvinna som inte var kyrktagen och som följaktligen stod utanför 
stadsförsamlingen. Hennes barn var ett år gammalt, vilket betydde att hon ett helt 
år befunnit sig i staden men utanför kyrkan. Det visar att det var möjligt att figure-
ra i ”kulisserna” mellan församlingen och stadsgränsen, men att det var ovanligt. 
Förvisningen var ett straff för den skyldige, men förvisningen löste samtidigt ett 
ordningsproblem. Hospitalshjonet Marie var sannolikt en sådan person. Hon hade 
horat, stulit och slutligen börjat gräla med en prästhustru. När borgmästaren rev 
hennes hospitalspapper förlorade hon sin tillhörighet. 
 Avrättning var ett straff för särskilt grova brott. Men det hade betydelse vem 
brottslingen var. De som dömdes till döden i rådsturätten var alla främmande i 
staden och saknade betydelsefulla nätverk. De tillhörde den grupp ”löst folk” som 
institutionerna önskade bli av med. Anders Månsson som dömdes till döden för 
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sina stölders skull, hade tursamt nog för honom en av stadens mäktigaste köpmän 
till far, tidigare borgmästare och en av männen i biskopens krets. Månssons dom 
verkställdes inte. Istället fick han gå ”under jorden” en tid. Förvisning och avrätt-
ning tjänade av allt att döma samma syfte: brottslingen hade stört ordningen och 
måste bort.  
 Integreringen var en annan metod för ordningsskapandet. Unga kvinnor och 
män skulle inte ”ställa sig för sig själva” utan ta tjänst som pigor och drängar och 
därmed inta en legitim plats i samhällsordningen. Rådet försökte så gott det gick få 
in stadens ogifta mödrar i olika hushåll, kanske som piga någonstans eller rent av 
tillsammans med barnafadern. De lokala institutionerna sökte med andra ord att 
minimera antalet marginaliserade personer. Förvisning, integrering och avrättning 
var således strategier i samma syfte. Den som förvisats från staden ”fanns” inte 
längre, om personen inte kom tillbaka – och på nytt blev förvisad. Utanför staden 
fanns få skyddsnät för den enskilde. Det visar att den enskildes trygghet var av-
hängig tillhörigheten till stadens gemenskaper.  
   

Den ritualiserade äran 
Äran fungerade som ett handlingsreglerande kitt mellan människor på både verti-
kal och horisontell nivå och den användes också av de lokala institutionerna som 
en strategi att stadfästa normer om ordning. Äran var det personliga kapital som 
säkrade tillträdet till de viktiga gemenskaperna. Äran var alltså någonting att värna 
om. Det personliga ryktet vaktades noga och rådsturätten straffade ryktesspridare 
hårt. Genom att göra så bekräftade de formella institutionerna ärans praktiska so-
ciala värde. Vertikalt såg äran olika ut, det vill säga den mäktiga köpmannen Måns 
Ångerman hade andra handlingsramar än drängen Erik, men horisontellt fanns 
enighet kring dess resursskapande funktion.  
  Man kan förenklat säga att de lokala institutionerna underhöll ärans betydel-
se. De kyrkliga ceremonierna manifesterade ära. Vid sidan av de religiösa förtjäns-
terna fanns i kyrkans ceremonier också sociala dimensioner. Utförda på rätt sätt i 
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grannars närvaro investerade människor i social och materiell trygghet. Vigseln, 
dopet och kyrktagningen visualiserade i första hand kvinnans ära. För dem som av 
olika anledningar inte innefattades i normen, som till exempel de utomäktenskapli-
ga mödrarna och deras barn, fanns litet utrymme på de etablerade trygghetsare-
norna. Både män och kvinnor misstänkliggjorde den utomäktenskapliga sexualite-
ten, kanske för att de såg de eländiga livsvillkor som ett oäkta barn kunde föra med 
sig. Kanske var det en sådan kvinna, utanför kyrkan i både fysisk och social me-
ning, som andra kvinnor till varje pris ville undvika att bli, eller misstänkas vara. 
Det sexuella umgänget var således en handling kring vars axel det reproducerades 
normer om samhällelig ordning, i vilket äktenskapet var dess minsta beståndsdel. 
Genom att sanktionera rätten till de viktiga gemenskaperna genom det fridsamma - 
av de lokala institutionerna påbjudna - beteendet gjordes äran till en katalysator för 
en fridsam gemenskap. När rätten till det sexuella umgänget villkorade på detta 
sätt, var det ett socialt incitament att hålla sig till reglerna. Den ritualiserade äran 
balanserade relationer och reglerade på det sättet normen om det ordnade samhäl-
let. 

 

De gode männen 
Den individuelle borgaren investerade i sitt medlemskap genom att utföra de tjäns-
ter som pålagts honom. När han gjorde det, som att vara god man, skapades länkar 
mellan samhällets olika grupper, där ärendet blev av intresse för fler än de från 
början inblandade. Kanske hade den individuelle borgaren visioner om lokalsam-
hället som helhet. Kanske utförde han de tjänster som rådet ålagt honom för att 
det säkrade hans ställning inom rådets krets. Oavsett vilket var det uppenbarligen 
en effektiv strategi att göra verklighet av förlikningar och det som beslutats om på 
rådsturätten.  
 Ett lyckat arrangemang gynnade alla parter. När rådsturätten tillsatte gode 
män för att ansvara för att en man kunde släppas ut ur fängelset gjordes fler parter 
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intresserade av en lyckad återintegrering. Samma konsekvens fick det rådande an-
svarssystemet. Den husbonde som lät sina drängar vara ute på nätterna och den 
mästare som inte höll ordning på sina gesäller kunde dömas att betala för de ska-
dor deras husfolk eventuellt ställde till med. Genom att ålägga husbonden, och inte 
bara de aktuella drängarna, ansvar blev drängens brott en angelägenhet för fler än 
honom själv. Från borgmästare, rådmän, husbönder och till och med brottslingar 
skapades kedjor av relationer i ömsesidiga beroenden – borgmästare och råd öns-
kade återskapa social ordning, den gode mannen stärkte sitt medlemskap, brotts-
lingen önskade frihet och summan av de individuella insatserna blev att ordningen 
återställdes.  
  Frågan är hur intentionellt rådsturätt och domkapitel agerade. Var systemet 
med de gode männen en slags social ingenjörskonst eller skall det förstås utifrån 
ett mentalitetsperspektiv? Det ena utesluter inte det andra, men jag uppfattar att 
företeelser som att infoga och förena, att sammankoppla och att länka samman, 
hänger ihop med tidens sätt att tänka. Skikt, stånd och grupper var centrala be-
grepp i det intellektuella livet och var även så i det praktiska. Individer ingick alltid 
i sammanhang av olika slag, infogade i funktioner och delar, med sinsemellan olika 
värden, men som tillsammans bildar en fungerande helhet. Människor skulle in i 
hushållen: makar skulle förenas, ogifta mödrar integrerar och pigor och drängar ta 
tjänst. Den icke infogade rörde sig i ett tomrum – ideologiskt och praktiskt. 
 
 

En god församling 
När människor levde i äktenskapet eller i hushållet så som prästen predikade följ-
des Guds ordning. Som kyrkoordningen lyder, och som domkapitlet också lät pro-
tokollskrivaren artikulera, var äktenskapsordningen också ett sätt att få Guds be-
skydd. Det utomäktenskapliga umgänget misshagade Gud. Horet var djävulens 
verk och den skyldige måste återbördas in i Guds goda ordning. 
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På samma sätt kan de kyrkliga straffen, vid sidan av själva straffmomentet ses vara 
en väsentlig välfärdsstrategi. Den enskilde hade genom sitt brott förargat Gud. 
Genom den uppenbara skriften kunde den skyldige visa sin ånger, bli förlåten av 
prästen och församlingen och återupptas i församlingen igen. Skriften återställde 
sålunda den enskilde med sin församling, liksom den även återställde stabiliteten 
mellan Gud och församlingen. Att återskapa ordning var alltså inte bara fråga om 
en praktiskt världslig ordning, som när hushållsmedlemmarna levde i fridfull sämja 
enligt den påbjudna hierarkiska samhällsordningen, utan även ett sätt att blidka 
Gud. Om Gud tyckte om vad han såg skulle han kanske hålla sin hand över för-
samlingen. När lokalsamhällets alla grupper samlades i kyrkorummet - unga och 
gamla, adelsfolk och tjänstehjon – visualiserades en gudomlig samhällsordning. 
Alla behövdes för detta. Det var ingenting som biskop och domprost i kyrkorum-
met ordnade själva. När hela församlingens samlades i kyrkan i en gemensam ce-
remoni etablerades ett stabilt förhållande mellan Gud och församlingen. Då för-
säkrade man sig om hans skydd mot pest, krig och sjukdomar och för kärlek, lycka 
och välgång. Att blidka Gud var en kollektiv resurs där den enskildes intressen i 
församlingens funktioner följdriktigt under- eller sidoordnades de lokala formella 
institutionernas. Så tolkar jag kyrkans tvång och hot om straff för den som ställde 
sig utanför församlingen. 
 Det kan sammanfattningsvis alltså konstateras att det lokala styret försökte 
forma förutsättningarna för välfärd genom att skapa premisser för två viktiga sfä-
rer – hemmet och församlingen. Fråga är om detta även gällde landet i övrigt. Hy-
potetiskt kan det faktum att biskop och domkapitel fanns i staden och att domka-
pitlet också beträdde sockenstämman ha haft betydelse för att de religiösa dimen-
sionera tillmättes ett så stort värde i välfärdssträvandena. Kanske var förhållande 
andra i en stad av samma storlek, men där biskop och domkapitlet saknades. 
Stadsinvånarna i Linköping hade sannolikt också betydelse för hur institutionerna 
kom att utformas, eftersom de genom sina ärenden bidrog till att skapa institutio-
nernas praxis. Då det ännu inte finns någon motsvarande forskning för landsbyg-
dens vidkommande, eller någon annan stad, är det svårt att dra några generella 
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slutsatser. Rent allmänt kan det konfliktlösande förfarandet dock sättas in i ett vi-
dare sammanhang, liksom pragmatismen i äktenskapsärendena.646  
   
  
Ett socialt kapital  
För de som var ”inne” fanns alltså resurser att tillgå. I staden fanns materiella 
grundförutsättningar som brunn och kvarn, församlingsgemenskap och rådsturätt. 
De flesta människor var utestängda från beslutsfattande gemenskaper och hade li-
ten eller ingen möjlighet att påverka de beslut som fattades kring deras intressen, 
som de ogifta mödrarna, drängarna och pigorna, även om rådet värnade borgar-
hushållen genom att bevaka stadens privilegier. Stadsledningen var ingen demokra-
tisk organisation. Det har visat sig att de strategier som användes för att skapa en 
fungerande stad byggdes upp kring gemensamma normer om ära och tillhörighet. 
Strategierna som användes skapade ett tätt samhälle. Människorna som bodde där 
behövde kunna lita på varandra. Gjorde de det? Människor använde institutionerna 
i de mest skilda slag och trodde sig uppenbarligen kunna dra nytta av dem. Det 
fanns vad nutida samhällsvetare och socioekonomer kallar ett socialt kapital. 
 Välfärd är ett sammansatt begrepp som rymmer mer än ekonomiska dimen-
sioner. Naturligtvis är de ekonomiska faktorerna en grundförutsättning för all slags 
välfärdstänkande. Det går givetvis inte att tala om ett välfärdssamhälle där männi-
skor svälter, lika lite som det går att nära välfärdssträvanden om där inte finns idea-
listiska dimensioner av diskursen. Med begreppen sammanbindande-, överbryggande- 
och sammanlänkande socialt kapital skall jag illustrera att ett gott socialt kapital kan 
skapas i ett samhälle som på många sätt inte alls liknar vårt eget, vad gäller materi-
ella förutsättningar, demokratiska institutioner och ideologiska föreställningar om 
människan. Begreppen kan även illustrera att ett socialt kapital kan bestå av olika 
delar, som inte med nödvändighet måste ha sin grund i ett allmänintresse.  

                                                 
646 Jämför Lennartsson, 1999. Om den konfliktlösande rättstillämpningen, se ex Sundin 1992; Ös-
terberg & Sogner; m fl. 
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Det sammanbindande kapitalet, exempelvis, det som finns mellan människor som 
identifierar sig på ungefär samma vis, binder samman den enskilde med människor 
i dennes närhet. Hushållet kan alltså utgöra en grundläggande form av ett sam-
manbindande socialt kapital. Borgerskapet utgjorde en grupp med en gemenskap 
som vaktades av medlemmarna, på samma sätt som borgarkvinnorna i kyrkan. I 
grupper som uppbär ett sammanbindande socialt kapital säkrar den enskilde indi-
viduella relationer. Detta är kanske den enskildes viktigaste nätverk, eftersom det 
skapar trygghet att vara med människor man kan identifiera sig med och som delar 
en liknande vardag och livsvärld. Borgarna säkrade sitt medlemskap på olika sätt 
och uppbar av allt att döma en trygghet i sitt borgarkollektiv, liksom kvinnorna 
gjorde på kyrkbacken och i kyrkorummet. Kanske uppbar fattighjonen på hospita-
let ett sammanbindande socialt kapital. Där uppbar de en fristad och ingick i stads-
gemenskapen som en etablerad samhällsgrupp Men hospitalets platser räckte inte 
till alla. Att värna sina rättigheter gentemot andra fattiga, det vill säga det ”lösa fol-
ket”, skapade en resurs för dem. 
 Det sammanbindande sociala kapitalet uppbar alltså trygghet för den enskilda 
men hade uteslutande dimensioner och en stor del av dess resursfunktion låg i dess 
exklusivitet. Ur ett samhällsperspektiv bör det därför finnas fler typer av nätverk, 
sådana som inte uteslutande värnar nätverkets egna intressen. I Robert D. Put-
nams efterföljd talar samhällsvetare i termer av ett utvidgat socialt kapital, i teoreti-
serad form det överbryggande sociala kapitalet. När borgarna var gode män skapades 
en resurs för dem som insatsen riktades till. Brita och Måns, exempelvis, fick hjälp 
av de gode männen. Det som hände då – förhoppningsvis – var att människor 
som normalt sett inte arbetade tillsammans, kanske ens möttes, fick anledning att 
göra det. På samma sätt var det med kyrkobesöken. I kyrkorummet samlades alla 
stadsinvånare. Biskopen var där, liksom borgerskapet, pigor, ungdomar och slotts-
fogden. I kyrkorummet möttes människor i en gemensam sak. När människor 
möts på det här sättet skapas förutsättningar för förtroendefulla relationer för fler 
människor än de sammanbindande nätverk man också ingår i. Detta är i sin tur en 
förutsättning för att människor skall kunna komma överens i lokalsamhället. Nuti-
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da samhällsvetare ser denna form av horisontell tillit som en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle.647 Det tidigmoderna Linköping var på intet sätt ett demo-
kratiskt lokalsamhälle, men uppbar funktioner där delaktighet var möjliga. Under-
sökningen har visat att sockenmän kunde protestera mot sin sockenpräst och att 
de faktiskt genom sina protester var med och formade innehållet i prästämbetets 
roll och utformning. Samma sak skedde när makar insisterade på skilsmässa eller 
äktenskap och fick rätt, trots att giltiga skäl egentligen inte fanns.  
 Det överbryggande sociala kapitalet kan alltså uppstå spontant, som en kon-
sekvens av att människor ägnar sig åt samma sak, som att gå till kyrkan till exem-
pel. Det överbryggande sociala kapitalet, liksom det sammanbindande, är exempel 
på nätverk som tenderar att växa sig starka i sådana samhällen där det finns få fun-
gerande formella institutioner.648 Människor måste helt enkelt ingå i de nätverk 
som finns eller själva skapa sådana av större eller mindre slag. Som Simon Szreter 
påpekar kan sådana nätverk ibland verka på bekostnad av andra grupper i samhäl-
let. Han tänker sig sålunda att det bästa för alla samhällsmedborgare är om ett so-
cialt kapital kan länkas från institutionell nivå till den enskilda. Bara ”uppifrån” kan 
ett kollektivt samhälleligt gott beaktas, menar Szreter.  
 Den här undersökningen har visat att bland människorna i Linköping existe-
rade alla dessa former av nätverk. Trots starka sammanbindande nätverk – och de 
överbryggande nätverk som kom ur dessa – fanns institutionaliserade sätt att länka 
resurser från rådsturätten och från domkapitlet till samhällets svagare grupper, 
både till enskilda och svagare kollektiv. För att försona Brita med Måns, till exem-
pel, tillsatta rådsturätten gode män. Samma sak gjorde domkapitlet med ett äkta 
par från Viby. De individuella parens äktenskapliga lycka kan knappast ha berört 
domkapitlet och rådet personligen. Då ett hushåll i hotande rämning återbördades 
till dess ursprungliga roll och funktion ser jag det som sprunget ur en värdering om 
samhället som helhet, i en långsiktig planering för Linköpings samlade stabilitet 

                                                 
647 Se exempelvis Sundin & Willner, 2003; Amnå & Munck, 2003.  
648 Szreter, 2002, s. 4ff. 
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och ordning. På samma sätt eftersågs hospitalshjonens intressen. Hospitalets för-
man länkade genom sitt arbeta samman svaga grupper med den krets han själv till-
hörde. Med sig själv som ombud kunde hospitalshjonen använda rådsturätten. 
Detta är exempel på ett sammanlänkande av institutionella resurser. Intressant nog 
förde ett sådant ”uppifrån och ner” arrangemang även med sig ett kapital som ver-
kade horisontellt: Hans Hindersson som var hospitalets förman tillhörde till exem-
pel stadens politiska toppskikt och umgicks sannolikt inte till vardags med männi-
skor som halta Malin eller Stumpefotsmickel. De tillhörde de stadens olika sociala 
grupper och hade sina platser i kyrkbänkarna långt ifrån varandra. Men genom för-
manskapet möttes de. Samma sak skedde med borgmästarna som hjälpte Brita och 
Måns med sin försoning, liksom husbönderna, som tillskrevs ansvar för sina 
drängar, eller de gode männen som skulle ansvara för brottslingars återintegreran-
de. Detta förfarande – att binda samman människor med sinsemellan olika upp-
drag och intressen i mellanmänskliga aktiviteter skapar beroende, men även förut-
sättningar för ett ömsesidigt förtroende.  
  
   

Med tilltro till institutionerna 
Stadsbefolkningen tillskrev rådets och kyrkans ritualer ett värde. De många ärofö-
räkringarna visar att man trodde på dess verkande kraft. Människor hade tillit till 
handslaget. De hade tillit till överenskommelserna. Samma tillit tillmättes över-
gångsritualerna i kyrkan. Den kyrktagna kvinnan, exempelvis, var efter ceremonin 
inte längre densamma. Den hade förändrat henne. Ritualernas bindande kraft mås-
te ses ur ett behov av att kunna stadfästa beslut och att etablera relationer och po-
sitioner i en tid utan en egentlig skrifttradition. Det skrivna avtalet har samma kraft 
och bygger på samma princip: för att upprätthålla normer och ordning måste det 
finnas en form för överenskommelser som man kan lita på. Däri ligger dess värde. 
Äroförsäkringarna i rådsturätten och kyrktagningen, till exempel, etablerade på 
samma sätt överenskommelser om social ordning och position. Ritualerna band 
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ihop samhället, de förändrade någonting, återbördade eller manifesterade. För att 
ritualen skall fungera på det sättet krävs offentlighetens ljus. Rådet och kyrkorum-
met var sålunda arenor, på vilka stadsinvånarna visade sitt förtroende, manifeste-
rade ära och vaktade sin position.  
 Jag uppfattar, såsom statsvetarna Erik Amnå och Ingrid Munck formulerar 
saken, att ett kollektivt socialt kapital måste byggas genom fungerande institutio-
ner. De menar att ett samhälleligt kapital i första hand byggs i ett förtroendefullt 
förhållande mellan invånare och formella institutioner: ”det är förtroendet för de 
offentliga myndigheterna som spiller över i ett förtroende för andra människor: 
begränsad korruption ger hög mellanmänsklig tillit, inte tvärtom”.649 Jag uppfattar 
att en kollektiv resurs även kan komma ur en kedja av flera individuella aktörer 
med sinsemellan egen- och allmännyttiga intressen. Den enskilde goda mannen, till 
exempel, önskade kanske förmera sitt förtroende i rådets nätverk, snarare än att 
han handlade av omsorg om Brita och Måns. De gode männen kan därför sägas ha 
investerat i ett sammanbindande kapital i rådsturättens nätverk genom att ta på sig 
uppgiften. Men deras egenintresse i arrangemanget gav bränsle åt det, vilket sanno-
likt borgade för att det roddes i hamn. 
 Undersökningen av det lokala styret i Linköping talar alltså för att det fanns 
informella nätverk och institutionaliserade sådana, som tillsammans skapade ett 
socialt ”kitt”. Moderna samhällsvetare och välfärdsforskare talar i termer av socialt 
kapital. Det betyder inte att Linköping vid 1600-talets början var ett välfärdssam-
hälle. Men det talar för att något av det som krävs för att kunna tala om välfärd, 
det vill säga olika former av socialt kapital, kan sägas ha funnits och tycks ha fun-
gerat. Brita och Måns som med sitt ärende inledde den här avhandlingen kan där-
med också avsluta den. Varför framtvingade rådsturätten fred och försoning med 
hjälp av betrodda män ur stadens styrande skikt? Ett återbördat äktenskap i ur-
sprunglig sämja borgade sannolikt för ett försörjningsdugligt hushåll. Med sitt äk-
tenskap intakt vidmakthölls också den rätta hushållsordningen och Guds beskydd. 

                                                 
649 Amnå & Munck, 2003, s. 76. 
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Arrangemanget med de gode männen ur rådets toppskikt var ett incitament för att 
lyckas med föresatsen. När borgmästare och rådmän tillsammans med Brita re-
spektive Måns fick prata sig fram till en praktisk lösning bands principiellt männi-
skor samman i ett gemensamt samhälleligt mål. Det måste ses som ett uttryck för 
långsiktiga föreställningar om lokalsamhället som helhet. 
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 Summary - The Foundations of the Town’s Sense 

of Community. Views of Society and Welfare 
Strategies in Linköping, 1600-1620 

 
This dissertation studies early seventeenth century local government, both the 
secular and religious, in order to investigate that period’s concepts of ”the good 
society”, and the strategies that were used to achieve and retain this ideal. The goal 
of the investigation is to give a broader understanding of early modern society at 
the local level. The modern concept ”welfare” is used as an analytical tool, not in 
spite of, but rather due to its modern connotations, because it opens up the field 
for questions concerning the differences and similarities between us and these 
people who lived in the past. Perhaps the social transformation of the latest centu-
ries has only created new premises for a striving that is universal and common to 
all mankind? 
 The intellectual world viewed the good society as an organic whole. Justice 
and well-being were not a question of individual rights, but rather were found in 
corporative bodies in which differences together created hierarchical harmony and 
order. People who stood outside these corporations were threatened by marginali-
zation. How was this ideology on society’s welfare expressed locally in a town such 
as Linköping, where order in local society lay in the hands of a local ”elite” that 
lacked democratic legitimacy, was formed by local interests, and was administered 
by laymen? Did the ruling authorities such as the municipal court (rådsturätt) and 
the cathedral chapter (domkapitel) bear the stamp of group interests? Were marginal 
groups dependent on alms from those better off, or was poor care and support for 
self-help available in institutionalized form? How was order achieved in local soci-
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ety, both on the normative level and in practice? The goals of the dissertation can 
be concretely expressed in the following questions: 
 
What was regarded as the good society? 
Who defined what was considered good? 
For whom was it good? 
What strategies were used to achieve and attain this goal? 
 
The dissertation is designed so that the various communities that hypothetically 
played a central role for the security of the individual, such as the town, the parish 
and the household, comprise the central themes of the studies that make up this 
investigation. The chapters succeeding the introductory chapter and their respec-
tive questions are as follows: 
 Chapter two is an inventory and analysis of the areas of competence and ac-
tivities of the various institutions. Here the cases they dealt with are studied, as 
well as how these institutions established boundaries in relation to one another. 
The spheres that may have overlapped among the respective institutions are identi-
fied. Did local government bear the mark of struggle and conflict between the 
secular and spiritual arenas or of unity?  
 Chapter three analyzes the conditions within the “community” of the town. 
How was order maintained in the town? How did the municipal court work in 
practice? How did the municipal court regard marginalized groups? What strategies 
were used to achieve and retain order in local society? 
 Chapter four analyzes the “community” within the parish. Was there anything 
within the authority of the church that benefited the collective or that was useful 
to the individual? 
 Chapter five analyzes the “community” of the household. This community 
maintained people’s opportunities for making a living, but also the ”proper order.” 
How was this expressed in the activities of local institutions? The cathedral chapter 
had the right of judgment in cases of marriage and divorce. Were the actions of 
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the chapter characterized by legalism or by pragmatic considerations, and if so, 
what were these considerations? The sixth and last chapter summaries the disserta-
tion and analyzes its results. 
 
The Sources 
The municipal court was closely allied with what happened in local society and 
with the people who lived there. The municipal court’s oldest records for Linkö-
ping range from 1609 to 1619. 
 The cathedral chapter’s information from the early seventeenth century con-
cerned primarily marriages, the settlement of disputes, and complaints between 
husbands and wives. The chapter also dealt with questions about the affairs of the 
church (in the district), administrative matters, the cathedral’s business and some-
times educational questions. The bishop, who was the chairman of the chapter, 
was responsible for the diocese and for seeing that the Lutheran priests conveyed 
the faith in the correct manner, that they administered the sacrament, and that they 
lived God-fearing lives. If necessary, he would judge and punish them. The re-
cords of Linköping’s cathedral chapter have been studied from 1600 to 1621. The 
synod was an ecclesiastical authority that once a year gathered all the priests of the 
deanery to discuss ideological questions. During the period 1600-1621 nine synods 
were held. In brief, the results of the investigation can be summarized as follows: 
 
- local institutions created and maintained resources for material, spiritual and 

social security; 
- inhabitants of the town used these resources in creating their security; 
- local institutions placed conditions upon the right to these resources in order 

to strengthen the norms concerning order. 
 
 
These three points can be developed by relating them to the questions posed, that 
is—what was considered a good society, who defined it, for whom was it good 
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and what strategies were used to reach and maintain this good society? Thus the 
first question about the local leadership’s conception of the society is treated here. 
 
The Good Society? 
Order and balance appear to have been the overriding goal for the local institu-
tions in Linköping around the turn of the century 1600. It was a relatively small 
society where people lived close to one another. The material resources were gen-
erally small, and people needed the support of one another in matters both large 
and small. The conflicts between neighbors, infringements and malicious rumors 
threatened this order. Each and every one was supposed to carry out their assigned 
tasks in the household and in local society under stable hierarchical conditions. 
Just as earlier research has pointed out, the primary goal was to maintain an or-
ganic whole, where people could live in peace and harmony and go about the task 
of making their own living. 
 In the activities of both the chapter and the municipal court an active evalua-
tion of tranquility and concord can be seen. This tranquility was supposed to leave 
its mark on all relations, both private and public, and even in practice there was an 
ideological order: children should obey their parents, the wife her husband, and 
the hired hand his master. The parishioners should obey their priest and gather in 
the church to express their common thanks. The patriarchal order also implied 
that even those who were subordinate had certain rights to claim. The priest was 
to lead the parish by means of sermons and caring for souls. The master bore the 
ultimate responsibility for the well-being of the members of his household, the 
person in charge of the poorhouse (hospital) was the master of the poor and was 
responsible for those who lived there. 
 To guarantee peaceful relations in local society in the long run, those active in 
the local institutions had to publicly pledge one another friendship and had to 
shake hands before the town council and the mayors. This was a part of settle-
ments and sentences, for example, the command to want to treat one another well, 
to harbor love and friendship for one’s brother, as it stands in the records in the 
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settlement between a nobleman and his priest. To place a high value upon peace 
between neighbors was a way to work for the good of all. When a husband and 
wife under penalty of a fine had to agree to live in peace and harmony with one 
another, it was not merely a well-intentioned wish on the part of the cathedral 
chapter, but rather a demand that had been formulated. It was a kind of suspended 
sentence, because otherwise they would have been sentenced to banishment from 
the parish. When the municipal court reconciled Brita and Måns she had to prom-
ise not only to forgive him, but also to forget everything that had happened. Per-
haps it was a demand that was directly opposed to what Brita wanted, but from the 
point of view of the community it was naturally better if Måns and Brita could re-
establish their household. The perspective of the whole probably meant that indi-
vidual wishes were sometimes subordinated.  
 Local authorities do not express any concept of development or a utopia of 
change. They did not seek to redistribute material resources or systematize support 
for specific vulnerable groups. A fundamental welfare strategy was thus to fit peo-
ple into households within which they could support themselves. This was also 
what the municipal court and the cathedral chapter primarily worked with. What 
was the goal, if it was not change? The institutions re-established bonds of friendship 
and restored relations. It was a view of society that stressed conservation, with its 
foundation in an idea of the static good, as previous research has shown was the 
case in the world of the learned. 
 
By Whom? 
It was the mayor and the councils who carried out administration and justice in the 
town, even if the cathedral chapter dealt with similar cases in their meetings. Chap-
ter two shows that society was ”held together” by the municipal court, the cathe-
dral chapter, and the parish council. The social order was a question for both the 
secular and spiritual authorities. The basis for secular justice was found in Christo-
pher’s Law of the Land (Kristoffers landslag) and the Town Law of Magnus Eriksson 
(Magnus Erikssons stadslag). The cathedral chapter followed the canon law of Lau-
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rentius Petri. The meetings of the parish council were determined by what hap-
pened in town and by what the members of the parish council regarded as being of 
importance and interest. The municipal court and the cathedral chapter were are-
nas to which people turned with matters with which they wanted help. As, above 
all, Chapter three has shown, the municipal court met to deal with the most dispa-
rate kinds of matters, such as repairs to the cathedral, economic conflicts or actual 
criminal cases. The municipal court even chiseled out the guiding principles in very 
intimate relations and the conditions in individual marital relations. Local society 
was thus formed both practically and normatively in negotiations between the 
formal leadership of institutions and the people who used these functions. 
 As Chapter two has shown, there was consensus about what was regarded as 
threats to the order of the town. The cathedral chapter and the municipal court 
had the same fundamental attitude in all their activities. Both worked to maintain 
households and thus shared an idea about how society should best be organized. 
The composition of local government was such that the bishop, mayor and others 
from the spiritual and secular authorities were probably acquainted with one an-
other. The activities of the parish council show that the political leadership was 
primarily formed by a group of men from among the burghers. Sometimes it was 
even the same men who sat in both the parish council and the municipal court. 
This probably was of significance for the similarities that have been found. The in-
stitutions had a similar way of striving for their goals, but that will be accounted 
for below. 
 The activities of these authorities were shaped by the concerns of the local 
society. Seen from the perspective of the formation of states, the business of the 
formal institutions in Linköping around the turn of the century 1600 sheds light 
upon local political culture and administration before the bureaucratization of the 
country’s administration. It was only the sheriff (fogde – a crown official) who rep-
resented the interest of ”others” in the town, and at the same time the state left 
very few tracks in the records. After more than half of the period studied had 
passed the court of appeals (hovrätten) was established in 1614. At the end of each 
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year the court of appeals was to have a copy of the records of the lower courts in 
order to be able to check on whether or not the administration of justice was in 
line with the law texts. Because there is no evidence that court of appeals criticized 
how justice was carried out in Linköping, it can also be assumed that even on the 
national level, it took time to realize the function of the court of appeals.650 The 
1608 amendment to the printed version of the law of the land with its drastic in-
crease of sentences, for example, for sexual crimes, has not left any traces in prac-
tice. No one was sentenced to death for adultery, nor for incestuous crimes. When 
it came to the national canon law, the synod was the institution that implemented 
this law in the parishes. Both the cathedral chapter and the parish council referred 
sometimes to new regulations, as, for example, when the parish council referred to 
the Örebro meeting of 1616 when it was decided that a woman who had lost her 
virginity could not bear a bride’s crown when she married. 
 Local government thus set the town’s agenda, that is, it determined what was 
important, which groups were problematic, and how they were to be dealt with. 
Those who were different were strictly excluded by the parish council, such as un-
known strangers and those who did not live Christian, God-fearing lives. Only if 
strangers could show who they were, how they made a living, and what others 
thought of them, could they participate in the religious service and in the life of 
the community. It is not possible to know who actually attended and took part in 
the parish council meetings. Because the alienating attitude that the parish council 
showed was probably not held by people in general, the parish council may not 
have been representative for the town’s population. There were thus groups in the 
local society that had little or no insight into the decisions that were made about 
matters that pertained to them. That was, for example, true of unwed mothers. 
The fact that the parish council largely consisted of those men who also were in 
charge of the municipal court, that is the mayors and the council, the city can be 

                                                 
650 A study of Vadstena, ca 1610-1630, shows that the transition to a more faithful application 
of the law took time to carry out. Sandén, 1997, s. 33. 
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said to have been run by men. When the burghers did not work via their member-
ship in the council, they were either merchants or artisans. Because the municipal 
court was the arena in which the market was regulated and a forum for informa-
tion and decisions in economic matters, it should be possible to assume that the 
municipal court served the interest of the burghers. Was this true? Did the town 
council, the parish council and the cathedral chapter in their respective fields of ac-
tion and decisions work for the common good or for the special interests of their 
respective groups? 
 
For whom? 
The members of the town council were chosen from among the trusted burghers 
of the town. For the person who belonged to the burghers it was, generally speak-
ing, a resource to invest in and to defend. The municipal court was an arena where 
membership in the town’s male social and economic core was manifested. It was 
in the court house that they assured themselves of the confidence of the others. 
This took place in ritualized form. If a burgher was suspected of having committed 
a crime, which sometimes happened, the municipal court could ”render the act 
harmless.” This did not mean that the burgher was acquitted, but rather that it was 
of significance who the suspect was in local society. When a burgher committed a 
crime, a settlement was usually mediated and a lower sentence was handed down 
than what the law prescribed for the crime in question. 
 The municipal court was both an institution and an arena. Here economic 
transactions were sanctioned, and decisions were made concerning the practical 
order of things in the town, for example, when the wells were to be repaired, 
which burghers would do this, and how much they should be paid. The municipal 
court also had a number of rituals which balanced social relations. By swearing one 
another honor and peace, order could be reestablished and both parts could leave 
the court house with their honor intact. The plaintiff won his case and received 
compensation, while the condemned could atone his crime through the punish-
ment and later regain his former position. As Chapter three shows, the practice of 
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the court favored people who had the confidence of those in the center of power. 
When serious crimes were committed, hired men, female servants, soldiers and 
others with lower social positions, who had few or no connections to the burgh-
ers’ circle could have difficulty in availing themselves of the rights that the law 
gave to a suspect, such as the evidence provided by an oath (värjomålsed), because 
its foundation was the town council’s and the mayors’ recognition of the status of 
those in local society who swore the oaths (edsmännen). 
 In order to be able to utilize the rituals of the town council it was also impor-
tant to have a capital of trust. Even in the cathedral chapter a personal capital of 
trust could play a role. In particular women could have much use for a man with a 
position of trust who spoke in their behalf. When Ragnell Pedersdotter wanted to 
get a divorce from her abusive husband, it was of significance that she had the 
support of the province official Ture Jacobsson. The person without means in the 
poorhouse could be represented by the councilman Hans Hindersson who was in 
charge of the poorhouse. 
 Those persons who did not have a permanent residence, who supported 
themselves by begging, who stole or who committed adultery were regarded by all 
of the institutions as a threat to order in local society. Unwed mothers and ”va-
grants” had few, if any, connections with these arenas where decisions were made 
about their conditions, such as the parish council and the synod. Everyone had, 
however, their lawful place in the parish. It has also been shown that people who 
risked marginalization used the formal institutions to improve their conditions. 
Single mothers went to the cathedral chapter in order to force the fathers of their 
children to take responsibility for the child. The same was true of women who 
were abused in their homes. In spite of the fact that not only the law, but, obvi-
ously, even their partners were against them, they believed they could receive ad-
vice and help in the cathedral chapter and the municipal court. The conclusion can 
thus be drawn that there was great confidence in the formal institutions and that 
they were used by more than those who belonged to the upper social strata. 
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The municipal court and the church were arenas where the inhabitants of the town 
invested in and manifested capital of security. The life of the parish and the cere-
monies were obviously important for people in both a religious and a social sense. 
The church’s domain was a very important arena where the church through forma-
tion of the ceremonies could illustrate a good social order, just as for the members 
of the parish it was an arena for the manifestation of belonging and position in the 
community. The formation of the ceremonies of christening, marriage and the 
formal reception of women in church after childbirth (kyrktagning) served the in-
terests of the women among the burghers. It was within the arena of the church 
that women primarily established and manifested honor. The court house was 
primarily for men. At the same time that the practical activities of the local institu-
tions were directed toward the collective, the men and women among the burghers 
appear to have been privileged groups: the functions and ceremonies of municipal 
court and the church served first of all their interests. 
 
How?  
When people lived in a self-sufficient household headed by a wedded couple, the 
foundation for the Christian social order was laid. Local society, however, had to 
take a stand to the fact that neighbors quarreled, that certain people were not able 
to support themselves, that unmarried women became pregnant, that couples want 
to divorce, and that the tranquil order that was the major objective simply would 
not be reached. People lived in close proximity and were dependent on one an-
other. It was a society that generated conflicts. The dissertation has shown that 
under these premises there were numerous strategies for maintaining both order 
and a functioning local society. 
 
The Principle of Maximizing Utility 
The importance that the intellectual world placed on the household had a practical 
application in Linköping. Local government expressed the same basic position in 
its actions as the learned did in their writings, but government showed flexibility 
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and variation. The overriding goal in the practical actions of local government was 
to fit people into households. In order to maintain the hierarchical and patriarchal 
order in the household and in local society demanded compromises. The munici-
pal court and the cathedral chapter acted on the basis of the purely pragmatic prin-
ciple that whatever encouraged peace and harmony among the inhabitants was 
good. This was true on all levels—between parents and their children, between 
marital partners, between the town council and the sheriff. When the cathedral 
chapter divorced people who could not live together in spite of the fact that there 
was no legal motivation, I see it as a way of optimizing utility. From both the 
church and the marriage partners, as well as parents and neighbors, there should 
have been an interest in building up a marriage that could endure. In spite of the 
law both the cathedral chapter and the municipal court gave a great deal of room 
for the specific circumstances of the individual case. The law was not absolute, but 
rather seems to have served as a guide. When the cathedral chapter negotiated with 
the persons who had sought help in marital and divorce cases, the content of the 
marriage was formed. In the same way the men of the parish formed part of the 
content of the priest’s role. This was the pragmatic effect of taking into considera-
tion the wishes of people. The flexibility in the way in which the cathedral chapter 
operated is seen not as arbitrary or random, but rather served a long-term rational-
ity of stability. 
 The social order that was the goal thus had it foundation in a kind of maximi-
zation of utility, sometimes at the expense of the individual. The fact that people 
lived close together and that the members of the town council and the inhabitants 
of the town were integrated with one another, was probably both a premise for the 
flexible treatment and a product of it. The closeness made it possible to take into 
account the specific circumstances in each case and how it could best be resolved. 
This same proximity demanded a flexibility of action. The mayors and the town 
council both could and were forced to take into consideration the circumstances 
of those involved. It was a strategy for order. The decisions handed down by the 
municipal court and the cathedral chapter were thus based first of all not on indi-
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vidual rights and the interests of individuals, but rather on the collective good. The 
large range of action in the dealings of the courts could, on the other hand, give 
the impression of quite the opposite. In every case the very specific circumstances 
of the actual partners were carefully considered. The sentence, for example, was 
adjusted to the ability of the person fined to pay, settlements were adapted to the 
circumstances of those involved, and the very intimate conditions in marital cases 
bear witness to the fact that every case was individual, and that, even if the ulti-
mate utility should serve the collective, consideration was taken to the wishes of 
people. This implies that the courts’ actions were at the same time individualistic. 
 
Banishment and Incorporation 
The household and the parish were the individual’s most important spheres for 
material, spiritual and social security. The poor generally had low status in local so-
ciety. Because they begged, and perhaps stole or were prostitutes to support them-
selves, they were a fundamental threat to the general order. The poorhouse gave 
shelter to a little under five percent of the town’s population, a not altogether in-
significant proportion. The persons who had a legitimate home belonged to one of 
the town’s established households and in that way were part of a recognized social 
group. As such they had a place on a pew in church and thus a place in the parish. 
People were assembled in church for ”enjoyment,” to assure themselves of spiri-
tual and worldly well-being, to demonstrate their belonging, and to guard their po-
sitions. At the same time as institutions, using more or less heavy-handed methods, 
”drove” people into households and church pews, the same institutions could also 
prevent people from gaining access. The cathedral chapter sometimes forbade so-
meone from remarrying. Forbidding marriage or noting the ”correct” marriage was 
an expression of the same demand for conformity that characterized the municipal 
court and the parish council. The church and the town council established the 
norms of the ordered society by sanctioning access to these spheres that created 
resources. 
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Because unwed mothers were usually the target for the institutions of the church 
that dealt out punishment, it was often women who were excluded. It is not possi-
ble to know how many were punished in this way. Exclusion was a punishment for 
the person who suffered from it. Exclusion from the parish probably also denoted 
an alienation in a broader sense. It was the same as being excluded from society. 
From the perspective of the leadership it was also a way of cleansing the parish 
from ”disruptive elements.” 
  In addition to the municipal court and the parish council guarded the borders 
of local society closely and were skeptical to those who did not have proper papers 
as to who they were and what their errand was in town. When the parish council 
administered a fine for an infringement, there was sometimes also the threat of 
banishment from the parish if the same crime was repeated by the same person. If 
a third crime of the same sort was committed, then the person would be banished 
from town. To be banished from town was thus the most stringent form of ban-
ishment. Marit was a woman who had not been received into the church after the 
birth of her child and who thus stood outside the town parish. Her child was one 
year-old, which meant that she had spent a whole year in the town but outside the 
church. This shows that it was possible to exist in this space between the parish 
and the borders of the town, but it was not common. Banishment was a punish-
ment for the person found guilty, but at the same time it also solved a problem in 
the maintenance of order. The poorhouse inmate Marie was probably such a per-
son. She had been a prostitute, had stolen and finally began quarreling with a pri-
est’s wife. When the mayor tore up her papers from the poorhouse, she lost her af-
filiation. 
 Execution was a punishment for especially serious crimes. But it was of im-
portance who the criminal was. Those who were condemned to death by the mu-
nicipal court were all strangers in town and thus lacked important networks. They 
belonged to the group ”vagrants” that institutions tired to get rid of. Anders Måns-
son, who was condemned to death because of his thefts, luckily had one of the 
town’s most powerful merchants as his father, a man who had earlier been mayor, 
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and who was one of the men in the bishop’s circle. The sentence was not carried 
out. Instead Anders had to ”go underground” for a while. Banishment and execu-
tion appear to have had the same goal: the criminal had disturbed the order and 
had to be removed. 
 Integration was another method of creating order. Young women and men 
were not supposed to ”stand on their own,” but rather to take posts as female ser-
vants or hired man and thus assume a legitimate place in the social order. The 
town council tried as well as they could to find places in households for the town’s 
unmarried mothers, perhaps as servants somewhere, or even with the father of the 
child. In other words the local institutions tried to minimize the number of mar-
ginalized persons. Banishment, integration and execution were thus strategies with 
the same goal. The person who was banished from town no longer existed, as long 
as the person did not come back—only to be banished once again. Outside the 
town there was little protection for the individual. This shows that the security of 
the individual was dependent upon affiliation with the “communities” within the 
town. 
 
Ritualized Honor 
Honor, by regulating actions, acted as a cement between people both vertically and 
horizontally, and it was also used by the local institutions as a strategy for the con-
firmation of the norms of order. Honor was personal capital that assured access to 
the most important communities. Honor was thus something to defend. Personal 
reputation was closely guarded and the municipal court punished severely those 
who spread rumors. By doing so these formal institutions reaffirmed the practical 
social value of honor. Honor had a different appearance when viewed vertically, 
that is the merchant Måns Ångerman had another range of action than did the hi-
red man Erik, but horizontally there was consensus concerning this resource creat-
ing function. 
To simplify, it can be said that the local institutions sustained the significance of 
honor. The ceremonies of the church manifested honor. In addition to the reli-
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gious benefits, there was also a social dimension in the ceremonies of the church. 
Properly carried out in the presence of neighbors, people invested in social and 
material security. Marriage, baptism and the reception of the mother in church af-
ter childbirth were primarily a visualization of women’s honor. For those who for 
various reasons were not included in this norm, for example the unwed mothers 
and their children, there was little room for them on the established arenas of se-
curity. Both men and women were suspicious of sexuality outside the bonds of 
marriage, perhaps because they witnessed the poor living conditions that an ille-
gitimate child could entail. Perhaps it was such a woman, outside the church in 
both a physical and social meaning, that the other women wanted to avoid becom-
ing, or be suspected of being. Sexual intimacy was an axle around which norms 
concerning social order were reproduced, within which marriage was the smallest 
element. By sanctioning the right to the most important community by means of 
the peaceful behavior, prescribed by the local institutions, honor was made a cata-
lyst for a peaceful community. When the right to sexual intimacy was conditioned 
in this way, there was a social incentive to keep to the rules. This ritualized honor 
balanced relations and in this way regulated the norms of the ordered society. 
 
Appointed Guardians 
The individual burgher invested in his membership in the community by perform-
ing those services that were assigned to him. When he did this, such as serving as 
an appointed guardian, links were created between various groups in society, whe-
reby the matter came to be of interest to more than those involved from the be-
ginning. Perhaps the individual burgher had visions for local society as a whole. Or 
perhaps he performed those services that the town council had assigned to him 
because it secured his position within the circle of the town council. Whatever the 
reason, it was apparently an effective strategy to realize settlements and carry out 
the decisions reached by the municipal court. A successful arrangement was one 
that favored all parties. When the municipal court appointed guardians to take re-
sponsibility for someone who was to be released from jail, a greater number of pe-
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ople became interested in a successful reintegration. The dominant system of re-
sponsibility had the same consequences. The master of a household who allowed 
his hired hand to be out at night or the master craftsman who could not keep his 
journeymen in order could be sentenced to make compensation for the damages 
that the members of their households may have caused. By placing responsibility 
not only upon the hired man, but also upon his master, the crime of the hired man 
became the business of more than just himself. From the mayors, councilmen, 
masters of the households, and even criminals, chains of reciprocal dependence 
were created—the mayor and the council wanted to create social order, the guard-
ian strengthened his membership in his group, the criminal sought his freedom, 
and the sum of the individual elements meant that order was restored. When the 
municipal court reconciled Brita and Måns, a guardian was appointed to assure 
success.  
 The question is how much intent was involved in the actions of the municipal 
court and the cathedral chapter. Was the system with the appointment of a guard-
ian a kind of social engineering or should it be understood from the perspective of 
mentality? The one does not exclude the other, but I perceive that phenomena 
such as including, uniting and linking together were part of that period’s way of 
thinking. Strata, social position and groups were central concepts in the intellectual 
life and even in the practical life of the day. Individuals were always part of a con-
text, included within various functions and parts which had what were apparently 
different values, but which together comprised a whole. People should be part of a 
household: marital partners should be united, unwed mothers integrated, and fe-
male servants and hired men should get jobs. The person who was not included 
moved through a vacuum—ideologically and practically. 
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The Good Parish 
When people lived in marriages or in a household, just as the priest preached in his 
sermons, God’s order was preserved. As canon law prescribed, and as the cathe-
dral chapter also had the scribes articulate in the records, the regulations concern-
ing marriage were also a way to safeguard God’s protection. Extramarital relations 
displeased God. The whore was the work of the devil, and the guilty one had to be 
returned to God’s good order. 
 In the same way the religious punishments, in addition to the punishment it-
self, can be seen as an important welfare strategy. The individual by means of his 
crime had angered God. By means of a ritual of forgiveness with elements of 
shame and disgrace (den uppenbara skriften) the guilty person could show his atone-
ment, be forgiven by the priest and the parish, and be reunited with the parish 
again. The ritual thus restored stability between God and the congregation. To rec-
reate order was thus not just a question of a practical, secular order, as when the 
members of a household lived in complete harmony according to the prescribed 
hierarchical order, but also a way of appeasing God. If God liked what he saw, 
then perhaps he would rest his hand over the congregation. When all groups in lo-
cal society gathered in the religious arena—young and old, nobles and servants—a 
godly social order was visualized. Everyone was needed for that. This was not 
something that the bishop and the cathedral priest could fix themselves within the 
churchly arena. When the congregation gathered in the church in a common 
ceremony, a stable relation was established between God and the congregation. 
Then there was reassurance of His protection against plagues, war and diseases, 
and for love, happiness and well-being. To placate God was a collective resource 
where the individual’s interest in the functions of the parish were consistently sub-
ordinated to or ran parallel with the formal local institutions. It is in this way that I 
interpret the coercion of the church and its threat of punishment to the person 
who placed himself outside the congregation. 
 In summary it can thus be said that local government tried to formulate the 
conditions for welfare by creating the premises for two important spheres—the 
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home and the parish. The question is whether this also applied in the countryside 
as well. Hypothetically the fact that the bishop and the cathedral chapter were 
found in the town and that the cathedral chapter also participated in the parish 
council was significant for the great value that was placed upon religious dimen-
sions in the striving for welfare. Conditions may have been different in other 
towns of similar size, but where the bishop and the cathedral chapter were lacking. 
The residents of the town of Linköping probably also had significance for the 
formation of institutions, because through their problems they contributed to the 
creation of institutional praxis. Because there is no corresponding research for the 
countryside, or for another town, it is difficult to draw any general conclusions. 
Generally speaking, this manner of solving conflicts can be placed in a broader 
context, for example, pragmatism in the cases concerning marriage.651 
 
Social Capital 
For those who were “on the inside” resources were available. In the town were 
found material resources such as wells and gristmills, and the community of the 
parish and the municipal court. Most people were excluded from the ranks of de-
cision-makers and had little or no possibility to influence the decisions that were 
made concerning their interests, such as the unwed mothers, hired hands and fe-
male servants, even though the town council protected the households of the 
burghers by safeguarding the town’s privileges. The town’s leadership was not a 
democratic organization. It has been shown that the strategies that were used were 
built up around the common norms of honor and belonging. The strategies that 
were used created a closely-knit society. People who lived there needed to be able 
to depend on one another. Did they? People used the institutions in the most dif-
ferent ways and apparently believed they could be useful. There existed what pre-
sent-day social scientists and social economists call social capital. 

                                                 
651 Cf. Lennartsson, 1999. On the legal application of solving conflicts, se, for example, Sundin 
1992; Österberg & Sogner, 2000, m. fl. 
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The cases with Brita and Måns can illustrate how good social capital could consist 
of various elements that do not necessarily have to be rooted in the common in-
terest. A collective resource might emerge out of a chain of several individual ac-
tors with self-interest and collective interests. The appointed guardian perhaps 
wished to promote his interests in the network of the town council, rather than be-
ing concerned with Brita and Måns. The guardians may thus be said to have in-
vested in the linking capital of the municipal court’s network by assuming the task. 
As the dissertation has shown, trust was built up in several ways. Brita and Måns’ 
marital happiness can hardly have been of personal concern to the mayor and the 
town council. When the municipal court restored to its previous role and function 
a household that was threatened with dissolution, I interpret this as something de-
rived from a value placed upon the society as a whole, as part of long-term plan-
ning for Linköping’s collective stability and order. At the same time the interests 
of the inmates of the poorhouse were looked after. Through his work the chair-
man of the poorhouse linked the weak groups in society to the circle of which he 
was a part. Because he could act as their representative, the poorhouse inmates 
could make use of the municipal court. Through his position people met who per-
haps might not otherwise have done so. 
 In this way the town’s leadership created a social capital by institutionally link-
ing the strong and the weak groups. These actions bound together people with 
what appeared to be differing tasks and interests in the way that chapter three 
showed that the head of household did when they were given responsibility for 
their hired hands, or the guardians when they were to answer for the reintegration 
of criminals. The imprisoned regained freedom, the guardian strengthened his po-
sition in the groups possessing power in the town by completing his task well. Fur-
thermore, people were connected who otherwise did not have much to do with 
one another. Putnam argues that when people who really do not have too much in 
common are gathered in a common interest, trust can be created between people 
who otherwise would seldom have met. The result can be that people feel trust for 
more than those in their own group. Such activities among people create the pre-
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requisites for reciprocal trust. Modern social scientists speak in terms of social ca-
pital. The mayor and the town councilmen in the municipal court in Linköping 
probably spoke about the conditions for maintaining order. 
 
Reliance on Institutions 
The population in the town clearly valued the rituals of the town council and the 
church. The many ways of confirming honor show that people believed in its po-
wer. People relied upon a handshake. They relied upon agreements. The same reli-
ance was attributed to the transition rituals of the church. The woman who had 
again been received into the congregation after childbirth, for example, was not 
the same after the ceremony. It had changed her. The binding power of the ritual 
must be seen in terms of the need to be able to confirm decisions and to establish 
relations and positions in a time without a real written tradition. The written agre-
ement has the same power and is built upon the same principles: to maintain 
norms and order a form for agreements must be found that can be relied upon. 
Therein lies its value. The confirmations of honor in the municipal court and the 
reacceptance of women in the church, for example, established in the same way 
agreements about social order and position. Rituals bound society together, they 
changed something, restored or manifested something. For a ritual to function in 
this way the sanction of officialdom is necessary. The town council and the church 
were thus arenas within which the inhabitants of the town demonstrated their con-
fidence, manifested their honor and safeguarded their positions. 
 It is my understanding that when the residents of the town placed confidence 
in advice and justice in the formal institutions that trust was built up—with the ne-
ighbor and with the priest, with the mayor and with the town councilmen. When 
the individual burgher took care of his own personal capital of trust by performing 
duties as a guardian, it apparently provided effective fuel for realizing the goals of 
the town council. 
 Why did the municipal court forcibly bring about peace and harmony with 
the help of trusted men from the leading stratum of the city? A marriage restored 
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to its original harmony probably provided assurance of a household that could 
provide for itself. With their marriage intact the proper order of the household and 
God’s protection were also maintained. This should be seen as an expression of 
far-ranging notions about local society as a whole.  
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