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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har sedan 
länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad områden, på olika 
nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl agrara som industriella 
miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individnivå samt över tid som 
omspänner tidigt 1500-tal till det sena 1900-talets historia. Hur identiteter skapas, tillägnas 
och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska ideer, 
normsystem, attityder, värderingar och mentaliteter. Även den rättshistoriska och 
ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta fält. Den historiska demografin utgör också 
traditionellt en stark del av det socialhistoriska fältet. Studier av arbete och ohälsa, sjuklighet, 
dödlighet och hälsopolitik ligger långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen 
motsvaras av en mångfald metodologiska inslag. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilka uttryck den 
tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser skrivna på C- och D
nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdelningen förekommer. 

I det första numret i skriftserien ingår två C-uppsatser från läsåret 1996--97. Förutom att vi 
anser uppsatserna värda att sprida till en större läsekrets, så illustrerar de också den ovan 
beskrivna bredden i avdelningens intressen. I den ena av uppsatserna konfronterar Annika 
Sanden den pågående debatten om civiliseringsprocessen med ett lokalt exempel hämtat från 
1600-talets Vadstena. I den andra uppsatsen studerar Kent Waltersson 1930- och 1940-talets 
diskussioner om fria skolmåltider som ett uttryck för brytningar mellan traditionella och 
moderna samhällsuppfattningar. 
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Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna Vadstena 

Av Annika Sanden 

ltem klagade Karinn Måns Jonssons till Nilz i klosteredh, att twu hans piger hade klöffet ij hennes 
gårdh om natten någre gånger och kallet henne een trollpacka, flårapilsse etc. Och när hon sådant kla
gade flir honom, slågh han henne all omkringh ij hufedh och elliest / .. ./ Dennedh togh hon knifen vt 
och sagde sigh wille giöra een fannens geimingh, och der Nilz sporde, på huem, sagde hon: Thet skaltu, 
oxerompe, fömimme. Och dermedh rammede hon Nilz i halsen och strupen, så att hennes egen sohn, 
Pär Månsson, hade nödh att skille dem ätt. Seden hon kom vt på gården, feck hon sin sone hustro ij hå-
ärlocken och drågh henne, så att dee stoor nödh hade att skilde thäm ån. • 

Detta vilda slagsmål togs upp i rådsturätten i Vadstena den 23 mars 1601.1 Fallet vittnar om 
att varken munvigheten eller handgripligheten gick på sparlåga då Karin och Nils gjorde upp 
om gamla oförrätter. I det tidigmoderna samhället tycks konflikter inte sällan ha uppstått i 
tillfälliga och till synes okontrollerade vredesutbrott. En vanlig uppfattning är därför att det 
här var en synnerligen rå och brutal tid. Men var kombattanterna fyllda av spontana affekter 
de inte kunde kontrollera? Kan ärendena i källorna berätta någonting om de värderingar som 
bestämde våldshandlingarna och den rådande rättskipningen? Kanske var deras agerande till 
och med förenligt med samtida tänkesätt och handlingsnormer. 

Oavsett om våldet var en produkt av ett hett och otyglat temperament eller en del av ett 
accepterat handlingsmönster, måste forskarens energi riktas mot den tidens särskilda mentali
tet och ideföreställningar. Rättskipningen torde ge en god bild av hur stadsinvånarna såg på 
normer och handlingsutövande. Att söka det som av samtiden ansågs vara brottsligt, och hur 
det bestraffades i rätten, skulle därmed kwma vara ett sätt att nå fram till de ideal som prä
glade den aktuella tiden. 

En hel del studier har också ägnats 1500- och 1600-talets samhällsstruktur och rätts
kipning. En ofta anlagd förklaringslinje uppvisar ett lokalsamhälle som var uppbyggt kring 
den viktiga äran. Det sanunanhållande kittet var ett beroende hushållen emellan och indivi
dernas position bestämdes i mycket hög grad av denna ära. Äran kan därför sägas ha varit ett 
mått på tillhörighet, kanske till och med synonymt med tillhörighet. Det skriver Erling Sand
mo i "Aeren og aerekrenkelsen" i Normer og sosial kontroll.2 I den här antologin bidrar ett 
flertal nordiska forskare med uppsatser kring rättspraxis och sociala relationer mellan 1550 
och 1850. Utan förtroende från grannarna, det vill säga utan ära, var det svårt att upprätthålla 
ett hushåll där familjen kunde försörja sig. Maria Ågren och KeIUleth Johansson menar i 
"Ekonomiska brott och egendomsbrott"3 att ekonomi därför inte var ett avskilt segment i sam
hället utan på individnivå invävt i denna produktionsgemenskap. Ekonomi handlade om för
sörjning, både av det egna hushållet och staden som helhet. Det var mer eller mindre självför
sörjande produktionsenheter som borgade för ett lokalsamhälle där människor kunde verka 
och leva under stabila omständigheter. För att upprätthålla goda försörjningsmöjligheter var 
därför vikten av ordning och stabilitet uppenbar. 

Dag Lindström som studerat de medeltida skråna och den kultur de innefattades i vad 
gäller sociala förutsättningar och normer, menar att den enskilde individens ära i hög grad 
bestämdes av gruppens position. Äran var därför i första hand inte individuell utart bestämdes 
av gruppen som helhet. Den enskilde kunde smutsa ner gruppens ära genom att beblanda sig 

I Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, redigerad av G. J. V. Ericsson, Uppsala 1945-52, 
s. 306. 

2Erling Sandmo, "Acran och aerekrenkelsen", Normer og sosial kontroll: ca 1550- 1850 Domstolene i samspi/I med /okal
samfunnet Rapport Il, Det 22. nordiske historikemöte Oslo l 3. - l 8. august. 
Oslo 1994, s . 82 

3Maria Ågren & Kenneth Johansson, "Ekonomiska brott och egcndomsbrott", Normer og sosia/ kontroll. Oslo 1994. s, 
126ff 
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med ökända människor eller att själva handla felaktigt. Gruppens ära upprätthölls därför ge
nom en stark inre social kontroll.4 

I det här samhället dominerade också våldsbrotten. Hans Eyvind Neass beskriver i upp
satsen "Vold" våldet som en vanlig social uttrycksform. Där konstaterar han att att en nedgång 
i registrerade våldshandlingar skett mellan 1550 och 1850 i samtliga nordiska länder. Ned
gångens orsaker bör enligt Neass beaktas utifrån en förändring av lokalsamhället5; när männi
skorna, i takt med näringslivets, statsförvaltningens och ständernas utveckling, grupperar sig 
på ett annat sätt förlorar äran delar av den betydelse den tidigare haft. Så förändras också 
brottskategoriema och brottsstatistiken genom en minskning i antalet våldsbrott till förmån för 
en ökad andel av stölder och ekonomiska brott.6 Om denna förändring går i fas med förän
drade samhällsformer, en förändring hos människorna själva eller med en förändring i rätten 
och lagstiftningen är dock oklart. 

Även Jan Sundin har i För Gud, staten och folket uppmärksammat en reduktion av det 
vardagliga våldet under 1600-talets början och framåt.7 Liksom Eva Österberg menar han att 
reduktionens orsaker kan sökas i den ökande stymingskontrollen från staten och kyrkan. I 
Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns kom.mer hon till
sammans med Dag Lindström fram till att våldsbrottsligheten var den dominerande brottska
tegorien fram till det tidiga 1600-talet, för att sedan röra sig mot en nedgång i antalet vålds
brott. 8 Ytterligare ett perspektiv på våldet och rättskipningen är därför det ökande inflytande 
statsmaktens hade på lokalsamhället. Detta inflytande skulle då på sikt verkligen ha förändrat 
det sociala regelverket. 

Forskningen kring kriminaliteten ur ett utvecklingsperspektiv går ofta tillbaka på Nor
bert Elias förklaringsanalys. Elias menar i sin civiliseringsteori att utvecklingen av en centra
liserad statsapparat drev fram en ökad disciplinering och kontroll av individen, som på sikt 
lärde henne att behärska sina impulser. Genom statsförvaltningens utveckling kom männi
skorna att inordna sig i nya grupperingar där man tillsammans arbetade mot ett gemensamt 
mål. Var och en var därför tvungen att kväva eventuella impulser för att nå till det gemensamt 
uppsatta målet. Civiliseringen handlar därför, enligt Elias om ett påtvingat driftskontrolleran
de, inom varje enskild individ. Elias har dock inte studerat våldets komponenter eller gjort 
några närmare analyser av eventuella normer och beteendemönster i sig, istället görs en gene
rell modell över utvecklingen. 

Hans Peter Duerr har kritiserat Elias och menar i Nakenhet och skam: Myten om civili
seringsprocessen att människornas förändrade handlingsmönster är en komplex företeelse och 
kan inte inbegripas i ett så linjärt och fast begrepp som civilisering. Statsmaktens ökande 
kontroll över individen skulle enligt Elias medföra en känsla av skam. Denna känsla skulle i 
sig vara en borgen för disciplinerade och målinriktade handlingar. Duerr anser att det alltid 
funnits en stark social kontroll, och att uppfattningen om skam inte hör ihop med en civilise
ring av folket. Statsmaktens framväxt har drivit in människorna i abstrakta grupperingar som 
då kom att lösa upp sociala band, vilket fick till följd att den kontroll som följer i en tät social 
gemenskap också försvann. Därför är statsmaktens repressionen av individen istället fråga om 
en decivilisering.9 

4Dag Lindström, "Skrå, ära och hantverkskultur i Sverige s a 1350-1900: Kring arbetarkultur !bre industrialismen", Historisk 
tidskrift 1993, s. 7ff. 

5Hans Eyvind Ncass, N ormer og sosia/ kontroll, Oslo 1994, s. 77ff. 

6Eva Österberg, "Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid: Tendenser och tolkningar." Scandia. 1991, s. 
72ff .. 
7Jan Sundin, För Gud, Staten och Folket: Bro/I och rättskipning i Sverige 1600- 1840, Stockholm 1992. 
8Eva Österberg och Dag Lindström, Crime and Social contro/ in Medieval and Early Modern Swedish Towns, Uppsala 
1988. Se också Österberg 1991. 

9Hans Peter Ducrr, Nakenhet och skam: Myten om civi/iseringsprocesstn. Stockholm 1994, Del I av 2 i kritiken av Elias 
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Arne Janick argumenterar i "Frarnstegsskräcken inom historieforskningen" för fram
stegstanken, inspirerad av Elias, och vill se utvecklingen mot upplysningstidens humanisering 
som ett mått på en ökad civilisering hos människorna. Janick väljer här att objektivistiskt 
jämföra den nyare tiden med det medeltida lokalsamhället och kallar det medeltida lokalsam
hället kort och gott för ett våldsamhälle; ett hotande och kränkande samhälle genom de affek
tuella och våldsamma individer som bebodde det. JO I Mot det moderna förnuftet argumenterar 
han för en utvecklingstoeri där våldet står i relation till en generell intolerans bland männi
skorna. Det minskande våldet är därför en produkt av en ökande tolerans, som en följd av 
upplysningsideernas genomslag.11 

Intressant i sammanhanget är sociologen Johan Asplunds ideer om den sociala respon
siviteten, som han diskuterar i Det sociala livets elementära former. Interaktionen och kom
munikationen mellan individer är, enligt honom, beroende av vår förmåga att uppfatta och 
svara på de osynliga sociala koder och signaler som är typiska för en viss kultur. Att förklara 
handlingsmönster kan därför vara att åberopa de specifika handlingsmönster och attityder för 
en specifik tid och kultur, det vill säga att på bästa relativistiska maner försöka, så långt som 
den egna kulturen och horisonten tillåter, försätta sig i den miljö som skall studeras.12 

Det finns anledning att också särskilt studera kvinnornas kriminella historia De var 
sällan närvarande i rätten varför forskaren lätt drar slutsatsen att de helt enkelt begick färre 
brott. Kvinnors kriminalitet togs kanske istället inte upp just i rätten. Dag Lindström har stu
derat den tyska forskningen i ämnet och visar i "Kvinnor, våld och vardagskriminalitet" på 
den systematiska skillnad som råder mellan manlig och kvinnlig kriminalitet, både vad gäller 
konfliktformer och rättskipning. Skillnaden kan därmed istället handla om funktionen hos 
rätten; en rätt som definierats och utformats av män och där då också manliga beteendemöns
ter och konflikter stod i centrum. Risken är då stor att betrakta de mer frekventa männen som 
normalfallen och kvinnorna som undantagen.13 Forskning kring kvinnors kriminalitet och ak
tivitet vid rätten under 1500- och 1600-talet har också bedrivits av bland andra Anu Pylkkä
nen, Åsa B Karlsson, Mona Rautelin och Marja Taussi Sjöberg.14 Gemensamma drag i denna 
forskning är också att kvinnans reella möjligheter till ekonomisk jämlikhet med mannen var 
mycket inskränkt genom målsmanskapet och arvsrätten. Det har dock framkommit att det rått 
regionala skillnader vad gäller hennes aktivitet vid rätten och vad gäller hennes möjligheter att 
leva ett självständigare liv, liksom det framkommit att de faktiska möjligheterna var större i 
städerna än på landsbygden. Hilde Sandvik har visat att i Norge var kvinnor ofta förekom
mande vid tinget som aktörer vid ekonomiska ärenden. De kunde ingå bindande avtal och 
förde sak och blev sakförde - trots att de, i egenskap av sitt kön, inte var myndiga 15 

Kriminalitet och rättskipning har också studerats under den här tiden och en ofta före
kommande uppfattning är att rättstänkandet var inriktat på stadens välstånd, biläggandet av 
konflikter och att återställa lugn och harmoni. Detta snarare än att kriminalisera och bestraffa 
lagöverträdelser.16 RudolfThunander har med Hovrätt i funktion studerat hovrättens införande 

civiliseringsteori. s. I I 
10Ame Jarrick, "Framstcgskräckcn inom historieforsknignen ett försök till nyansering", Häften för kririskJJ. studier, 1995. 
1 1 Jarrick, Mot det moderna förnuftet: Johan Hjerpe och andra smaborgare i Upplysningstidens Stockholm, Stockholm 
1992. 

12Johan Asplund, Det sociala livets elemläraformer, Göteborg 1988. 
13Dag Lindström, "Kvinnor, våld och vardagskriminalitet: Teman inom tysk kriminalitetsforskning", Scandia 1995. 
s. 145 
14 Marja Taussi SjObcrg, "Kvinnorna på. Njurundatinget på 1600-talet", Historisk tidskrift 1992, Anu Pylkäncn, "Kvinnan, 
hushållet och rätten: regionala skillnader i storrnaktstidens Finland" Historisk tidskrift 1994. Se också Åsa B Karlsson 
"Kvinnan, staden och rätten" Historisk tidskrift 1995. 
15Hilde Sandvik, "Kvinners rensligc handlcevne. Tingbökcr som kildc till forholdct mellom kjönnene", Historisk Tidskrift 
for Norge I 991. 

l6se bland andra ÖSterberg & Lindström 1988, Lindström 1995, Sundin 1992. 
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och hur denna centraliserade instans behandlade brottmålen. Hovrätten var en del i de centra
liseringsarnbitioner som präglade 1600-talet och syftade till att skapa enhetlighet i lag
tillämpningen och därmed få bort var man ansåg vara ett alltför godtyckligt hanterande av 
lagtexten. Thunanders resultat visar att hovrätternas införande inte alltid innebar den enhetlig
het som åsyftades. Han anser dock att hovrättens införande i stort förbättrade rättssäkerheten 
genom att likformigheten trots allt ökade, liksom kontrollen av underrätternas verksarnhet.17 

Orsakerna bakom nedgången i antalet mord, dråp och slagsmål är dock inte helt kart
lagda, inte heller exakt när nedgången tar sin början. Oklart är även om detta är en successiv 
och rätlinjig utveckling. Frågan kvarstår därför hur, och om, lokalsamhällets sociala struktur 
och de sociala normerna påverkades av den generella samhällsutvecklingen. Var det en för
ändring i människors tärikande eller var förändringen snarare en produkt av förändrade funk
tioner i rättskipandet och hos domstolarna? 

Syfte, metod och källor 
Syftet med uppsatsen är att få en inblick i tidens mentalitet och stadsinvånarnas bete
endemönster, men också i de ideföreställningar som styrde rådsturättens rättskipande verk
samhet. Därför skall tidens normer studeras, både på det individuella och det mer principiella 
planet. Våldet ägnas därför särskild uppmärksamhet. Ärendena, anklagelserna och vittnesmå
len i rätten bör i sig säga något om socialt liv och samtidens ideal. För att kunna beskriva ti
dens normer och rättstärikande utgår undersökningen från följande frågor: 

1. Vilka typer av våldsbrott förekom och vad säger dessa om det sociala regelverket i 
staden? 

2. Vilket rättstänkande kan utläsas ur rådsturättens verksamhet, dvs vilka principer 
grundade sig rättskipningen på? 

3. Om rättskipningen förändrades i takt med statsmaktens framväxt, hur såg för
ändringen i så fall ut? 

4. Forskningen visar att våldstrenden gick ner någon gång under 1600-talet. Skedde en 
förändring under de perioder som studeras? Hur stod i så fall våldsfrekvensen i rela
tion till den politiska utvecklingen? 

5. Om våldsfrekvensen sjönk under undersökningsperiodema, var det i så fall en 
produkt av en civiliseringsprocess? 

Det faktiska tillvägagångssättet är ett beaktande av Vadstena stads äldsta tänkeböcker mel-lan 
år 1600 och 1610. Under denna tioårsperiod var rådsturätten fortfarande lokalt förankrad, men 
statsmaktens centraliseringsambitioner kan också vid det här laget ha satt spår i tänkeboken. 
Stadsinvånamas handlanden och rådsturättens agerande ses i uppsatsen som ett uttryck för 
deras värderingar och synsätt. Denna gemensamma dombok och minnesbok över Vadstena 
kan därför vittna om just gränsöverskridanden och om staden som socialt fenomen. Genom att 
studera de ärenden som tas upp och vilka handlingar som bestraffades antas det som ansågs 
inskränkande på ordningen och försörjningsmöjlighetema kunna utläsas. Tänkeboken rymmer 
en mängd ärenden där straff inte utdöms och där anklagelser inte bestyrks med bevis. Brott
målen i tänkeboken är därför fler än de enskilda brotten. Det inressanta är emellertid vad som 
tas upp i tänkeboken, inte endast de antal begångna och bestraffade brott som registrerats. 

Under 1600-talet kom staten och kyrkan att utöva en större makt över individen. Den 
lokala rättskipningen fick en övervakare i den statliga Svea hovrätt. Det medeltida lokal
samhället rörde sig under 1600-talet sålunda mot ett mindre isolerat lokalsamhälle genom 
statens och kyrkans ökande kontroll. För att se vilka effekter detta fick på lokalplanet skall 

17RudolfThunander, Hovrätt ifunklion: Göta hovrätt och brottmålen 1635-1699, Lund 1993, s 12, .280ff. 
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tänkeboken därför studeras igen, mellan 1623 ochl633. Den här perioden studeras genom ett 
otryckt manuskript som saknar sidnumreringar. Hänvisningarna i texten görs därför till det 
datum då ärendet var uppe i rådsturätten. Genom ett bakåtblickande står det klart att rättskip
ningen och våldstrenden förändrades under 1600-talets gång, men hur och när denna föränd
ring skedde är inte helt klarlagt. Den senare perioden har därför valts för att studera hur för
ändringen gick till - dvs när den skedde. 

Det spelar naturligtvis roll om en särskild typ av brott skedde vid ett enstaka fall eller 
väldigt ofta. Statistiken är därför viktig, men också tolkningarna av denna. Empirin kommer 
kontinuerligt att varvas med analys för att slutligen passas in i en helhetsbild av våldstrenden 
och rättskipningen under de två perioderna. För att nå en bild av vad som egentligen skedde är 
metoden därför både kvantitativ och kvalitativ, men också hermeneutisk. 

Rätten i funktion och förändring 
Kring sekelskiftet 1600 gällde Magnus Erikssons stadslag i hela riket. Denna var en början till 
en rikslagstiftning, men rättskipningen i landet sköttes på lokal nivå. Rättskipningen vilade i 
städerna på rådsturätterna och på landsbygden vilade den på häradsrätterna. Borgmästaren var 
rådsturättens ordförande och dömde över lokalsamhällets invånare tillsanunans med sina 
rådsmän. Rådsmedlemmarna valdes bland de besuttna och de som hade burskap i städerna, 
och hade dänned en ganska aktad ställning. Borgmästaren och råds-medlemmarna var väl 
integrerade i staden och dömde därför över sina grannar. Det faktum att de inblandade i ären
dena, på båda sidor om skranket, var bekanta med varandra bidrog sannolikt till att forma den 
konfliktlösande karaktär som den lokala rättskipningen hade.18 

Under 1500-talet kom Gustav Vasa och reformationen att drastiskt skärpa kungamakten. 
Det svenska näringslivet utvecklades sedan under 1600-talet, liksom ståndssarnhället och 
Sverige blev så smånigom en stormakt. Dessa omvälvande faktorer bidrog till ett behov av en 
mer avancerad statsförvaltning. Denna tvingade fram nya ämbetsverk av olika slag. Detta på
verkade också rättsutvecklingen; en del av de nya ämbetsverken började fungera som domsto
lar. Dessa tvingade tillsammans med det nya förvaltningsmaskineriet fram nya lagar och för
ordningar.19 Efter utländskt mönster bildades nu också hovrätterna. Här förde akademiskt 
utbildade yrkesdomare befälet. Hovrätten hade fått till uppgift att övervaka och leda under
rätterna och skulle kontrollera alla dödsdomar, och de fall man dömt till fredlöshet eller 
stympning, innan de verkställdes. Ett exemplar av underrätternas dombok skulle en gång per 
år sändas till hovrätterna för kontroll. Om man i underrättema var osäker på meningen i lagen 
eller hur ett särskilt ärende skulle behandlas, var de skyldiga att meddela hovrätten och avvak
ta besked från denna. Detta syftade till att förhindra vad man ansåg vara ett alltför godtyckligt 
tolkande av lagen och skulle borga för en striktare och lagenligare rättskipning. Härigenom 
blev det möjligt att kontrollera kriminaliteten men också att granska och styra rättskipningen i 
landet för att bygga ett enhetligt och centraliserat rike. Hovrätten hade mindre insikt om brot
tets karaktär, de inblandades inbördes relationer och de omständigheter under vilket brottet 
begicks. Ingripanden från hovrätterna mot underrätterna skall dock ha varit få, vilket antyder 
att rättskipningen i underrätterna fungerade enligt den nya rättspraxis och var till belåtenhet. 

Strafflagstiftningen förändras också under 1600-talet. I Magnus Erikssons stadslag var 
böter det vanligaste straffet, men för grova brott kunde dödsstraff eller fredlöshet utrnätas.20 
De gamla lagarna ansågs under 1600-talets början som föråldrade varför nya snart kom till. 
Straffrätten påverkades av de religiösa strömningar som gjort sig gällande under 1500- och 
1600-talet. Bibeln sågs som uppbyggelsebok och lagbok, varför det ansågs naturligt att lyda 

18 Österberg & Lindström, s. 29f; Sundin, s. 52. 
19Göran Inger, Svensk rättshistoria, Lund 1983. s. 65. 

20österberg & Lindström,; Sundin; Inger. 
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mose lag och inte bara föreskrifterna i Nya testamentet.21 I 1608 års tryckning av lagen gjor
des därför en del tillägg. Karl IX lade till en kunglig stadfästelse som ålade domstolarna att 
döma efter Guds lag. I vissa grövre brottmål skulle mose lag tillämpas vilket fick som kon
sekvens en drastisk skärpning strafflagstiftningen. Utvecklingen gick således från det medelti
da konfliktlösande rättstänkandet där återskapandet av en äventyrad ordning och kompensa
tionen till den förfördelade fokuserades, till att under 1600-talets början inriktas på avskräck
ning och vedergällning. 

Redan under 1600-talet kommer dock invändningar mot den hårda strafflagstiftningen 
som 1608 års strafflag medförde. Hovrätterna skall också ofta ha utmätt mildare straff än vad 
lagen krävde. Hovrätterna var underställda Kungl. Maj :t och endast denne kunde benåda en 
dödsdömd. Om kungen var utomlands fick hovrätterna dock befogenhet att benåda i dödsdo
mar. Denna befogenhet utökades snart och hovrätterna kom att utgöra den instans som av
gjorde om en dödsdömd i underrättema skulle avrätta eller inte.22 Drottning Kristina anförde 
1653 en ny straffordning där man kunde tillämpa hovrätternas mildare domar även i underrät
terna. Nu skapades en enhetlig rättspraxis för både underrätterna och överrätterna.23 

Våld och rättstänkande i Vadstena kring 1600-talets början 
Under tidigt 1600-tal var Vadstena en liten stad med ca 500 invånare24. Staden bestod av små, 
mer eller mindre, självförsörjande hushåll. Invånarna utbytte dock varor och tjänster vilket 
försatte dem i ett slags beroendeförhållande till varandra. Vadstenas nationella betydelse 
minskade vid den aktuella tiden. Under 1500-talet fanns staden, med klostret i centrum, i ett 
klart nationellt medvetande. Men samtidigt som klostret försvinner seglar Stockholm upp som 
landets huvudstad. Riksdagar hölls inte längre ute i landet utan centrerades till Stockholm och 
Vadstena försvinner lite grand ut i periferin. Men så länge centralmakten hade verksamhet 
kring slottet fanns Vadstena kvar i det nationella medvetandet.25 

Rådsturätten sammanträdde i rådhuset vanligen två gånger i månaden.26 Under perioden 
1600 till 1610 tas 719 ärenden upp i rådsturätten. Av de totala 719 utgörs civilmålen av 370 
och de resterande 349 av brottmål. Rådsturätten ägnade sig således åt många ärenden som inte 
rörde brottmål. Vanliga ärenden rör uppbjudning av mark, syn och värdering av fast egendom. 
Rådsturättens administrativa verksamhet tog stor plats bland ärendena, så också ordningsreg
ler och stadganden för att upprätthålla ordning och reda i staden. Rådsturätten angav exempel
vis de regler som skulle gälla angående stadens öl- och brännvinsförsäljning.27 Men rådsturät
ten upprättade också regler för handeln i staden. Den 6 oktober 1604 uppmanade rådsmed
lemmarna "alfwarligenn" alla Norr- och Söderköpingsbor att hålla sig borta från marknadsda
garna i Vadstena. Skulle de ändå nästla sig in och påträffas, "skall alt deres godzet tages frå 
dem. "28 Rådsturätten innehade därför en funktion som rättskipande organ, konfliktlösande part 
i tvister mellan grannar men mejslade också fram regler och förordningar för att skapa en lugn 
och säker stad. 

21 Inger. s.120. 

221nger. s. 12 1; Sundin, s. 158. 

23Thunander I 993, s. 57. 

24Uppgiften kommer från en bifogad mantalslängd i tänkeboken. Denna uppger att invånarantalet I 606 var, förutom barnen, 
garnisonen oh de sjuka på hospitalet, 337 stycken. Vadstena stads a/dsta tänkeböcker 1577-1610, s. 446. 

25sven Bergman, Seklernas Vadstena, Vadstena 1955. Passim 

26Rådhuset står på torget i Vadstena och omnämns ibland som Sveriges äldsta När det uppfördes är inte känt, men huset 
skall ha en rent medeltida prägel och kom troligtvis till StraX efter att Vadstena blev stad år 1400. Bergman, 230ff. 

27 Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 298. 

28ibid, s. 361. 
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Tabe/11. Fördelning av ärendena vid rådsturätten 
i Vadstena 1600-1610 

Antal % 

Köp och försäljning av jord 150 21 
Skuldetvister 57 8 
Arvs frågor 23 3 
Tillkännagivelser 140 19 
Våldsbrott 125 17 
Sedlighetsbrott 62 9 
Förtal 45 6 
Stölder och egendomsbrott 63 9 
Osämja 16 2 
Handels brott 38 5 

719 100 
Källa: Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610. 
red. G. J. V. Ericsson, Uppsala, 1945-52 

Den lokalt förankrade rättskipningen 
Bland brottmålen men också i ärenden rörande tvister sköts många fall på framtiden. Efter att 
anklagelser gjorts, och även i fall där svaranden erkänt, beslutade rätten i 64 fall att göra vida
re rannsakning i saken. Många av de ärenden som sköts upp togs aldrig upp i rätten igen. Tro
ligen sökte rådsturättens att genom att dra ut på fallet ge de inblandade en chans att se över det 
de ställt till med och kanske nå en överenskommelse. Det mest fruktbara för alla parter och för 
den framtida sämjan i staden borde vara att ge trätobröderna en chans att ordna upp saken 
utanför rätten. 

Det förekom också att käranden och svaranden, i tvister och brottmål, dömdes till för
likning. Reinholt Johansson, exempelvis, anklagade den 20 november år 1600 Peder i Orlunda 
för en oförrätt angående Reinholts hustru. Peder dömdes att betala Reinholt två tunnor malt 
och två tunnor råg, men framförallt skulle de förlikas och räcka varandra handen.29 

Rådsturättens sätt att ha invånarnas sämja i fokus vid rättsskipningen gör sig också tyd
ligt genom de många fall då rådsturätten gav brottslingarna chans att bättra sig. I tio fall skulle 
svarandens sak "stå öppen". En dräng dömdes den 27 juni 1608 att böta 12 mark för att ha öst 
okvädingsord över en rådman. Men flera män bad för honom och på grund av drängens fattig
dom gav man istället drängen villkorlig dom. Skulle drängen emellertid anklagas för samma 
sak igen skulle hans straff bli dubbelt så hårt.JO Då rådsturätten styrdes av män som var väl 
integrerade i staden blev det möjligt att beakta det speciella brottets karaktär, de inblandades 
relationer och den anklagades motiv på ett annat sätt än om de anklagade, saklörande och rätt
skipande inte var bekanta med varandra. Då brottslingen efter att straffet avtjänats skulle fort
sätta att leva i staden, tätt tillsammans i beroende och gemenskap med sina grannar, låg det 
förstås en poäng i att trätobröderna försonades. Det pragmatiska synsättet understryks också 
av de många fall där böterna anpassades efter den dömdes betalningsförmåga. Att göra denne 
utfattig var bara att utöka utgifterna för stadens fattigvård, varför det fanns utrymme för ett 
betydande svängrum vad gäller böternas slutliga storlek. Även om det fanns en given lag, 
fanns i rådsturätten uppenbarligen svängrwn vad gäller tolkningen av denna. Rådsturätten var 
därmed i första hand ute efter att på smidigaste sätt lösa konflil'1er mellan individer i staden. 

29ibid, s. 300. 

30ibid, s. 4 16. 
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Den tycks därmed inte ha fokuserat på bestraffning, utan i första hand på att återskapa ordning 
och stabilitet. 

Karin i Strå var välbekant bland rådsmedlemmarna genom alla de gånger hon närvarade 
vid rådsturätten. Hon hade tidigare blivit förvisad staden men kommit tillbaka. Då tålamodet 
på nytt, den 21 februari 1602, inte räckte till för det lösaktiga liv hon levde dömdes hon att 
kåkstrykas och att sedan förvisas staden. Kåken var en träanordning vid vilken brottslingen 
kunde bindas, som ett skamstraff. Skamstraffen var naturligtvis ett effektivt straff i det sam
hälle där äran närmast var utslagsgivande för chanserna i stadsgemenskapen. Att "strykas" vid 
kåken innebar också att där bli slagen eller piskad och var rådsturättens enda kroppsstraff.31 

Då Karin dömdes hade hon i åratal, första gången redan 1588, stått som svarande i rådsturät
ten. Hon hade dömts för stöld och varit i slagsmål många gånger. Hon hade också bedrivit hor 
i staden, för vilket hennes man lämnat henne. Veckan efter att hon slutligen dömdes har de 
uppenbarligen ändrat uppfattning, eftersom de då benådade henne från kåken till att istället 
böta 10 daler och att sedan dra från staden.32 Karin i Strå var uppenbarligen en extrem 
normöverträdare, men när hon väl dömdes benådades hon strax därpå. Trots att liknande brott 
vanligtvis ansågs hota stadens allmänna välstånd och bestraffades ganska hårt, uppvisade de 
ett anmärkningsvärt tålamod gentemot denna notoriska brottsling. Om rådsturättens principer 
var att återskapa ordningen i staden, vilket riktade in den på en slags nyttomaximering, såg de 
troligen till den skada Karin ställde till med, totalt sett. Hur rådsmedlemmarna än resonerade 
kring fallet Karin vittnar ärendet om att rättskipningen inte var formell, anonym eller statisk. 

Rättens ickeformaliserade karaktär understryks ytterligare av att kvinnorna i Vadstena 
syns i tänkeboken. Trots att lagen förbjöd dem att både vittna och att föra sak vittnade 18 
kvinnor i olika ärenden, i grova brottmål men också i enklare ärenden rörande arvs- och 
ägotvister. I 20 ärenden förde kvinnorna också sak. I ett fall anklagade en hustru sin egen man 
för att ha slagit henne.33 I ett annat fall förde en bedragen hustru sak mot sin man, som erkän
de.34 Under perioden svarade också kvinnor i 43 olika ärenden. De flesta av dessa. 14 stycken, 
svarade i sedlighetsbrott, elva i våldsmål, tio i stöldmål och åtta i förtalsmål. 

Formellt var kvinnor genom målsmanskapet beroende av mannens samtycke till sak
förandet. Enligt lagen var det därför mannens sak att föra kvinnans talan vid rätten. Detta tor
de vara en aspekt som förhindrade många kvinnor att processa mot sin man, eller en piga mot 
sin husbonde. Fallen visar emellertid att det gick att processa mot de premisser under vilka 
hon tilläts driva sak i rätten. Såsom exempelvis Rautelin och Pyllkänen tidigare visat bör det 
ha funnits regionala skillnader vad gäller kvinnornas aktivitet vid rätten35 

Våldet och dess karaktärer 
Våldet tar stor plats i tänkeboken och inte sällan tycks vadstenaboma ha blossat upp i spontan 
och ögonblicklig vrede. Våldet tog sig olika uttryck såsom knuffar, slag men också i grövre 
våld där vapen var inblandade som ibland ledde till dråp. Äran och trovärdigheten var, som 
konstaterades ovan, borgen för en plats i bygemenskapen och därmed ett känsligt kapitel för 
varje individ. Ryktet var därför sårbart. över några kannor öl tycks det ha blivit ännu viktigare 
och måste av hävd försvaras, förtalen tilltar och snart är värjorna dragna. Slagsmålen tycks 
dock inte ha varit sprungna ur några långvariga konflikter utan tillkomna i tillfälliga och epi
sodiska känslosvall. Den största kategorien bland våldsbrotten i tänkeboken är enklare slags
mål. Dessa utbröt i första hand mellan människor som kände. Endast i ett fåtal fall inbegriper 

31 Nationalencyklopedin, elfte bandet, s. 620. 

32vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 329f 

33ibid, s. 345 

34 ibid, s. 299. 

35Rautelin, 1995; Pylkänen, 1994. 
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det fler individer än två, och endast i tre fall inbegriper slagsmålet människor som inte känner 
varandra. 36 

Tabe/12. Fördelning av våldsbrotten vid rådsturäUen 
i vadstena 1600-1610 

Antal % 

Mildare våld (knuffar, slag etc.) 42 52 
Grövre våld (vapen inblandade) 25 31 
Viljedråp 10 12 
Vådadråp 3 4 

80 100 
Källa: Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610. 
red. G. J. V. Ericsson. Uppsala 1945- 52 

Det kan också konstateras att flera slagsmål startade i häftiga gräl där någon ansåg sig förta
lad. Bevis krävdes för att belägga ofördelaktiga uppgifter om någon i staden, vilket förde med 
sig att straffet för den som spred osant skvaller var hårt. Förtalen uppkom nästan alltid över 
ölkannoma varför käranden ofta då denne nyktrat till, tog tillbaka sina anklagelser i rätten. I 
de fall, de allra flesta, där bevis för svarandes skuld inte kunde infrias friades således den sva
rande från anklagelserna. Denne blev då frigjord från förtalet och äran var därigenom återupp
rättad. Den 7 april 1600 anklagade fru Walborg Philip skinnare för att ha okvädat henne. Phi
lip tvingades då, inför hela rådsturätten, svära med handen på lagboken37 att han inte kände 
till någonting annat än det som var ärligt och gott om henne. Här fick därför käranden sin ära 
återupprättad inf"Or rådsturätten och positionen i stadsgemenskapen var för tillfället säkrad.38 

I de 42 fall där mildare våld är inblandat bestraffades den anklagade med böter, utom i 
fyra fall. Ett fall sköts på framtiden, en anklagades sak stod öppen, i ett mål skedde förlikning 
och i det fjärde fallet sattes den anklagade i fängelse. Under den aktuella tiden var fängelse
straffet endast ett omvandlingsstraff för de allra fattigaste, från vilka rätten inte kunde utkräva 
böter. Precis som fallet med den dödsdömda kvinnan som benådades av hänsyn till de barn 
hon hade togs här stadens allmänna välstånd i beaktande. Att göra en brottsling utfattig skulle 
bara drabba stadsinvånarna då brottslingen då skulle betunga fattigvården. Att sätta en brotts
ling i fängelset, eller tornet, var också ett sätt att förvara en brottsling under den tid under
sökningar gjordes.39 

Även enklare former av våld var alltså straffbart. Straffet var i de flesta fall böter och 
ärendena avslutades snabbt, varpå händelsen kunde läggas till handlingarna. Värre var det 
med det grövre våldet. I de 25 fall av grovt våld tänkeboken uppvisar, dömdes de flesta till 
böter i kombination med att de inblandade förlikte sig med varandra. I den här kategorien syns 
också en dödsdom, fem fall uppsköts för vidare rannsakning och ett sändes till kungen. Grovt 
våld var naturligtvis ett hot mot stabiliteten i staden varför det låg i allas intresse att detta 
undveks. När det förekom lades stort engagemang för att förhindra hämndaktioner och en ut
bredning av våldet, varför variationerna i straffen är större än i de fall av mildare våld. Flera 
slagsmål ledde också till dödsfall. Endast i två fall leder dråpen till dödsdomar. Det var inte 

36oå en ärende kunde vara uppe i ranen vid en flertal tillfllllen blir den totala andelen ärenden där bronen togs upp fler än 
de begågna broneo. Därfl)r är inte procentsatserna de samma i den här tabellen som i den fbregående. 

37observcra an eden lades på lagboken och inte på bibeln! Kyrkans makt hade därmed ännu inte inbegripit ranskipningen i 
någon vidare bemärkelse. 

38vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 292. 

39fängelsehålan i Vadstena var belägen i rådhustornet i form av en grävd grop ner under jorden. Fången fick gå 
ner på en stege som sedan drogs upp. Platsen som med all säkerhet var ganska obehaglig kallades "tjuvhålet" 
eller "ugglehatt", Bergman, s. 252. 
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enligt gängse normer att ha ihjäl en annan människa. Allvaret i brottet tycks emellertid inte ha 
legat på det principiella planet utan berodde på vem som var inblandad och den skada brottet 
gjorde. De hårdare straffen utdömdes då det överskred fridslagstiftningen och så att säga inte 
skedde inom ramarna för vad som ansågs rimligt. Fridslagstiftningen ingick i de gamla ed
söreslagarna som rörde rätten till frid; att inte behöva frukta angrepp och kränkningar av 
hemmet eller sig själv var grundläggande för att upprätta lugn och ordning i staden.40 I tre fall 
flydde dråparen från staden och i tre andra fall ingick dråparen förlikning med den dräptes 
familj. Den dräptes familj kunde också avgöra om sak skulle drivas mot dråparen, och i de fall 
dråparen och den dräptes familj kom överens utdömdes inget straff. En snabb dom var inte 
alltid det mest fruktbara, snarare söktes sämja och förlikning mellan de inblandade vilket gag
nade alla parter på sikt. 

Normerna och attityderna kring våldet 
Skall man utifrån det myckna våldet i tänkeboken dra slutsaten att Vadstena under den aktuel
la perioden präglades av våld och skräck? Våld var uppenbarligen ett vanligt inslag i kon
frontationer mellan invånarna. Frågan är emellertid om invånarna var slavar under sina affek
ter, och att regler och rättesnören var meningslösa då individerna i eldiga utbrott ständigt bröt 
mot dessa? Tänkeboken uppvisar dock vid närmare granskning en statistik på runt åtta vålds
brott om året, vilket f'ar anses ganska oskyldigt med tanke på de småincidenter som ibland 
togs upp i rätten. Om den verkliga våldsbilden innebär att åtta våldsbrott skedde under tio år, 
vilket inkluderade knuffar och örfilar, kan Vadstena vid den aktuella tiden knappast karaktäri
seras som ett våldsarnhälle. 

Det syns också ha funnits ett fiskalt intresse av att ta upp brottmål i rätten eftersom bö
terna delades mellan den förorättade, staden och kungen. Böterna ansågs vara en inte oansen
lig inkomst för kungen varför det enligt lagen inte var tillåtet att nå förlikning utanför rätten.41 
Vadstenaboma drog sig sålunda inte heller för att erkänna att de åkt på stryk utan tog verkli
gen upp så bagatellartade företeelser som knuffar och örfilar i rätten, som också bestraffades. 
Den l 0 november 1607 dömdes Sven i Svarta för att ha slagit en dräng över kinden till 2 
mark.42 Att ett slag var anledning att föra sak i rådsturätten antyder att våldet verkligen var ett 
hot mot äran, men som genom ett rättsligt efterspel var möjligt att återupprätta. Även om 
straffet var milt var detta ändå en markering om förkastandet av handlingen. 

Bland kombattanterna syns människor ur de flesta sociala skikten, såsom drängar, pigor, 
hustrur och hantverkare. Ståndspersoner är dock i klar minoritet och återfinns i tänkeboken 
främst i civilmål. De förekommer dock i sju våldsmål. Bland våldsbrotten är män utan titlar, 
vilka Sundin antar ha varit bönder, den klart dominerande kategorien.43 41 individer ur denna 
grupp var inblandade i våldsmål. Under den här perioden var ståndspersoner inblandade i 
våldsmålen vid sju tillfällen. Enda gången en ståndsperson svarade i ett våldsmål var den 15 
november 1610 då en stadsskrivare dömdes för ett dråp.44 

Gränsen mellan det kränkande våldet och det berättigade, och till och med ärevördiga 
våldet, måste naturligtvis ha varit hårfin. Samtidigt som våldet kanske rentav var ett accepterat 
sätt att försvara en heder, låg det förstås i allas intressen att undvika detta så långt som möj
ligt. Våldet, med sin förödmjukande karaktär, måste naturligtvis ha hotat stabiliteten och 
stadsgemenskapen. Philip skinnare stod den 1 7 december 1602 återigen som svarande i rätten, 
nu anklagad för att han misshandlat sin fru. Även om det inte fanns något lagstiftat skydd mot 

40österberg & Lindström 1988, s. 25ff. 
41 ibid, s. 55. 

42vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 399. 

43sundin, s. 98. 

44vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577- 1610, s. 442f. 
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misshandel, fanns naturligtvis en allmän principiell uppfattning om att det var fel att göra var
andra illa. Philip skinnares sak stod för den här gången öppen. Rätten hade emellertid ögonen 
på honom och skulle han misshandla sin fru igen skulle han dömas dubbelt.45 

Slagsmålet mellan Karin och Nils som referarades i uppsatsens inledning var av den 
grövre sorten. Anders dikare hade befunnit sig på platsen och vittnade om att ett sanslöst 
slagmål brutit ut. Karin hade varit i det närmaste hysterisk, men ansåg sig i rätten ha blivit 
oskyldigt överfallen och hänvisade till hela sju blåmärken. Nils uppvisade ett skärsår i fingret, 
men rätten lät sig inte bevekas utan dömde dem att böta 12 mark vardera.46 Den ingående re
dogörelsen av händelseförloppet understryker också att fallet ansågs allvarligt och verkligen 
skulle utredas. Karin blev dock vid nästa rådsturätt dömd att böta 3 daler för det våld hon bru
kat mot Anders dikares hustru, som hon i raseriet slog och drog i håret. Anders dikares hustru 
dömdes å sin sida till 2 mark för att ha provocerat Karin.47 Då Anders dikares hustru dömdes 
för att hon ansågs ha "gifwet orsacke till blånad och hårdrag" syns attityden ändå ha varit att 
Karin hade anledning att slå henne. Men trots att Karin var förorättad och provocerad och i 
någon mån berättigad att försvara sin ära på ett handgripligt sätt, förkastade sedan rätten och 
käranden handlingen. Våldet kunde alltså ur ett socialt hanlingsperspektiv, i goda proportioner 
till provokationen ha varit rimligt, men likväl straffbart. Det tycks därmed ha funnits ett re
gelverk kring våldet, om än komplicerat och godtyckligt. 

I uppsatsens inledning nämndes Johan Asplunds teori om den sociala responsiviteten. 
Denna går ut på att människan skapar och svarar, omedelbart och intuitivt, på signaler och 
koder som finns i ett samhälle. Dessa signaler är elementära och responsen sker direkt och 
omedvetet. Denna svarsbenägenhet är ingen fysisk reflex utan mer en "kulturell'', oviss och 
mångtydig sådan. Att svara på signaler från omgivningen är grundläggande i kommunikation 
mellan människor, och den sociala responsiviteten bestämmer och förutsätter därför mänsklig 
integration.48 Individers handlanden i en grupp måste enligt detta resonemang ingå i en ge
mensam, intuitiv och elementär uppfattning om vilka handlingsmönster som är tillåtna. Svars
benägenheten ligger därför till grund för all mänsklig kommunikation. Grundläggande för 
kommunikationen är också viljan att samverka. Det är därmed omöjligt att leva tillsammans 
där människor ständigt motsätter sig de upprättade målen. Vadstenabornas våldsyttringar 
skulle därför, enligt detta tänkesätt, ingå i rationella handlingsmönster. 

De sociala koderna varierar mellan kulturer och tider varför dessa i sig är relativa. De är 
dock fasta och självklara i den specifika miljön. Den som inte förstår eller nonchalerar koder
na äventyrar sin plats i gemenskapen. Helt pragmatiskt kan det därför konstateras att där 
människorna ingår i en stadsgemenskap svarar individerna på sociala koder. Då äran bestämde 
individernas chanser för integration i Vadstena under det tidiga 1600-talet, var handgriplighe
ten en spontan social reflex på de koder och signaler som bestämde normerna. Genom det 
regelverk våldet ingick i var vredesutbrotten en produkt av ett socialt beteendemönster, men 
som inte var juridiskt accepterat då det straffades vid rätten. Det handlar därför inte om att 
vadstenaborna var primitiva i sitt våldsamma agerande. Enligt Asplunds terminologi var de 
bara mer "sociala". 

Arne Jarrick vill hellre tala om framsteg och civilisering. Människorna har helt enkelt 
tvingats lära sig att kväva impulser därför att det, helt rationellt, på sikt ger den bästa utdel
ningen. Därmed menar Jarrick att den moderna individen erhåller ett förnuft den tidigmoderna 
stadsinvånaren inte hade. Asplund kallar dock detta moderna "civiliserade" beteende bara 
mindre "socialt" och att en eventuell civilisering därför inte har att göra med en förnuftsbase-

4 5ibid, s. 327. 

46ibid s. 306. 
4 7 ibid, s. 307. 
48 Asplund, s. 33. 
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rad kontroll utan med förändrade sociala koder. Asplund ser inte de tidigmoderna individernas 
våldsyttringar som affekter utan som tillhörande ett annat socialt system. Individerna agerade 
därmed förnuftigt då de rörde sig inom ramen för den tidens accepterade eller erkända beteen
demönster. Jarrick menar dock att våldsyttringama var just affekter och att de måste ha inne
burit samma irrationalitet och orättfärdighet då som nu. 

Rådsturätten och straffen 
Under den aktuella tiden utfästes inte mindre än 31 dödsdomar. 22 av de dödsdömda hade 
gjort sig skyldiga till grov stöld, tre dömdes för dråp med vilja, två för vidskepligt talande i 
staden och fyra för de sedlighetsbrott de gjort sig skyldiga till. 14 av dessa dödsdomar om
vandlades dock till villkorlig frigivning och var därför mest ett hot. En man som länge retat 
rådsturätten var djäknen Olof. Han dömdes därför, den 6 maj 1603, för att han "micket sig
nelsse och wiskäpelsse, hann bruket ij bygdenn medh planetheläsningh och elliest" att lämna 
staden, men kom han tillbaka skulle han, liksom Johan Larsson, hängas.49 Olof hade troligen 
sysslat med någon form av astronomi, magi eller ockulta aktiviteter. 

Den 6 februari 1602 stod en kvinna inför rätta för att hon stulit två mäns matsäckar. Ge
nom deras innehåll utgjorde de ett högt värde vilket förstås gjorde skadan värre. Men rätten 
veknade och "för hennes månge små barns skull och för månge förböner blef hon benådh till 
stocken.so De moderlösa barnen kvinnan skulle lämna efter sig i fall hon avrättades skulle bli 
ett tillskott till den samling "löst folk" som betungade stadens fattigvård och som ofta störde 
stabiliteten. Rätten prioriterade därför det som bäst gagnade staden på sikt, det vill säga bar
nens försörjning snarare än att principiellt straffa kvinnan för det brott hon faktiskt begått. 

Straffen och domarna tycks uteslutande ha gått ut på att återskapa ordning, se till att de 
inblandade nådde försoning och förlikning vilket på sikt borgade för ett stabilt försörj
ningsklirnat. Nyttoaspekten resulterade också i att de individer som inte passade in verkligen 
avrättades. Denna flexibilitet behöver inte vara någon produkt av ett godtyckligt och emotio
nellt rättskipande från rådsturättens sida. Rådsturättens verksamhet var inte utan principer och 
ideal. Flexibiliteten och variationsrikedomen var istället ganska rationaliserad för att återskapa 
det lugn och den harmoni som staden krävde. Att rådsturätten styrdes av nyttan, ibland på be
kostnad av en brottslings liv, antyder förstås vid en spontan bakåtblick att det var lite illa ställt 
med etiken. I samtliga fall bad dock rätten för den anklagade, vilket nästan alltid ledde till 
benådningar. I rådsturättens handlande fanns därför också ett utrymme för medkänsla. 

Stöld ansågs, av dödsdomarna att döma, vara ett mycket svårt brott. Om lokalsamhället 
var uppbyggd kring en gemensam uppfattning om att ära, ordning och stabilitet var grunden 
för allas möjligheter till försörjning, måste stölden som företeelse ha varit ett sätt att rubba 
förtroendet och därmed försörjningsmöjligheterna. Stölden innebar således på ett abstraktare 
plan en kränkning av den grundläggande äran. En antydan om allvaret i brottet ges också ge
nom de förtal som tas upp i rätten. Beskyllningen "tjuv" föranledde många vilda slagsmål och 
rättsliga efterspel och var uppenbarligen en grov förolämpning. 

De som dömdes till döden hade dömts tidigare. En av de dömda ovan, Henrik Lunen
burg, dömdes den 7 december 1601 för sina stölders skull till döden, men då man bad för ho
nom sattes han i tornet på vatten och bröd för att sedan förvisas landet. Den 17 maj 1602 an
klagades dock samme Lunenburg för att ha stulit i Söderköping varför han nu verkligen avrät
tades. Sven i Långeryd stod den 18 februari 1601 inför rätta för de brott han begått. Han hade 
länge terroriserat sin omgivning genom att stjäla, han slog också sin far och brände så fort han 
fick tillfälle ned dennes gård. Två män vittnade också om hur de åtskilliga gånger löst honom 
från galgen, vilket Svens far också bekräftade. Då rådsturätten frågade om släkten ännu en 

49ibid, s. 335. 

50ibid, s. 316. 
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gång ville lösa Sven från dödsdomen med 50 daler ropade de förskräckt och unisont "Neij!" 
varpå Sven dömdes att mista livet.51 Rådsturätten var således inte ute efter att bestraffa Sven, 
utan sökte på smidigaste sätt lösa en konflikt mellan olika parter, för att skydda endräkten 
mellan individer i staden. Att fokusera på de anhöriga förhindrade säkert också häJnn
daktioner, vilket förhoppningsvis säkrade freden mellan stadsinvånarna på sikt. 

Forskrlingen har också studerat strafformerna och syftena med straffen. Bland andra 
Thunander, Österberg och Sundin ser att straffen tjänade andra syften än vedergällning och 
avskräckning. Straffens syften, menar de, var till stor del att återintegrera brottlingen.52 De 
menar också att avskräckrlingen ingick i syftet med de hårdare straffen. Det innehade förstås 
en poäng att visa hur det kan gå för den som inte håller sig till normerna, men rådsturättens 
agerande i Vadstena tycks främst ha fokuserat på den nytta straffet gjorde för staden respekti
ve brottslingen. Förvisningen och dödsstraffet var ett sätt att bli kvitt en individ som hotade 
stadens grundvalar, varefter lugnet och stabiliteten kunde återställas. Att förvisningen och 
dödsdomen därmed tycks ha tjänat samma syfte antyder att dödsdomen därför inte innehade 
några större moraliska förtecken; brottslingen skadade staden och det centrala var ett få bort 
det störningsmoment denne utgjorde. Dödsdomen eller förvisningen var det mest praktiska 
och skapade den största nyttan för staden. 

Kanske låg det också en ovilja att verkställa dödsstraff då så många dödsstraff benåda
des. 14 av 31 dödsdömda benådades, och de som verkligen avrättades hade benådats tidigare. 
Trots en fokusering på stadens allmänna bästa, och en möjlig medkänsla från rådsturättens 
sida, var rådsturätten dock inte främmande för bestraffningen som sådan. Förvisningen var ett 
straff nog. Det lilla lokalsamhället var med dess obevekliga sociala kontroll sannolikt en hård 
miljö för den som gjort sig skyldig till brott. De normavvikandes rykte var förstås inte särskilt 
gott vilket försatte dem i en närmast hopplös situation; de var tvungna att inneha ära för att ha 
chans att bygga upp denna, som de genom brotten hade förverkat. Då individen tvingades iväg 
till en annan stad, i vilken hon nu var en främling, innehades små möjligheter att bygga upp 
en ära som gav henne en plats i gemenskapen. 

Rådsturätten och statsmakten 
Rådsturättens rättskipande underställdes krav på formalitet och regler; det rent materiella re
sultatet av rättskipandet skulle stämma med lagens intentioner men tillämpningen skulle också 
ske enligt bestämda former.53 Utan att tumma på dessa regler var rådsturätten ändå genom sin 
förankring i staden dominerad av lokala intressen, varför domarna och rättskipningen visar 
spår av ett flexibelt sätt att betrakta lagtexten och brottslingarna. Den gällande lagstiftningen 
var fortfarande vid 1600-talets början Magnus Erikssons gamla landslag från 1300-talets 
mitt.54 Denna ansågs otillräcklig gentemot de många nytillkomna lagarna som härrörde ur 
uppbyggnaden av statsförvaltningen, varf'or oklara förhållanden började råda inom rättskip
ningen. Det behov av kontrollsystem som detta förde med sig mynnade så småningom ut i 
införandet av hovrätterna. Kungl Maj:t var ännu vid 1600-talets början lagstiftare och besluts
fattare men också den som tillämpade de beslut han själv fattat, och var därmed högsta rätt i 
landet.55 

I de fall där underrätterna av olika anledningar inte visste hur de skulle förfara i sär
skilda fall, skickades ärendet till denna högsta instans. Vid ett flertal fall, 15 stycken, sattes 
den anklagade i tornet i väntan på meddelande från högre ort. Under den första halvan av pe-

51 Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 303. 

52Thunander s. 74f; Sundin s. 455fT; Österberg 1991, s. 82f. 

53Thunander, s. 9. 

54Ibomas Lindkvist & Kurt Ågren, Sveriges medeltid, Stockholm 1993, s.15. 

55Thunander, s. 8. 
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rioden skedde detta fem gånger varefter företeelsen ökar mot slutet av 1600-talets första de
cennium. Ärendena rör fall där rådsturätten inte riktigt visste vad de skulle göra med brotts
lingen. Ofta är det olika kombinationer av brott som försvårar saken. Karin Björnsdotter döm
des den 12 juni 1609 till döden för det hor hon begått.56 Här togs ingen hänsyn till de barn hon 
hade. Hon gavs inte heller en ny chans genom att förvisas staden vilket tyder på att attityderna 
hårdnat kring den här typen av brott. Intressant i sanunanhanget är att dödsdomen hänvisades 
till Johans IIl stadgar, och inte till Karl IXs nytryckta upplaga av lagen med tilläggen om den 
skärpta strafflagstiftningen. 57 Införandet av den förändrade strafflagstiftningen präglade där
med ett år efter utgivningen inte rådsturätten i Vadstena i någon vidare utsträckning. Den 
hårdnande attityden från rådsturätten sida var snarare en produkt av den styrning och nya ideal 
som börjat göra sig gällande från centralt håll. 

Jöns i Strå gjorde sig, i december 1604, också skyldig till hor. Ett i sig allvarligt brott 
vilket komplicerades genom att han upptäcktes begå mened i rätten. Han stod inför rätta två 
gånger och fallet blev båda gångerna skickat till högre rätt då man i rådsturätten inte visste 
vad man skulle göra med fallet. 58 Sedlighets brott var ett ofta förekommande brott och straffa
des vanligen med böter. Detta trots att en skärpning kring den här typen av brott inletts redan 
under 1530-talet.59 Kunde de inblandade komma överens, så att den otrogne parten förläts, var 
detta den bästa lösningen för alla. Denna nya ovisshet kring förfarandet av brottet syns vara en 
produkt av en ändrad straff- och rättslagstiftning. Nya ideal och kontrollmekanismer från hög
re ort satte press på rådsturätten att behandla för dem kända brott och brottslingar på ett nytt 
sätt. 

I de fall där ärendena skickas till högre instans utgjordes tre ärenden av stöld i kombi
nation med försvårande omständigheter, som överfall och våld. I två fall är det svaranden som 
vill stå inför högre rätt då misstroende riktats mot rådsturätten. Den 7 mars 1605 stod Ture 
Persson inför rätta anklagad för att ha skrivit ut ett pass med kungligt sigill i kungliga trotjä
naren Peder Anderssons namn. Ture hade då dragit runt i landet och håvat in pengar som Pe
der skulle gjort för kronans räkning. Ture Persson stod därför anklagad för stöld och för att ha 
förskingrat pengar och fördes till fängelset på slottet till dess att svar inkom från högre rätt.60 

Stölden var som bekant ett allvarligt brott, Ture Persson stal dessutom från kungen vilket inte 
direkt förmildrade omständigheterna. Stölden innebar på ett abstraktare plan ett hot mot för
troendet och därmed äran, men innebar också ett allvarligt hot mot den struktur och hierarki 
staden och landet var uppbyggt på. Vid nästkommande rådsturätt gavs hans släktingar möjlig
het att lösa ut honom från dödsstraffet, men de sade sig inte ha råd med det.61 Liksom i ärendet 
med Sven i Långeryd som refererades på sidan 17 var dödsdomen inte principiell. Kunde 
släktingarna lösa ut den dömde, om det fanns ett intresse av att lösa ut den dömde var detta 
alltså möjligt, vilket förstås ytterligare understryker inriktningen på att försona och mäkla fred 
mellan stadsinvånama för att därigenom trygga stadsordningen. Kungens brev kom ett år se
nare, den 1 mars, där dödsdomen bekräftades varpå Ture samma dag halshöggs.62 

Rådsturätten som i stor utsträckning skipat rättvisa och löst konflikter i ett lokalt förank
rat intresseklimat bland sina grannar, ställdes nu alltmer under statsmaktens krav och intres
sen. Den förändring landet genomgick i samband med statsförvaltningen och utrikespolitiken, 
syns också ha börjat nå ut i landsändarna genom de krav och påminnelser från kungen som 

56 vadstena stads äldsta tänkeböck2r 1577-1610, s. 433. 
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allt oftare lästes upp i rådsturätten. Den 9 september 1605 upplästes en fullmakt från Kungl 
Maj:t om att fogdarna skulle leverera kungen de pengar och det silver som beslagtogs hos 
dömda tjuvar. Det här brevet föranledde diskussioner i rätten då man inte var helt säker på hur 
kraven skulle tillmötesgås. Den 22 oktober 1606 kom krav på att skicka stadsskrivaren till 
Stockholm med 200 daler för rustningar till kungens kröning. Vid nästa rådsturätt, 17 januari 
1607, bestämdes också vilka män som skulle övervara hertig Karls kröning i Uppsala den 2 
februari.63 Genom de mer frekventa meddelandena från kungen syns dock en tendens att vilja 
införliva befolkningen med de mer övergripande nationella intressena. Den 4 juni 1609 beord
rades också borgerskapet att stå färdiga med värjor och bössor för att närhelst kungen beor
drade det gå ut i krig.64 

Den 23 januari 1604 dömdes knekten Nils Larsson att hängas då han stulit bly i 
slottstornet. Men "medan thet är konnungz eensack, blef han tagin till slåttet. "65 De senare 
hovrätterna införde som bekant rätten att besluta huruvida någon i underrätterna som dömts 
till döden verkligen skulle avrättas. 1604 hade underrättema fortfarande befogenhet att döma 
och verkställa dödsstraff. Knektarna och de män som deltog i krigen stod dock under en spe
cialrätt direkt under kungen. Fallet visar vad som skulle kunna vara ett förstadiwn till den 
centralisering som snart skulle genomföras. Knekten levde i Vadstena och gjorde sig verkli
gen skyldig till stöld. Rådsturätten behandlade vanligtvis fall som detta på det sätt som i det 
specifika fallet, med befogenhet från Kungl Maj :t, gav den bästa utdelningen för staden och 
de inblandade. Den kungliga specialrätten skulle kunna ha inneburit en konflikt mellan råd
sturättens kompetens och ambitioner att verka för stadens stabilitet och välstånd, och stats
maktens vilja att inordna landsändarna i en centraliserad rättskipning. Någon motsättning av 
det slaget syns dock inte i tänkeboken. Hovrätternas uppkomst innebar kanske inte bara en 
inskränkning av underrätternas självständighet och befogenhet, istället fanns möjligen ett be
hov hos underrätterna som gick i fas med centraliserandet av statsmakten, varför hovrätterna 
inte reducerade underrätternas befogenheter och kompetens utan bara formaliserade ett behov 
som uppstått genom centraliserandet av staten. Tänkeboken vittnar dock om att underrättema 
hade ställts under nya förhållanden inom rättskipningen - innan hovrättens införande 1614. 

Rättstänkande och handlingsnormer i Vadstena mellan 1623och1633 
Rättskipningen övergick enligt forskningen från att ha varit lokalt förankrad på lek
mannabasis, dominerad av den egna stadens intressen, till att underordnas en centraliserad och 
akademiskt inriktad rättskipning. Denna övergång har kallats den "judiciella revolutionen" 
och var ingen isolerad företeelse utan stod i direkt relation till statsmaktens framväxt.66 Även 
den enskilde kände förmodligen på sikt av den här förändringen; med statsmaktens ambitioner 
att kontrollera befolkningen skärptes straffiagstifuingen men också lagarna kring sedlighet. 
Rådsturätten kom också att konkret stå under hovrättens övervakning. Rådsturättens flexibili
tet och möjlighet att döma sÅ att det passade det specifika fallet inskränktes då den genom 
hovrättens kontroll tvangs att underordna sig lagtexten på ett nytt sätt. När denna förändring 
skedde och hur den i själva verket gick till är inte helt klart. Det är därför intressant att se vil
ka konsekvenser den formella förändringen fick på den lokala rättskipningen. Statsmakten och 
hovrätterna innebar en kil i det lokala intresseklimat vilket på sikt måste ha förändrat det tra
ditionella rättstänkandet. Men informationsbruset var vid 1600-talets början förmodligen inte 
helt överhängande, varför den traditionella rättskipningen sannolikt ganska länge behöll 
ställningarna i lokalsamhället. 

63vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 392. 
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Ärendena vid rådsturätten mellan 1623 och 1633 fördelar sig mellan samma kategorier 
som i den tidigare perioden, fall av lövjeri, det vill säga anklagelser om trolldom och magi, 
har dock tillkommit. Det totala antalet ärenden uppgår till 519 stycken. 40 procent av ärende
na utgörs av brottmål, varför den största andelen även här utgörs av civila ärenden. Tvister 
rörande ägande och skulder har ökat, våldsärendena är inte fler än i den föregående perioden, 
men har nu uppgått från den tredje kategorien till den näst största kategorien. 

Tabell 3. Fördelningen av det totala antalet ärenden vid 
rådsturätten i Vadstena i 1623-1633 

Antal % 

Tillkännagivelser 154 29,5 
Uppbjudning och försälning av jord 74 14 
Ägotvister 68 13 
Handelsbrott 10 2 
Arvsfrågor 15 3 
Stölder 41 8 
Våldsbrott 82 16 
Sedlighetsbrott 32 6 
Förtal 24 4,5 
Lövjeri 7 1 
Övrigt 12 2 

519 100 
Källa: Vadstena Stads äldsta tänkeböcker 1618 - 1633, del Il, 
red G. J. V. Ericsson 

Liksom under den förra perioden finns det en social gruppering i ärendena. Endast en person 
ur de högre skikten var under den senare perioden inblandad i ett våldsmål till skillnad från de 
sju som var inblandade under den förra perioden. Fogden Pär på Starby, en av de större går
darna i staden, svarade den 3 juni 1633 för att ha bråkat med en skräddardräng. Vid bara tre 
andra tillfällen agerade ståndspersoner i rådsturätten och då som käranden. Ståndspersonema 
agerade istället, liksom under den tidigare perioden, i civilmål som arvsfrågor och ägotvister. 
Även förtalen rörde stadsbefolkningens undre skikt. Endast tre ståndspersoner kärade i för
talsmål, medan bönderna och drängarna var de dominerande grupperna i denna kategori. 

Skillnaden mellan perioderna är inte markant. Ståndspersonernas inblandning minskade 
dock. Då den totala summan ärenden också minskade erhålls en procentuellt större skillnad än 
vad siffrorna anger. Tendensen är därför en minskning av ståndspersonemas inblandning i 
våldsmålen och kan mycket väl vara en produkt av en ökad distansering grupperna emellan 

Rådsturättens konflikt/ösande funktion i staden 
A ven under denna period fokuserades på försoning, förlikning och återupprättade vänskaps
band, vilket borgade för en lugn och stabil stad. I 21 fall såg rådsturätten till att förlika trä
tobröderna i rätten. Att medla mellan kivande parter och att verka för fred mellan stadsinvå
nama märks också den 30 april 1628. Då dömdes Jon tunnbindare efter en ägotvist att betala 
hustru Inger det han var skyldig henne och att de i fortsättningen skulle "wara wäner". Genom 
att beakta de specifika omständigheterna kunde rådsturätten verka för att återupprätta förtro
ende och stabilitet, snarare än att bestraffa den skyldige. 

Då parterna i rätten slutligen enats i ett brottmål utlyste rådsturätten mellan trätobrö
derna, vid fem fall, en så kallad konungsfred. Denna fred fick inte brytas, vilket skulle innebä
ra att individen i så fall satte sig upp mot kungen själv. Det var därför ett sätt att få ordning på 
bråkstakarna i staden, men gjorde det också möjligt att skydda en utsatt individ. Den 5 juli 
1625 stod två män inför rätta som inte tålde varandra då de drabbade samman så fort de fick 
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tillfälle. Rätten dömde dem att böta men också att acceptera varandra. Sålunda lyste rådsturät
ten konungsfrid över dem, vilket syftade till fred och endräkt i staden. 

En tendens av ett nytt rättstänkande kan emellertid skönjas i rådsturättens verksamhet. 
Den 24 mars 1623 kom en man och kärade till ett par bråkstakar som slagit sönder hans föns
ter och skjutit en av hans duvor. De svarande dömdes då att böta, i enlighet med såramålsbal
ken, men rådsturätten utlyste också konungsfred över käranden. Skulle någon av de svarande i 
framtiden återigen röra honom skulle de "haffua förbrutit liff och godz". Rådsturätten hotade 
inte vanligtvis med dödsstraff i våldsbrott och trätor, varför fallet är ganska anmärkningsvärt. 
Ett annat fall som vittnar om en överraskande hårdhet gentemot de svarande uppvisar också 
fallet den 19 mars 1630. Det var ett av de våldsbrott som uppstått "wtaff hastigh brådnadt". 
De inblandade kvinnorna dömdes att böta, men om någon av dem återigen börjar bråka med 
någon skulle de undergå spanska kappan.67 

Liksom under den tidigare perioden var det vanligt att skjuta fallet på framtiden. 48 
gånger sattes fallet för vidare rannsakning. Ofta föreföll rådsturätten ha velat dra ut på ärendet 
då vittnen saknades, eller ibland bara för att få tiden att gå, och därmed göra det möjligt för 
parterna att komma överens utanför rätten. Den 15 maj 1623 kom exempelvis två kvinnor till 
rätten angående ett slagsmål dem emellan. Då de ville ha vittnen sköts saken på framtiden. 
Redan den 20 maj 1623 var de i rätten igen och rådsturätten dömde dem att böta för slagsmå
let. Men en av kvinnorna dömdes också att förvisas staden om hon i framtiden skulle ge sig på 
den andra kvinnan. Det är visserligen ingenting konstigt med hotet i sig, men de förvisade 
hade inte ställt till med så mycket oreda som de förvisade gjorde under den tidigare perioden. 
Rådsturätten uppvisar därmed en tendens att utdöma hårdare straff, och en fokusering på 
brottslingen gjorde sig nu i allt högre grad gällande. 

Kvinnorna förekommer även under den här perioden som käranden och vittnen. Vid två 
tillfällen stod kvinnor som enda vittnen i våldsbrottmål och fem gånger förde kvinnor sak, 
utan manligt ombud. I jämförelse med den förra perioden är kvinnors aktivitet vid rådsturätten 
därmed betydligt mindre. Kvinnorna syns dock som svaranden i 25 ärenden. De flesta, åtta 
stycken, svarade i våldsmål, sex stycken svarade i sedlighetsbrott, tre i lövjerimål, tre i för
talsmål, två i stöldmål och två svarade i civila ärenden rörande skulder. I jämförelse med den 
tidigare perioden är kvinnorna därmed färre. En tendens som också är förenlig med Marja 
Taussi Sjöbergs resultat från forskningen kring kvinnornas aktivitet vid Njurundatinget.68 

En annan möjlig tolkning av det faktum att kvinnorna trots allt var i klar minoritet i 
rättsliga ärenden är att rätten kanske tillhörde en sfär som skapats för och av män, i vilken 
kvinnorna sällan hade ärende till. Liksom Lindström konstaterar i "Kvinnor, våld och var
dagskriminalitet" kan kvinnornas bortavaro från de rättsliga aktiviteterna förklaras mot bak
grund av män och kvinnors separata sfärer. Detta skulle innebära att rådsturättens material tar 

upp framför allt männens del av de brott och konflikter stadsinvånama ägnade sig åt, varför 
kvinnors egentliga möjligheter och privilegier då inte framkommer. 

Våldsbrotten 
Våldet förekom liksom i den förra perioden nästan alltid mellan två personer som kände var
andra. Våldet var inte förbehållet en viss grupp, men som konstaterades ovan innehar vålds
målen fler individer från de lägre skikten än de övre. Våldsmålen uppvisar emellertid osämjor 
där både män och kvinnor var inblandade, kvinnorna tycks inta ha stått männen efter vad 
munvädret eller hangripligheten angick. I många våldsbrott tycks dock soldater ha haft ett 
finger med i spelet. Den I 0 oktober 1625 startade ett gäng soldater ett slagsmål på en krog, 

67 Spanska kappan var ett nyinrättat kroppstraff, se mer om detta under rubriken Mot en f örändrad social strukiur. 

68Sjöberg, 1992, s. l 50f. 
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som kroginnehavaren emellertid med lite hjälp lyckades avstyra. I nio andra ärenden, däri
bland tre stöldmål och ytterligare fem våldsmål var soldater inblandade. 

Det grova våldet uppgår till 35 enskilda brott medan det mildare utgörs av 18. Det kan 
noteras en förändring i våldets karaktärer mellan de två perioderna. De brott som går under 
kategorien mildare våld är betydligt grövre än det som gick under samma kategori under den 
förra perioden. Knuffar och örfilar syns under den nu aktuella perioden bara två gånger i tän
keboken, bara vid dessa två tillfällen resulterade inte sammandrabbningarna i blodsutgjutelse. 
Det som kategoriseras som det mildare våldet har därför blivit grövre. Det handlar således om 
vilka referenser som står till buds för kategoriseringen av brottet, snarare än brotten i sig. Re
lativt sett ökade också våldskategorin då den nu kom att utgöra den näst största kategorin. 

Av alla de 53 våldsbrotten uppvisar tänkeboken endast tre brott där våldshandlingarna 
inbegrep mer än två personer. Det fanns därför ingen anledning att föra långa turer i rätten. 
Det grövre våldet utreddes dock, liksom i den tidigare perioden, utförligare då detta utgjorde 
ett större hot mot stabiliteten i staden. Det låg naturligtvis i allas intresse att bekämpa över
våld, få den förfördelade parten rättvist kompenserad och att förlika parterna. Stadsinvånarna 
kunde då återigen ägna sig åt familjeförsörjningen och inte åt intriger, hämndaktioner och 
processande i rätten. 

Tabe/14. Våldsbrotten vid rådsturätten 
i Vadstena 1623-1633 

Antal % 

Mildare våld 18 37 
Grövre våld 33 59 
Viljedråp 2 
Vådadråp 2 

53 100 
Källa: Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1618-1633. Del Ji, 
red G. J V. Ericsson. 

Stadens olika skikt och individernas position byggdes ännu upp av äran och förtal väckte ofta 
ont blod. I flera fall uppges orsaken till slagsmål vara "ond mun" och i åtta våldsmål sägs ut
tryckligen orsaken vara förtal. Den 6 mars 1625 stod Ingrid och Bengt som svaranden för det 
slagsmål de haft, i vilket han hade tillfogat henne tre blåmärken. Hon hade å andra sidan kallat 
"hanss hus tiuffaköök". För att han slagit henne bestraffades han med böter, hon dömdes för 
att hon okvädat honom. Rätten tog också hänsyn till deras fattigdom varför böterna var låga. 

Den 2 februari 1629 var ett annat förtalsmål på dagordningen. Mårten glasmästare an
klagades av Arvid Håkansson för att inte ha fullgjort det arbete han fått betalt för. När Arvid 
sände bud med fogden okvädade Mårten budet. Arvid sände då sin son, vilket inte hindrade 
Mårten från att helt frankt be honom "kyssa sigh back ändhan". Detta fanns det vittnen på, 
vilka också lyckades förhindra att Mårten kastade sig över Arvids son. Detta upprörde förstås 
Arvid som då själv gav sig iväg till Mårten. Denne förekom honom i slottsvalvet och bråk 
uppstod. Flera män fick rycka in för att f'anga in Mårten som slog omkring sig och viftade 
med sin kniv. Han stack Arvid i axeln och slängde samtidigt okvädingsord ur sig "huilkit de 
fructadhe, at han skulle göra dem schada". Förtalet var därför ett slags överfall. Det gällde att 
inte hamna i skottlinjen för någons okvädingssalva, då det alltid fanns en risk att rätten eller 
vittnen inte kunde återupprätta den sargade äran. Mårten, Arvid och byfogden som också 
slagits med Mårten, förlikte sig sedan i rätten den 12 februari 1629. De bötade och betalade 
varandras kostnader för skadorna de ådragit sig. För allmän sveda och värk fastställde rätten 
att Mårten i vänskapsgåva skulle betala byfogden femtio daler. Utöver detta tvingades de ock
så avlägga ett löfte att aldrig mer gräla med varandra. 
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Allvaret i förtalet understryks också av rådsturättens agerande i de fall där någon förtalat 
en annan, men som i rätten tar tillbaka det. Rådsturätten hotade om hårda straff för den som 
gjorde liknande anklagelser i fortsättningen. Exempelvis den 4 februari 1625 svarade en man 
för att ha okvädat en annan man på krogen. Han menade emellertid att detta skett i berusning
en och att han inte mindes något av det. Han förpliktade sig också att aldrig mer föra liknande 
skvaller, gjorde han det skulle han straffas med kåken. 

Även bland slagsmålen av den grövre sorten syns något av ett regelverk. Då slagsmål 
bröt ut var vapen ofta inblandade och ibland gick det illa; ett öga kunde ryka eller så råkade 
ett finger huggas av i tumultet. Slagsmålen tycks dock bara ha rört de inblandade, tänkeboken 
uppvisar inga överfall. Inte heller tillfogades sådan skada, förutom i fallet som nyss referera
des, att kombattanterna dog i sammandrabbningarna. Detta möjliga regelverk hindrade förstås 
inte människorna i allmänhet att uppröras av våldet. Den 26 juli 1628 skulle exempelvis en 
man sättas i stocken. Han ville dock inte inta plats i skamstraffet utan strid. Hans Barkhus som 
skulle sätta honom i stocken började då förolämpa honom, slog honom med yxskaftet och 
släpade honom över torget. Målsägaren i fallet hade vid det aktuella tillfället råkat befinna sig 
på platsen och förfärats över händelsen. "Du måste inte så illa fängsla en ... " utbrast han, varpå 
både smockor och okvädingsord började vina genom luften. Vid rådstutillfället förlikte de sig 
dock och bötade för förseelsen. Den tidigare perioden uppvisade hela 13 viljedråp. Trots de 
många blodiga slagsmålen uppvisar den andra undersökningsperioden bara ett dråp. En 
brottsling skulle föras till tornet och misshandlades av häktningsmannen. Den av händelsen 
illa tilltygade mannen dog av skadorna tre dagar efter intermezzot. Hans änka kärade till 
häktningsmannen och ärendet var uppe i rätten tre gånger. Slutligen, den 25 juli 1631 , nåddes 
förlikning mellan änkan och den anklagade genom den bot denna dömdes till. 

Trots minskningen i dråpen ökade den totala andelen grova våldsbrott under den senare 
perioden, medan det mildare våldet minskade. Skall man härav dra slutsatsen att stadsinvå
narna helt enkelt slutade att knuffa till varandra eller att i hastigt vredesmod ge någon irrite
rande typ en örfil? Endast två fall av detta mildare våld, som vadstenaborna så ofta tog upp i 
rätten under den tidigare perioden, finns i tänkebokens senare del. Stadsinvånarna förefaller 
däremot ofta ha knutit nävarna varför det inte verkar särskilt troligt att de plötsligt skulle ha 
slutat slå varandra. Kanske slutade de istället att anmäla det mildare våldet, för att istället göra 
upp om saken utanför rätten. 

Men förtalen och de uppfattade hoten gav fortfarande upphov till så många slagsmål. 
Hotet mot äran återupprättades dock inte genom slagsmålet, utan fick sin reella upprättelse i 
rätten. Att göra upp om äran utanför rätten verkar därmed inte särskilt sannolikt. Från att ha 
varit ett samhälle där människorna, utan att tycka det var så märkvärdigt, slog till varandra i 
tillfällig vrede, gled handlingsnorrnerna därmed kanske mot en minskad andel mildare, snabbt 
uppblossat våld. Kanske blev det lite pinsamt att agera så direkt och handgripligt. Men den 
minskande andelen mildare våld var förmodligen inte resultatet av några eventuella antivålds
kampanjer eftersom det grova våldet ökade. 

Med ökade krav och förhållningsregler från centralt håll blev rådsturätten rimligen ett 
mer institutionaliserat ämbete. En tydlig ökning har skett mellan perioderna vad gäller de 
allmänna tillkännagivelserna, både från centralt håll och från rådsmedllemarnas sida. Råd
sturätten distanserade sig därmed mer och mer. Från att ha dömt över sina grannar utgjorde de 
allt mer en särskild grupp i staden, som då också inte längre var lika involverad i den övriga 
stadsbefolkningen. De skikt på vilka staden uppbyggdes med dess sociala bindningar och re
gelverk var därför på väg att förändras. Då stadsinvånarnas sociala kontroll och gemenskap nu 
började ersättas av en ökande individualisering förändrades också ärans betydelse. Om våldet 
var ett vanlig socialt uttryck för att upprätthåll ära borde detta påverkas av en ökad in
dividualisering. Det samhälle som inte längre var lika tätt i beroende och gemenskap, och där 
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ärans betydelse då inte längre var central, gav sannolikt inte heller upphov till så många till
fälliga vredesutbrott. 

Den andra perioden uppvisar emellertid fall där det tydligt illustrerats att band och posi
tion i staden fortfarande byggdes upp kring ett gott rykte. Förtalets betydelse och de känslo
stormar det lätt rörde upp skall därför beaktas parallellt med det faktum att det tillfälliga mil
dare våldet minskade. Kanske hänger detta inte alls ihop med förändrade beteendemönster 
utan med förändrade ambitioner hos rätten. Som nyss konstaterades var den sociala strukturen 
i staden förmodligen den samma, men med en antydan om att nya tider var på väg. Med hov
rättens insyn, vilken verkliggjorde de centraliserade ambitionerna av disciplin och kontroll, 
var rådsturätten möjligen benägen att beakta våldsbrotten på ett nytt sätt. Då de många bötes
straffen, som gav staden och kungen inkomster, ersattes av andra, hårdare straff låg det kanske 
inte längre i rättens och statens intresse att på samma sätt uppmana stadsinvånarna att ta upp 
fallen till rätten. Därmed skapades möjligen förändrade attityder, vilka nu istället påbjöd upp
rättelse och försoning utanför rätten. 

Huruvida någon av dessa hypoteser beskriver det verkliga skeendet så är det förmodli
gen inte fråga om en ökad impulskontroll. Den snabbt uppblossade vreden kunde mycket väl 
vara kontrollerad. Något besinningslöst raseri var det sällan fråga om utan tumulten tycks 
snabbt ha varit överstökade. Istället påbjöds vid liknande situationer på sikt ett annorlunda sätt 
att reagera, varför det snarare handlar om förändrade sociala handlingsnormer. 

Våldet störde lugnet och endräkten mellan stadsinvånarna och rätten dömde också i ett 
par våldsbrottsdomar parterna att i framtiden låta varandra vara. De fick inte slåss, våld var 
ingen accepterad handling. Konungsfreden som utdömdes i några av de fall som beskrevs 
ovan, innebar också ett konkret förbud att slåss. Några ärenden som refererats ovan uppvisar 
också hur slagsmål försökte avvärjas och att det sannolikt ofta medlades då det började osa 
kring ölkannorna. Exempelvis Mårten glasmästare hölls tillbaka av några män som befann sig 
på platsen, soldaterna på krogen avväpnades rådigt av kroginnehavaren och några kroggäster. 
Nej, bråk var inte önskvärt och vadstenaborna var inte likgiltiga inf"ör våld. 

Våldet, stölderna och straffen 
Liksom under den tidigare perioden benådades många svaranden, då människor bad för dem. I 
åtta fall benådades svaranden i olika brottmål till en lägre bot också på grund av deras fattig
dom. Det viktigaste var att individen trots allt, efter betalad bot, kunde fungera självständigt i 
staden. I de fall där grovt våld var inblandat kom individerna ibland till skadas. Värjor 
svingades, knivar ven genom luften och blodet rann. Denna våldsamma dramatik resulterade 
dock sällan i några hårdare straff. Inte heller dömdes Mårten glasmästare till något värre straff 
än böter. Han var våldsam, han förtalade och rymde från sin arbetsgivare, men likväl förliktes 
de. I 36 fall av de totala 51 våldsbrotten straffades den anklagade med böter. I nio fall sattes 
ärendet upp för vidare rannsakning och i tre ärenden ingicks förlikning. I de resterande fallen 
hände i princip ingenting. Slagsmål som brutit ut i hastighet och dryckenskap angavs i sju fall 
med en särskild notis i ärendena. Böterna var i dessa fall låga och rådsturätten såg därför inte 
särskilt allvarligt på förseelsen. Kanske var det inte särskilt uppseendeväckande att brusa upp 
och slåss på krogen. Det var inte skrämmande eller hotade då agerandet skedde under former 
som stadsinvånarna var bekanta med. Lindström menar att det fanns regler för hur skråets 
medlemmar skulle uppföra sig på gillena för att upprätthålla den gemensamma äran. Böter 
kunde exempelvis utgå ifall någon spydde, somnade eller inte kunde ta sig från krogen för 
egen maskin.69 Skråna hade kanske andra krav än drängarna för att upprätthålla äran, men 
inom de olika grupperna fanns ramar för beteendet som reglerades av en social kontroll. Den 
spontana vreden f'ar därför antas ha innefattats i ett mönster som gruppen tolererade. Att göra 

69Lindström, 1993, s . 6. 
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sig skyldig till dråp eller att gå bärsärkagång på krogen var inte förenligt med normerna i nå
gon grupp. Detta ledde som redan visats till hårda straff, kanske till och med dödsstraff e ller 
förvisning. Våldet som föregicks av en snabbt uppblossad vrede var därmed ett så att säga 
normalt sätt att agera på, normalt i den bemärkelsen att det fanns en frekvens i förekomsten. 
Denna frekvens förde då också med sig ett slags regelverk, vilket upprättade normer kring 
våldshandlingen. Dessa normer gjorde inte våldet juridiskt eller socialt accepterat, men inord
nade det i ramar i vilka s tadsinvånarna så att säga kunde kontrollera det. Våldet var emellertid 
straffbart och störande varför rådsturätten och de flesta stadsinvånare säkert sökte undvika det. 
Under tioårsperioden skedde runt fem våldsbrott varför våldets omfång och betydelse inte 
heller under den här perioden bör överdrivas. 

Av dödsdomama att döma var inte dråpet den värsta förseelsen, inte heller de grova 
våldsbrotten utan horsbrotten och stölderna. Dessa rubbade också grundvalarna för stadens 
allmänna välstånd. Under den senare perioden utfärdades 14 dödsdomar. En av dem var bar
namörderskan, fyra av dessa hade begått hor och de resterande nio var tjuvar. En sedlighets
förbrytare benådades då hustrun bad för mannen, ytterligare en benådning gjordes för den tjuv 
som istället för dödsstraff dömdes att fly Östergötland. Två andra tjuvar ville hovrätten veta 
mer om, var de unga kunde de möjligen få en chans till. De dödsdömda tjuvarna hade inte 
precis gjort sig skyldiga till några småstötar. Den 12 januari 1625 stod en tjuv inför rätta för 
sina stölder, han hade också slagits och haft tidelag med sin matmors ko. Stölderna begicks 
ofta av individer som drog genom staden, vilka då inte heller ingick i stadsgemenskapen. Tju
ven var därmed urtypen för den ärelöse, att stjäla var då också så att säga synonymt med att 
vara ärelös. 

Vissa stölder bestraffades emellertid ganska milt. Dessa fall rörde enklare män i staden, 
pigor eller drängar. De hade visserligen gjort sig skyldiga till ett svårt brott, men ingick inte i 
samma kategori som den dödsdömde tjuven. Pigan eller hjälpkarlen var hemmahörande i ett 
av stadens hushåll. Rådsturätten såg ofta bland dessa stadsinvånare en chans att ordna upp 
saken, för att så istället återskapa ordning. Pigan hade kanske sprungit på någonting som 
skulle dryga ut inkomsterna och lindra fattigdomen, fingrarna hölls inte i styr och så var stöl
den ett faktum. Till skillnad från de kringresande tjuvar som stal för sitt uppehälle innebar de 
inte samma hot mot stadsordningen. 

I elva fall dömdes brottslingen att förvisas staden. Liksom tidigare var det här frågan om 
individer utan en egentlig plats i stadsgemenskapen. En tiggare hade flera gånger svarat för 
sina turer i staden. Han tiggde för sin sjuka dotters skull och drygade ut inkomsterna med di
verse småstölder. Mannen dömdes då efter tre vändor i rätten, i juni 1623, att stå vid kåken, 
men benådades till att istället fly staden.70 För att försäkra sig om att han försvann ordentligt 
utsågs skarprättaren att ledsaga den dömde ut ur staden. Den 18 oktober 1625 dömdes Anders 
Månsson. Stölderna skulle i vanliga fall lett till dödsdom, men många i rätten bad för honom, 
varför han istället dömdes att fly Östergötland. Skulle han emellertid senare påträffas i staden 
eller i landsändan skulle ingen kunna be för honom "wtann bödelenn må tagha honom odöm
dan och hängian i galgen". 

Av de 139 brott som begicks utdömdes tolv dödsstraff, av vilka 10 verkställdes. De allra 
flesta brottmål i tänkeboken, 48 stycken, sköts på framtiden och då de slutligen dömdes ålades 
nästan alla med böter och förlikning, i elva fall dömdes grova brottslingar att fly staden. Ofta 
manade rätten endast till skärpning. Den 16 mars 1625 stod två kvinnor anklagade för att ha 
skvallrat om varandra. Ett i sig allvarligt brott, men de var fattiga och hade ingenting att böta 
med. Därför slapp de straff för den här gången, men kvinnorna hotades istället med att sättas i 
balsjärnet vid kåken om de i framtiden skulle befinna sig som svaranden i ett liknande fall. 
Rådsturätten innehade därmed möjlighet att skifta domar mellan två liknande brott, beroende 

70oatumet saknas i tänkeboken. 
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på omständigheterna och de inblandade. Rättskipningen agerade därmed inom ramarna för 
Kungl. Maj:ts förordningar, men med en gnutta godtycke. En flexibilitet som var möjlig och 
nödvändig då så få människor levde tätt i kontroll och gemenskap. Ur ett centralt perspektiv 
förändrade förvisningen naturligtvis ingenting, rådsturätten sköt bara problemet vidare. Att 
detta förfarande var förenligt med överrätternas samtycke innebär sannolikt att rättstänkandet 
fortfarande var mer nyttofokuserad än något annat, både på det lokala och det centrala planet. 

Mot en förändrad social struktur 
Under den nu aktuella perioden har ännu en kroppsstraffinetod tillkommit, den så kallade 
spanska kappan. 71 Under perioden verkställs detta straff bara en gång, men hot om spanska 
kappan gjordes då och då. Den 19 mars 1630 stod Jon köpsven och Lasse linvävare inför rätta. 
Den senare anklagade den förres fru för horeri. Då det inte fanns några vittnen och rätten 
visste att de länge varit ovänner dömdes de båda att böta. Hustrun frigjordes från skvallret, 
rätten dömde dock att en framtida anklagelse dem emellan skulle straffas med höga böter. 
Skulle någon av fruarna till männen föra elakt skvaller igen skulle dessa undergå spanska 
kappan, utan att mannen kunde be för henne. Detta får anses vara ett mycket allvarligt hot för 
en träta. Rådsturätten agerade därmed inte längre med riktigt samma tolerans och förlik
ningsvilja. 

Spanska kappan var ett regelrätt tortyrinstrument vilket torde ha varit ett effektivt vapen 
i disciplineringens tjänst. Införandet av ett nytt avancerat kroppsstraffvittnar om ett förändrat 
rättstänkande; genom avskräckning skulle svängrummet minska för individen både socialt och 
moraliskt vilket inrättade henne i en kungens, statsmaktens och guds ordning. Denna nya giv 
från centralt håll, gick också i fas med förändrade samhällsstrukturer. Stadsinvånaren levde 
inte längre i samma, tämligen isolerade gemenskap med sina grannar. Staden genomfors av 
främmande grupper, såsom knektar och båtsmän, men också av en ganska stor andel mark
nadsfolk, vilka kom in till staden från den kringliggande landsbygden. Som konstaterades på 
sidan 24 var soldater inblandade i en del brottmål, totalt tio ärenden. Under den tidigare per
ioden nämndes soldater endast i två ärenden, den ene svarade i ett stöldmål och den andre i ett 
våldsmål. Av det minskade personliga beroendet och gemenskapen följer också ett minskat 
engagemang i varandra. Detta innebar också att lite av den medkänsla, som den förra perio
dens rättstänkande uppvisade, gick förlorad. Den hårdnande strafflagstiftningen krävde lite av 
detta hårdnande klimat. Hade stadsinvånama och rådsturätten varit lika involverade i varandra 
som tidigare, hade det sannolikt inneburit konflikter mellan de lokala och centraliserade in
tressena. 

Rättskipningen i Vadstena befann sig därmed under den aktuella perioden i en bryt
ningstid. Tendensen var en minskad tolerans från rådsturätten sida. Samtidigt finns den flexib
la och konfliktlösande karaktären kvar. Granby Ingeborg var välbekant genom sin brottslighet. 
Hon dömdes första gången den 23 juni 1623 för att ha slagits med en annan kvinna. Hon 
dömdes då att fly staden. Tre år senare dömdes hon i ett lövjerimål att undergå spanska kap
pan och att sedan fly staden. Ytterligare tre gånger svarade hon i rätten för olika brott och vid 
det sista tillfället, den 29 april 1633, dömdes hon återigen att fly staden, eller att mista livet. 
Granby Ingeborg utgör, liksom Karin i Strå gjorde under 1600-talets första decennium, ett 
anmärkningsvärt fall. Hur kunde rätten driva henne ur staden fyra gånger? Kanske fyllde Ka
rin och Inger någon slags funktion i staden. Med tanke på de resoluta åtgärder mot många 
grova brottslingar tycks inte förfarandet med Granby Ingeborg bero på släpphänthet från råd
sturättens sida. Möjligen var rådsturätten fortfarande så informell och handlingsutilitaristisk 

71 Spanska stöveln var en medeltida tortyrinstrument som bestod av trä· eller järnskenor som pressades mot den dömdes ben 
(Lilla uppslagsboken, Malmö 1969, s. 1175). Troligen var spanska kappan någonting i stil med spanska stöveln. Av de 
sammanhang an döma där spanska kappan utdömdes som straff, antyds an detta inte var en skamstraff utan ett kroppstraff. 
Detta ligger ilirstås också i linje med de nya avskräckningsambitionema som rättskipningen inriktats på. 
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att varje fall beaktades som individuellt. Rådsturätten såg i alla fall länge mellan fingrarna på 
hennes oförbätterlighet och ständiga återkomster. 

Det har redan konstaterats att rättskipningen emellertid uppvisat en tendens att snabbare 
utfästa hårda straff och det tålamod och den förlikningsvilja som dominerat rättskipningen har 
vid den nu aktuella tiden något tununats i kanten. Med statsmaktens inriktning på avskräck
ning och vedergällning i straffiagstifningen var förhoppningen att stadsinvånaren skulle in
ordnas som individer i en, av statsmakten, kontrollerad och disciplinerad befolkning. Gamla 
attityder och förhållningssätt rubbas emellertid inte i en hast, inte heller arbetsordningen och 
den struktur av gemenskap och beroende i vilken stadsinvånarna sedan länge inordnat sig i. 
Förlikningstänkandet och försoningssträvandena fanns således kvar i rättstänkandet. Den and
ra perioden uppvisar därmed en mer sammansatt och mindre entydig bild av rättskipningen i 
Vadstena. 

Sedlighetsbrotten, lagstiftningen och nyttan 
Konsekvenserna av det appendix Karl IX införde i 1608 års lag var att många av de brott som 
förr ålagts med böter nu skulle beläggas med dödsstraff. Det gällde främst sedlighetsbrotten 
såsom vanliga horsbrott och skyldskapsbrott, det vill säga sexuellt umgänge mellan släktingar. 
Strafflagskärpningen gick i fas med ett gemensamt intresse hos den framväxande statsmakten 
och den reformerade kyrkan att disciplinera invånarna. Genom att kontrollera sexualiteten 
blev det möjligt att kontrollera individerna, som då skulle innebära splittring i de starka släkt
gemenskaperna Marja Taussi Sjöberg menar att de hårdnande straffen för sexuellt umgänge 
var ett sätt att erhålla ett ökat grepp kring individerna, som då också sammantaget minskade 
styrkan hos den sarnmanvävda befolkningen. Detta var i sin tur en förutsättning för att skapa 
en stark centralmakt. 72 

Karl IXs appendix kom alltså till efter nya ideal och skulle verka som krafttag mot vad 
man från centralt håll hade börjat uppfatta som en väldig oordning, omoral och ohörsamhet 
mot Gud och de kungliga påbuden. 73 Rättskipningen skulle enligt denna strävan därför helt 
naturligt inbegripa mose rätt. För att verkliggöra dessa nya ideal av förhållningssätt gentemot 
kungen och statsmakten låg kontroll och disciplin i tiden. Ett steg i den riktningen var natur
ligtvis strafflagstiftningen som till sin karaktär inte bara hårt bestraffade norrnöverträdare utan 
på samma gång också avskräckte andra. Avskräckningen stod naturligtvis i disciplineringens 
tjänst. Den var tillsammans med en ökad individualisering också ett effektivt sätt att skapa 
kontroll över befolkningen. Därmed kom den nya straffiagstiftningen att på sikt prägla rätt
skipningen mot att fokusera på vedergällning och avskräckning. Tänkebokens statistik uppvi
sar en nedgång i antalet sedlighetsbrott gentemot den förra perioden. Företeelserna uppfatta
des möjligen som ett allvarligare brott än tidigare, vilket förstås var syftet med den hårdnade 
strafflagstiftningen. Sannolikt kom också hoten om de hårda straffen att få människorna i det 
lilla lokalsamhället att bli mindre benägna att anmäla sina trätobröder. Förmodligen var det 
inte värt att se sin granne avrättad för oförrätt, varför straffiagstiftningen i så fall var så hård 
att den blev verkningslös. 

Sedlighetsbrottet var under den tidigare perioden en fråga om hot mot stabiliteten i sta
den, då den ogifta kvinnan och hennes barn erhöll sämre möjligheter att ingå äktenskap. Det 
gällde alltså problem med försörjningen vilket relaterade brottet till de praktiska problem det 
kunde förorsaka. Med den förändrade lagstiftningen formades därmed brottet från att ha varit 
av mer praktisk art till att ta en mer moralisk karaktär. Det moraliska trycket på brottet drab
bade i första hand kvinnan, som riskerade att bli gravid. Den 12 maj 1628 dömdes också en 

72Marja Taussi Sjöberg, Rtillen och kvinnorna: Från slälctmala till statsmakt i Sverige under J 500- och 1600-ta/et, Stock
holm 1996, s. 163. 

73Thunander, 1993, s. 52f. 
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ogift kvinna till döden för att ha mördat sitt nyfödda barn. 1600-talet har av olika forskare 
beskrivits som ett ganska ogynnsamt sekel för kvinnorna. Sjöberg betraktar inte den medeltida 
lagstiftningen som direkt "kvinnovänlig", men kvinnorna åtnjöt ändå ett betydande svängrum. 
Centraliseringsbygget kom istället att på sikt ersätta det kollektiva med det individuella, 
släktrelationer blev till parrelationer och vad gäller kvinnornas maktställning så flyttades den
na från släktens beskydd till makens.74 1600-talet innebar därmed en inskränkning i kvinnor
nas rörlighet, både juridiskt och socialt. 

Sedlighetsbrotten upptar en ganska stor andel av brotten i tänkeboken. Under den ak
tuella perioden togs vid 32 ärenden sedlighet upp, vilka behandlade 23 olika brott. Detta inne
bär att sedlighetsbrotten uppgick till 12 procent av den totala andelen brottmål. Av de 23 sed
lighetsbrotten var fem horsbrott och fem mökränkningar, det vill säga då kvinnan troligen inte 
bara var ogift utan även oskuld. Vidare dömdes tre lönskalägen och åtta lägersmål. De två 
sista rubriceringarna stod allmänt för det otillåtna sexuella umgänge mellan ogifta där kvinnan 
hade barn, varför det då inte handlade om någons kränkta mödom. 75 Av de fem horsbrotten 
var tio individer inblandade och tre av dessa dömdes till döden. En av de dödsdömda var bar
namörderskan ovan. Hon hade förutom mordet också bedrivit hor. I ett annat fall, den l okto
ber 1629, erkände en man att han bedragit sin hustru. Mannen ursäktade sig med att hustrun 
"haffuer wtij nåchra åhr warit anfäctadt wtaff Satann". Rådsturätten ansåg emellertid inte 
hustruns belägenhet vara rättfärdigande nog utan dömde både mannen och hans älskarinna till 
döden. 

Mot slutet av den förra perioden företogs en skärpning i förfarandet av ärendena. Råd
sturättens agerande tycks, under hovrättens inseende, nu istället ha mjuknat igen. Tänkeboken 
uppvisar exempelvis den 14 juni 1625 hur rådsturätten inte straffar parterna i ett sedlig
hetsbrott utan låter saken bero. Jon kopparslagare kom då till rätten och talade i en kvinnas 
sak angående en knekt hon varit tillsammans med. Jon menade att denne knekt lovat att ingå 
äktenskap med henne. Knekten lämnade också Jon 40 daler i "pant". Kom inte knekten tillba
ka och infriade sitt löfte skulle Jon överlämna de 40 dalerna till kyrkan och de fattiga i staden. 
I ett annat fall, den 2 september 1633, dömdes en stenhuggardräng för den mökränkning han 
gjort sig skyldig till. Han var dock fattig och "ny kommit tiill ämbetet" varför rådsturätten 
benådade honom till en låg bot. Rådsturätten begagnade därmed fortfarande, den stränga 
strafflagstiftningen och hovrättens insyn till trots, en flexibilitet där domen anpassades efter 
brottets och brottslingen specifika omständigheter. 

Bara ett av de 23 fallen sändes till hovrätten, den 15 maj 1623 då en man stod som sva
rande för ett horsbrott. Bara hovrätten hade befogenhet att avgöra huruvida dödsdomarna 
skulle verkställas eller inte. Då horsbrotten enligt den nya praxis skulle straffas med döden är 
det intressant att det ingenstans anges att de resterande fyra horsbrotten sändes till hovrätten. 
Atta sedlighetsbrott uppsköts till vidare rannsakan och i sex fall ålades svaranden med böter. I 
de resterande fem fallen sägs ingenting om straff eller vidare rannsakningar, utan rådsturätten 
lät saken bero. 

Liksom under den tidigare perioden prioriterades, även om det inte alltid rent juridiskt 
var det rätta, att äktenskap ingicks eller att bedragna män och hustrur förlät varandra. Den 8 
november 1624 fördes saken för vidare rannsakning då parterna i ett lägersmål inte kunde 
bestänuna sig för om de tänkte gifta sig eller inte. Samma dag togs ett annat lägersmål upp, 
vilket också uppsattes för vidare rannsakning till dess att kvinnan fött det barn hon väntade. 
Därmed var de inte tvungna att ingå äktenskap innan barnet var fött. Sedlighetsbrottet var där
för troligen fortfarande främst en fråga om de försörjningsproblem det kunde ge upphov till. 
Endast horsbrotten var belagda med dödsstraff, de andra var belagda med böter. Bland dessa 

74sjöberg, 1996 s. 153. 

75sundin, s. 127ff 
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fanns förstås från samhällets sida en förhoppning om att förhindra förekomsten av utomäk
tenskapliga barn. Helt pragmatiskt var det förstås bättre att de gifte sig med varandra än att 
den enskilde ålades med hårda straff; fler skulle då kwma försörja sig själva utan att på olika 
sätt betunga staden. Trots att trycket ökade på sedligheten, dömde rådsturätten alltså bara tre 
av de tio till döden för de horsbrott de gjort sig skyldiga till. Intressant i sammanhanget är 
därför den pragmatiska anda som fortfarande präglade rådsturättens rättskipande, trots hovrät
tens insyn. Karl IXs stränga strafflagstiftning och hovrättens kontroll över rådsturätten, tycks 
därför inte ha haft någon omedelbar genomslagskraft vare sig på rättskipningen eller stadsin
vånarna. 

Rättskipningen och hovrätten 
Under den tidigare perioden gjorde rådsturättens agerande ett intryck av osäkerhet inför över
rätterna, men under den senare perioden uppvisar rådsmedlemmarna en återvunnen säkerhet. 
Endast i två fall sände rådsturätten dödsdomar till hovrätten. Rådsturätten hade full befogen
het att utdöma dödsstraff men endast hovrätten fick avgöra huruvida den dödsdömde verkli
gen skulle avrättas eller inte. Det första fallet, som också togs upp på föregående sida, rörde 
en man som begått hor med en annan kvinna: 

Därföre affdöbdhes effter thet 10 capitell i giftemålabalken, at the iche kunne frija theras liff, 
män effter thet att förbemält Erichs hustru beder för mannen, schiutz theras sach wttij höga 
öfuerhetens nådh. 

Texten antyder att då kvinnan bad för mannen sände de deras fall till hovrätten istället för att 
döma honom till döden, som frist eller uppskov men inte som ett framtida dödsstraff. Råd
sturätten tycks alltså fortfarande ha ansett sig ha, om inte ha full befogenhet så i alla fall möj
lighet att verkligen döma och kanske också verkställa dödsstraff utan hovrättens inblandning. 
Enligt Jagen skulle alla hals- och livssaker avgöras i hovrätten. Av alla de dödsdomar sägs det 
endast tre gånger uttryckligen i texten att fallet sänds till hovrätten. Svaren från hovrätten no
terades också, varför det verkar troligt att rådsturätten i detta hovrättens initialskede inte alltid 
underordnade sig detta formella krav. Hovrätten framväxte kanske lika mycket ur statsmak
tens vilja att underordna landets rättskipning en enhetlig praxis, som ett komplement till råd
sturätten. Den 28 september 1624 dömdes Sanna Adamsdotter att mista livet för sitt osedliga 
leverne. Hon hade då förvisats staden ett antal gånger, men kommit tillbaka men inte fått 
ordning på tillvaron. Hovrätten nämns inte i ärendet, under de resterande nio åren av un
dersökningsperioden återges inte heller någonstans hovrättens svar i ärendet. Det förefaller 
inte särskilt troligt att hon hölls fängslad i tornet i nio år, varför dödsdomen troligen verkställ
des. Den 1 augusti 1626 dömdes en tjuv för sina bedrifter till döden. Han hade stulit från kyr
korna både i Arboga och Örebro. Han hade också gjort sig skyldig till tidelag och låtit sin bror 
hängas för en stöld han själv begått. Någon dödsdom anges inte, direkt efter redogörelsen för 
tidelaget uppgav skrivaren att "Effter tiggaren war rättat' tiilsadhes byfogdt och kämmenär, at 
skarpa Karin, som tiuffuen hölf tiill hos". Texten antyder att tjuven omedelbart leddes iväg på 
sin sista promenad nedför "tjuvagatan". Karin som gömde tjuven och sålde godset undslapp 
dock straff på det att hon "packar sigh strax wtaff stadhen." Troligen fanns ingen konflikt 
mellan hov- och rådsturättens syn på dödsstraffet och de som dömdes till döden, varför hov
rättens befogenhet att avgöra i dödsdomarna så att säga inofficiellt och till vardags delades av 
rådsturätten. 

Det andra fallet som sändes till hovrätten kom tillbaka den 29 november 1625. Hovrät
ten godkände där en av de två dödsdomar rådsturätten utdömt, vad gällde den andra förhöra 
sig om hans ålder och tidigare leverne. Det tredje fallet som sänds till hovrätten är det ärende 
som rörde tre tjuvar varibland en var skarprättare i staden. När deras dom slutligen kom till
baka, den 21 mars 1630 dömdes två av dem att mista livet, efter tjuvabalken, men vad gällde 
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den tredje, Anund, ville hovrätten veta om han kunde överta skarprättarens sysslor och där
med behålla livet. Rådsturätten ansåg emellertid inte Anund lämplig för jobbet, varför han 
liksom de andra avrättades. Rådsturätten ville ha bort Anund, att låta honom leva skulle inne
bära att han på nytt äventyrade stadens ordning. Den flexibilitet som rådsturätten begagnade 
sig av, och som uppenbarligen även hovrätten gjorde innebar alltså inte mycket skydd för in
dividen. Rådsturättens ordningssökande och nyttomaximerande rättstänkande var inte alltid 
positivt för den anklagade. Den 13 juni 1624 dömde rådsmedlemmarna en tjuv att mista livet, 
"wtann han kan niuta öfuerhettenes nådher". Den som var utifrån och begick brott var inte en 
del av stadsgemenskapen och hade troligen inte mycket att hämta i den lokalt intresseinriktade 
rådsturätten. Således fanns även i den centraliserade och formella hovrätten ett utrymme för 
flexibilitet och hänsyn inför särskilda omständigheter. Denna flexibilitet bör ha motsatt sig de 
ideal av likformighet och enhetlighet inf'ör lagtexten som hovrättens verksamhet syftade tilll 
dessa fall kunde hovrätten vara ett skydd då denna var mer benägen att se till reella bevis och 
den egentliga lagstiftningen. I det fall, som beskrevs ovan där en man benådades att fly sta
den, ålades också bödeln att "tagha honom odömdan och hängian i galgen". Här syns inga 
tecken på att blanda in någon överrätt. Eftersom rådsturätten formellt sett inte hade befogen
het att i hals- och livssaker torde framtida eventuella bestraffningar av det här slaget ha vållat 
bekymmer. Hur kunde rådsturätten hota en förvisad med döden om denne kom tillbaka, och 
då inte låta dödsdomen ske genom rätten? Då hovrätten krävde en kopia på varje års dombok 
uppdagades naturligtvis förfaranden som dessa. Då rådsturätten upprepade gånger hotade om 
döds- och kroppsstraff för hemvändande förvisade bör detta ha uppdagats för hovrätten. Efter
som rådsturätten agerade på det här sättet, tio år efter hovrättens införande, måste det därmed 
ha varit ett förfarande som hovrätten accepterade. 

I detta tidiga skede av en övergång från en lokalt förankrad rättskipning till en centra
liserad sådan var möjligen också de män som befolkade hovrätterna, trots sin bildning ännu 
påverkade av ett traditionellt rättstänkande, där nyttoaspekten var central och flexibilitet vik
tig. Tänkeboken ger därmed en bild av en rättskipning där influenser från ett nytt rättstänkan
de kan skönjas, men där överrätten och rådsturätten ursprungligen tycks komna ur samma 
skola. Därför agerade rådsturätten ännu liksom den tidigare gjort, med flexibilitet och kon
fliktlösning - med hovrättens insyn och accepterande. Rådsturättens agerande ger dock en 
antydan om hårdnande attityder och en minskad empati. Detta förfarande liknar därmed en 
kompromiss mellan den lokalt förankrade rättskipningen och den nyinrättade centraliserade 
hovrätten, men med betoning på konfliktlösning och nyttosökande. 

Rådsturätten och influenserna utifrån 
Hovrätten var som centraliserad institution en ofrånkomlig influens och faktor i den föränd
ring som rättskipningen och samhällsstrukturen genomgick. Hovrätten blir genom sin existens 
en kil i den isolerade och lokala rättskipningen som bidrar till den förändrade samhällsstruktu
ren. Inte nödvändigtvis genom de domar den ålade på stadsbefolkningen, men genom dess 
övervakande funktion. Hovrätten var en påminnelse om statsmakten och var rent principiellt 
en maktfaktor i stadsgemenskapen. 

Under den senare perioden var den sociala strukturen som redan konstaterats på väg att 
förändras. En viss polarisering har antytts mellan grupperna i staden. Denna polarisering rörde 
också särskilda brottskategorier och ärenden vid rätten. Det traditionella lokalsamhället bands 
samman genom förtroende grannarna emellan och en gemenskap genom en sluten och delad 
uppfattning om den personliga hederns betydelse. Det täta lokalsamhället med den viktiga 
äran och den sociala kontrollen förpliktade också stadsinvånarna att inordna sig i ett gemen
samt regelverk. Med förvaltningsbygget kom ämbeten och bildade yrkesutövare vilket kom att 
distansera grupper åt. Detta föranledde på lite sikt en förändring av den sociala struktur staden 
byggdes upp av. 
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Liksom de ökande påbuden från centralt och lokalt håll var det skrivna ordets växande 
betydelse en faktor som påverkade den sociala strukturen. Under den tidigare perioden dök 
skrivna dokument visserligen upp då och då, vid tio tillfällen, i form av köpebrev eller förlik
ningsbrev. I ärenden som rörde arv, ekonomiska transaktioner och skuldefrågor resonerade 
rådsmedlemmarna sig istället fram till en rimlig lösning, och vittnen och eder ansågs tillförlit
liga nog. Under den senare perioden syns en ansenlig mängd handskrifter florera i ärendena, 
papper vilka sågs med stor respekt. 37 olika dokument i form av köpebrev, fullmakter och 
sedlar angående arv och ägande. Under båda perioderna var det stadsinvånare ur de högre 
skikten, vilka också var den klart dominerande gruppen i civilmålen, som hade papper med 
sig till rådsturätten. Den 20 juli 1631 var ett arvsmål på dagordningen, men då "inga schrifter 
fans därom, som dem schulle göra någon beske" avgjorde istället rådsturätten i saken. Den 
dömde dem att förlikas så att den som ansågs vara skyldig i fallet betalade sin skuld. De skulle 
dessutom lova att de, eller deras arvingar, aldrig mera skulle tala eller gräla om saken igen. I 
de fall där skrivna dokument fanns till hands vägde dessa tungt, men då de saknades mäklade 
rådsturätten fred mellan parterna på det traditionella konfliktlösande viset. Skrivna dokument 
tycks därmed höra till de influenser som kom till rådsturätten utifrån. 

När exempelvis rådsturättens befallningsman Johan Brun kärade i ett förtalsmål syns 
den växande betydelsen av de skrivna dokumenten. Han anklagade den 26 februari 1632 en 
man för att ha okvädat hans dotter. Ärendet togs också upp den 2 maj samma vår, och tog 
sammantaget upp flera sidor i tänkeboken. Äran var uppenbarligen fortfarande mycket viktig. 
Att svaranden tog tillbaka sina ord vilket frigjorde dottern från skvallret var inte nog. Johan 
Brun krävde, och fick, också sin dotters ära återupprättad genom ett skrivet papper. 

Hovrätten var en högre instans som genom dess existens och funktion obevekligen för
satte rådsturätten att agera mindre utifrån lokala behov och intressen och påverkade därmed 
den lokalt förankrade rättskipningen att röra sig mot en mer anonym, reglerad och centralise
rad rättskipning. Rådsturättens och rättskipningens förändring var därmed på samma gång en 
produkt av och orsak till ett förändrat socialt regelverk i staden. Samtidigt som den sociala 
strukturen och rättskipningen förändrades genom hovrättens och statsmaktens ökande infly
tande, hade den under den andra perioden kvar mycket av den konfliktlösande karaktär som 
varit kännetecknande för den lokalt förankrade rättskipningen. 

Från konfliktlösning till disciplinering. Sammanfattning och diskussion 
Flera forskare har angett en nedgång i våldsamhet under 1600-talets gång. Vadstena utgör 
inget undantag i sammanhanget. Våldet var inte juridiskt accepterat då det bestraffades vid 
rätten. Det var egentligen inte heller socialt accepterat då det, liksom förtalet, var ett hot mot 
den personliga äran. Då alla var medvetna om vad en kränkt ära kunde innebära såg därför 
vadstenaboma med all sannolikhet allvarligt på våldet. Trots detta var våldet ett givet sätt att 
försvara den viktiga äran, varför normerna och koderna kring våldet innefattats i ett komplext 
och mångtydigt regelverk. 

Under 1620-talet, dvs under den andra perioden, har våldsbilden förändrats. De enklare 
knuffar och slag, som utgjorde en stor del av den första periodens våldskategori uppgick en
dast till två fall i tänkeboken. Den totala andelen våldsmål sjönk under den andra perioden, 
men det grövre våldet ökade och den totala andelen våld uppgick under den andra perioden till 
den näst största kategorin av alla rådsturättens ärenden. 

Våldstrenden gick sannolikt i fas med rådsturättens förändrade rättskipande. Liksom 
Asplund anger finns det goda skäl att anse människan vara en svarsbenägen varelse. Då en 
formell struktur förändras skapas nya normer och regler. Då förändras också beteendemönst
ren. Med statsmaktens disciplineringsarnbitioner skapades också ett större utrymme mellan de 
enskilda individerna. Rådsturätten utgjorde alltmer ett eget ämbete i staden och skrivna do
kument började också bli fler och väga tungt i olika ärenden. Av den ökande distansen kom 
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individerna att ha mindre kännedom om varandras omständigheter vilket sannolikt medförde 
mindre medkänsla. Detta gjorde det möjligt för stadsinvånarna att bruka ett grövre våld, men 
också för rådsmedlemmarna att utdöma hårdare straff. 

Det blev kanske med tiden verkligen lite pinsamt eller "fel" att slå till en trätobroder. 
Det minskade milda våldet skulle då vara en produkt av den ökande distanseringen. Men för
mågan att kontrollera sig är sannolikt inte svaret på minskningen av det snabbt uppblossade 
våldet. Den här typen av våld kunde mycket väl vara kontrollerat då det innefattades i ett re
gelverk. Troligtvis är kontroll av impulser nödvändigt för att mänsklig integration skall funge
ra. Då integrationen kräver gemensamma normer för att upprätthållas håller den inte för 
okontrollerade beteenden, som i förlängningen innebär ett hot mot gruppen. Kontrollen är 
därför en fast och oumbärlig mekanism inom gruppen. Det är istället kontrollens "mängd" 
som varierar mellan kulturer och tider, vilket resulterar i olika beteendemönster. Dessa lär 
sinsemellan vara svåra att värdera. Våldets förändring handlar således snarare om ett förändrat 
socialt regelverk, som också förändrade normerna. 

Att anse det minskade våldet vara en produkt av ett nytt målinriktat och förnuftigt 
handlande implicerar att vadstenaborna skulle ha varit irrationella och spontana, utan planer 
för sitt handlande. Istället bör handlingar betraktas som rationella på flera plan. 76 Utan en 
grundläggande vilja till samarbete vore ingen mänsklig integration möjlig. I det medeltida och 
tidigmoderna lokalsamhället var en given struktur grunden, som bestämdes av äran. Ordning 
eftersträvas som en förutsättning och premiss för stadsgemenskapens existens. Dessa strävan
den kan omöjligt ha fungerat utan ett reglerat och allmängiltigt handlingsutövande. Därför är 
inställningen att de tidigmoderna beteendemönstren var målinriktade och rationella - på sina 
egna premisser. 

Den förändrade våldsbilden är förstås mycket intressant mot bakgrund av Elias civili
seringsteori. Kanske började stadsinvånarna anse det pinsamt att slåss, vilket kanske skulle 
kunna förklara nedgången av det milda våldet. Denna pinsamhet torde dock inte vara sprung
en ur ett nyförvärvat förnuft, genom vilket vadstenabon plötsligt skulle ha lärt sig att avgöra 
och beräkna sina handlingars konsekvenser. Elias menar inte heller att civiliseringen består i 
detta nyförvärvade förnuft, detta förnuft är istället någonting som kommer ur processen. Men 
konsekvensen blir den samma; det är genom en nyförvärvad insikt om handlingens följder 
som gjorde det möjligt att överväga handlingar. På det sättet skapades impulskontroll och af
fekten försvann. Men vadstenaborna förefaller ha varit var fullt kompetenta att göra avancera
de och kvalificerade beräkningar, även under den tid då undersökningen uppvisade den största 
andelen snabbt uppblossat våld. Jarrick anser inte att Elias teori om impulskontroll är tillräck
lig som förklaringsmodell för den civilisering han beaktat. Istället, menar Jarrick, skall fram
steget ses mot bakgrund av att människorna har blivit bättre på att ta hänsyn till andra, när de 
söker tillfredsställa sina egna behov varför de alltså har blivit mer empatiska.77 Men riktigt 
varför denna förändring kom till eller på vilket sätt individerna erhöll den ökade mängden 
empati anger inte Jarrick. Den här undersökningen visar emellertid att våldet i Vadstena in
gick i ett regelverk som inte inrymde våldshandlingar utanför ramarna, dvs våldshandlingar 
som då också kränkte och skrämde. Mot dessa våldshandlingar reagerade stadsinvånama 
kraftigt, liksom det framgår att man faktiskt försökte avstyra bråk innan det riktigt bröt ut, för 
att undvika konflikter. Rådsturättens många benådningar och bönerna för den svarande visar 
också att vadstenaborna tog hänsyn till varandras omständigheter. Undersökningens allmänna 
resultat ger också bilden av ett hårdnande klimat, med en ökning av det grövre våldet och en 
tilltagande distans mellan stadsinvånama. Empatin står här snarare i motsättning till den 
ökande individualiseringen i lokalsamhället. Ökningen av det grova våldet bör inte med någon 

76se här Erling Sandrno i "Maktens beroligende blikk'', Scandia 1994, för en intressant diskussion i ämnet. 

77ramck, 1995, s. 5 
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teori kunna inbegripas i framstegstanken. Således tycks 1600-talets första decennier inte gå 
mot en ökning av tolerans och empati. Våldstrender torde inte heller i sig vara avgörande för 
huruvida människor skall anses civiliserade eller inte, istället bör de olika kategorierna stude
ras liksom de inbördes relationer dessa har. 

Rättstänkandet ändrarfokus 
För att ytterligare knyta an till de frågor som ställdes i uppsatsens inledning kan det konstate
ras att principen för rättskipandet var att återskapa och upprätthålla ordning i staden. Den 
möjlighet rådsturätten hade att beakta de specifika omständigheterna hos brottslingen och 
brottet, var en förutsättning för att kunna mejsla fram den dom som passade det specifika om
ständigheterna bäst. Denna flexibilitet gagnade stadsordningen, vilken var grunden för 
stadsinvånarnas försörjningsmöjligheter. Rådsturättens agerande där helheten fokuserades kan 
ses som ett nyttomaximerande, ibland på bekostnad av den enskilde individen. Detta rättstän
kande var sannolikt inte sprunget ur ett moralfilosofiskt studium från rådsmedlemmarna och 
Kungl. Maj:ts sida, utan var praktiskt och tjänade alla på sikt. Stadens täta sociala struktur och 
beroendet stadsinvånarna emellan krävde ett försonande klimat. Rådsturätten agerade därmed 
utifrån dt:n helt pragmatiska principen att det som skapade lugn och endräkt mellan stadsinvå
narna var gott. Genom det faktum att stadsinvånarna och råds-medlemmarna var så tätt in
volverade i varandra blev det svårare att utdöma hårda straff för sina grannar. Under båda pe
rioderna gjordes många benådningar, ofta sköts fallet på framtiden för att på det sättet mana 
fram an försoning trätobröderna emellan, många dödsstraff omvandlades också till förvisning. 

Med förvaltningsbygget och en förändrad strafflagstiftning kom emellertid nya attityder 
att prägla rättskipningen. Utvecklingen gick därmed från det medeltida konfliktlösande rätt
stänkandet präglat av att återskapa en äventyrad ordning och att kompensera den förf"ördelade, 
till att under 1600-talets början fokusera på avskräckning och vedergällning. Vedergällnings
tanken, som var en del i det nya rättstänkandet, innebar ett skiftande av fokus. Ambitionen att 
på allvar ena riket och dess befolkning föregicks av uppfattningen att det hos befolkningen 
fanns en väldig oordning och omoral. Således var det lilla lokalsamhället med den lokala rätt
skipningen inte betraktat uppifrån, utan den egna stadens intressen bestämde rättskipningen. 
Att rättskipningen rörde sig mot denna motsatta inriktning kom ur statsmaktens ambitioner att 
kontrollera och disciplinera, vilket effektivt gjordes genom avskräckning. Hovrätten gjorde att 
synsättet trängde igenom på lokal nivå, men det något hårdare klimatet som kommit till ge
nom den förändrade sociala strukturen underbyggde också förändringen. Hovrätten tycks i 
detta tidiga skede emellertid inte ha varit särskilt organiserad eller principiell. Liksom hos 
rådsturätten fanns där en flexibilitet och inte alls den enhetlighet i lagtillämpningen som hov
rättens verksamhet åsyftade. Statsmakten och hovrätten utövade dock ett inflytande på råd
sturättens rättskipande verksamhet vilket i viss mån förändrade rättstänkandet, mot att i allt 
högre grad rikta in sig på brottslingen. Rättskipningen förändrades därför med statsmaktens 
framväxt, samtidigt som den behåller den konfliktlösande och nyttoinriktade karaktären. 
Rådsturättens rättskipande verksamhet i Vadstena var därf"ör under det tidiga 1600-talet inte 
entydig 

Några metodologiska funderingar 
En civiliseringsteori är sannolikt inte svaret på ned- och uppgående våldstrender. Om det his
toriska skeendet ses som lika obekant för oss som det var för de aktörer som verkligen bevitt
nade det, är det troligare att insikter om samtidens normer och attityder verkligen kan nås. 
Detta aktörsperspektiv förhindrar ett spontant fördömande. När historikern istället tar sig an 
ett historiskt skeende utifrån vår tids normer och kunskaper, begagnar hon vad Nilsson kallar 
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för kronologisk imperialism?&. Detta innebär att med facit i hand förklara varför det som 
skedde måste ske. Med utgångspunkt från den egna kulturens normer för vad som är gott och 
ont, avfärdas lätt de beteenden och värderingar som skiljer sig från dessa som felaktiga eller 
kanske omoraliska. Med frarnlängesperspektivet tar istället historikern de historiska aktörer
nas framtidsbedörnningar och beteenden på allvar. Vår egen tid är inte heller genuin och en
tydig, utan består av många kulturer, och av kulturer i kulturerna i vilka också normerna varie
rar. Vilka värderingar som bland alla kulturer är de "sanna", och görs bäst som utgångspunkt, 
torde vara svårt att avgöra. 

För att få en bild av vadstenabornas ideal och förväntningar kan därför tänkeböckernas 
våldsfrekvens och yttranden inte beaktas med vår tids normer. V adstenaborna uppfattas då lätt 
som ouppfostrade och okontrollerade, som en följd av att de så ofta tog till nävarna. Om 
handgripligheterna istället beaktas framlänges ses våldshandlingama bland de normer och 
förväntningar det uppstod och det görs då kanske möjligt att förstå varför de betedde sig som 
de gjorde. Genom att söka de attityder som kan förklara beteendemönstren ökar också chan
serna att se vilka alternativa handlingsutövanden den historiske aktören hade att välja på. In
om den specifika miljön, det vill säga i det lilla Vadstena påbjöd normen, trots att det inte var 
lagligt och att det retade upp kontrahenten, att slå till den som hotade äran. Alternativet, det 
vill säga att inte slå till, var kanske att verkligen äventyra den aktuella positionen. Ett andra 
alternativ skulle möjligen vara att hålla igen och skrika på hjälp, vilket också förekom. Våldet 
i Vadstena kan inte rimligen avfärdas som en produkt av okontrollerade och irrationella hand
lingsutövanden. Våldet, och rättskipningen kring detta, var istället en produkt av den specifika 
miljön. Detta betraktelsesätt innebär inte någon konventionalisering av våld och forskaren be
höver inte ställa sig bakom våldshandlingama som sådana. Frågan är också om det spontana 
våldet, låt säga ett okontrollerat sådant, verkligen är det våld vi skall förkasta. I Brev från 
Nollpunkten resonerar Peter Englund kring vår tids förnuft och civilisering som i kall beräk
ning åstadkommit ett häpnadsväckande lidande: 

Atombomben är en styggelse, inte bara för att den hotar våra kroppar utan kanske än mer för 
att den ifrågasätter vårt förnuft. För den byggdes inte av oförnuftiga, ociviliserade människor, 
tvärtom.79 

Ur ett mycket enkelt moralfilosofiskt perspektiv borde den rationella individen kunna kontrol
lera och styra sina handlingar; då hon med sin rationella kapacitet har förmågan att inse vad 
som är gott borde hon också handla därefter. Därmed uppstår grymhet och brutalitet i en slags 
skärningspunkt mellan förnuftet, kunskapen om vilka handlingar som gör gott och de hand
lingar som motsätter sig detta. Något mänsklighetens framsteg från 1600-talet och framåt, vad 
gäller fred och humansim bör därför inte överskattas. 

Elias civiliseringsteori är sprungen ur ett bakåtblickande och är möjligen god som en 
rambeskrivning av den historiska förändringen. Den ger en gångbar förklaringsmodell över en 
generell samhällsutveckling. Teorin har emellertid uppstått genom en önskan att förklara ett 
skeende som redan ägt rum. Frågan kvarstår därför om ett bakåtblickande betraktelseperspek
tiv verkligen säger oss någonting om hur förändringen skedde och vilka dess faktiska orsaker 
egentligen var. V alet av betraktelsesätt är därför intressant för uppfattningen om den historis
ka aktören. Om syftet är att så långt som möjligt förstå varför de handlade som de gjorde, läm
par sig framlängesperspektivet bäst. 

Undersökningen som helhet ger bilden av ett samhälle i förändring. Trots att den ord
ningsinriktade karaktären i hög grad behöll ställningarna i rådsturätten, kom denna att centra
liseras genom hovrättens inflytande. Häftiga känslosvall och vilda slagsmål var ganska vanli-

78Nilsson, s. 52f. 

79Peter Englund, Brev från Nollpunkten, Stockholm 1996, s. 261 . 
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ga inslag i konfrontationerna mellan stadsinvånarna. Lugn och endräkt prioriterades emellertid 
av både stadsbefolkningen och rådsturätten, varför rättesnören och normer reglerade hand
lingsutövandena i staden. Av undersökningen framgår också en förändring i våldstrenden. Det 
snabbt uppblossade våldet avtog medan det grövre våldet ökade, vilket torde bestrida ett civi
liseringsperspektiv. Men kanske skall våldets betydelse i det tidigmoderna Vadstena tonas 
ned, eftersom det ur tänkeboken faktiskt kan utläsas att våldshandlingama i själva verket var 
ganska få. 
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Från mammas husmanskost till social ingenjörskonst. 
Debatten om fria skolmåltider under 1930- och 40-talet i Sverige 

Av Kent Waltersson 

Inledning 
"Det är uppenbart, att samhället och skolan här måste träda emellan och påtaga sig ett större 
ansvar än tidigare för barnens hälsa och allmänna kondition. { ... }Tillkomsten av skolmåltider 
är alltså motiverad ur synpunkten att stödja och underlätta hemmens arbete. Utvecklingen av 
kvinnoarbetet har också bland annat medfört, att åtskilligt, som hemmen tidigare haft att be
styra i fråga om barnens vård och uppfostran, numera överflyttats till skolan. Skolmåltiderna 
falla också på ett naturligt sätt in i raden av övriga socialpedagogiska åtgärder inom skolans 
ram { ... }, vilka äro de första uttrycken för den nya skola, som målmedvetet strävar efter att 
vara ett kraftcentrum i hälso- och socialvårdens tjänst".80 

Citatet ovan är hämtat ur befolkningsutredningens betänkande om skolmåltider, som låg 
till grund för ett avgörande riksdagsbeslut om skolmåltiderna 1946, men frågan var aktuell 
under många decennier, både före och efter detta beslut. 

Samma år som riksdagsbeslutet strejkade skolbarnen i Göteborg. De hade reagerat mot 
maten som tillhandahölls vid folkskolestyrelsens fria skolmåltider, och vägrat äta korvkaka 
när den serverades utan lingonsylt, som de var vana vid hemifrån. Föreståndarinnan för skol
måltiderna i Göteborg hävdade att det var "höga vederbörande i Stockholm" som bestämt vad 
barnen skulle äta. Skolöverstyrelsen tillbakavisade kritiken och menade att de endast upprättat 
en typmatsedel som föreskrev en viss standard på maten.Bl 

Femton år efter riksdagsbeslutet och strejken i Göteborg, hösten1961, behandlade 
kommunfullmäktige i Grästorp, en liten kommun på västgötaslätten, ett förslag till införande 
av fria skolmåltider för alla skolbarn. Något som inte var populärt hos alla. Det fanns de som 
varnade för en stor skattehöjning om förslaget blev verklighet. Men det fanns andra argument 
än de rent ekonomiska mot införandet av skolmåltider. Högermannen Carl-Gustav Andersson 
yttrade sig i debatten, med argumenten att "mor Annas köttbullar är bäst" och "mammas 
smörgåsar är de bästa". Man beslöt att inte igångsätta skolmåltidsverksarnheten höstterminen 
1962, utan vänta till 1963. En annan högerman, Karl Svensson, reserverade sig med 
motiveringen att skolbespisningen "var av så stort humanitärt och socialt intresse att han ej 
kunde acceptera de avgivna nejrösterna". 82 

Skolmåltidsfrågan tillmättes således stor betydelse och rymmer flera olika teman: Hur
vida fostran skulle ske hemma eller i skolan, innehållet i byggandet av en ny nation, möten 
mellan olika kulturer, relationen mellan centralt och lokalt. Texterna väcker sammantaget 
många frågor. Varför ville man göra måltiden till ett ansvar för samhället? Hur var det möjligt 
att föra över något så grundläggande som måltiden från familjen till skolan? I vilken samhäl
lelig kontext utspelar sig dramat om skolmåltiderna? 

80 SOU 1945:47. Betänkande om skolmåltiderna, s 102f. 

81 Svensk lärartidning 12 oktober 1946, s 962. 

82 Kent Waltersson, Modernisering genom sko/reformer: Tillkomsten av Grästorps centra/skola 1961. Historia 2-uppsats 
(Linköping 1996), s 12ff. 
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Forskningsläge 

Det moderna projektet 
Jan Larsson har i sin bok, Hemmet vi ärvde, givit en generell bild av det moderna samhällets 
framväxt på 1900-talet som är värd att lyfta fram som en bakgrund till 
skolmåltidsdiskussionen. Här bildar begreppen tradition och modernitet motsatspar i 
sarnhällsutvecklingen. Begreppet modernism definieras som ett tillstånd där "vetenskapen 
blivit till vägledning för rationellt framtidsinriktat handlande. Att bejaka detta tillstånd och 
tron på vetenskapens förmåga till förutsägbarhet och styrning av komplexa system -
industriella, mänskliga och sociala" .83 Människan liknas vid en maskin, manipulerbar, möjlig 
att reglera och med universella behov. Detta har lett till uppkomsten av professionella 
grupper, som gör anspråk på kunskapsmonopol och hävdar ensamrätt att skriva ut 
universallösningar på olika samhällsproblem.84 

Genom visionen om folkhemmet fick moderniteten sin politiska uttolkning. Folkhemmet 
trädde fram ur en utbredd föreställning om ett rättfärdigt samhälle. Jämlikhet och delaktighet 
för alla i välståndsökningen blev vägledande för 1930- och 40-talets politik. Kollektivet 
betonades framför individen. Staten blev allt mer aktiv gentemot medborgarna och 
kommunerna blev lokala redskap för att förverkliga den politiska viljan. Det som kom att gå 
under benämningen "det moderna projektet" var inget strikt partipolitiskt påfund, även om 
socialdemokratin ägde ett tolkningsföreträde, utan kom att genomföras med brett politiskt 
samförstånd och med nationell samling som ett slags mfil.85 

Den sociala ingenjörskonsten kom att förena vetenskap och politik med rationell 
övertygelse och social teknik. I den sociala ingenjörskonsten var skolan en viktig arena. Med 
staten som dirigent skulle skolan, för att låna Alva och Gunnar Myrdals ord, "formas till ett 
socialt organ för barnens uppfostran och livsanpassning". 86 Det gamla idealet att skapa 
lydnadsmänniskor skulle ersättas av nya ideal: anpassningsbara, självständiga individer med 
förmåga till kollektivt samarbete. Kort sagt - skolan skulle vara med och leverera den nya 
människotyp samhället ansågs behöva. Individen skulle utvecklas till en handlingsmänniska 
med förmåga att göra rationella val.87 Yvonne Hirdman uttrycker det med några lånade ord 
från Alva och Gunnar Myrdal: "dåliga vanor skulle vridas rätt, de oförståndiga måste 
upplysas, de ansvarslösa väckas". Hirdman menar att det gällde att förvandla människor från 
B-varelser till A-varelser. Det var inte bara fler människor, det var nya människor samhället 
krävde: socialt anpassade, effektiva, moderna och demokratiska.88 

För att undanröja traditioner och gamla sedvänjor infördes, enligt Larsson, sofistikerade 
metoder. Människan skulle förändras och nya gemenskaper formas. Den gamla 
gränsdragningen mellan privat och offentligt upplöstes till förmån för ökat politiskt och 
vetenskapligt inflytande. Kompetens och professionalism sattes högt.89 

Hirdman utvecklar synen på relationen mellan staten och medborgaren. Staten skulle ses 
som representant för alla, representerande ett högre förnuft än det enskilda förnuftet. 
Människan var den lägre delen och staten den högre i denna symbios. I staten kunde man 
lagra de enskilda människornas individuellt goda tankar, att dras fram och användas när den 

83 Jan Larsson, Hemmet vi ärvde (Stockholm 1994), s 18. 
84 Ibid, s l 6f. 

85 lbid, s l l 5ff. 

86 Ibid, s 154. 

87 lbid, s l 54f. 

88 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm 1989), s 227. 

89 Larsson, s 161 f. 
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enskildes omdöme sveks.90 Uppslutningen kring det moderna projektet blev stort. Per-Albins 
bild av folkhemmet förenades med en gemensam längtan efter framtiden, en 
utvecklingsoptimism. Ekonomisk tillväxt och statlig politik skulle sörja för trygghet och 
rättvis fördelning till medborgarna.91 

För att bättre kunna sätta in skolmåltiden som en del av det moderna projektet behöver 
vi veta mer om den tidens diskussion om kostfrågor, hälsa och hygien. Vilken påverkan hade 
dessa problem för samhällsförändringarna? Användes vetenskap, professionalism och politik i 
syfte att förbättra människornas levnadsstandard? Vilken roll gav man barnen i samman
hanget? 

Hälsa, hygien och befolkningsproblem 
Eva Palmblad menar i boken Medicinen som samhälls/ära att senare delen av 1800-talet inne
bar ett starkt uppsving för hygien och hälsovård, och att detta just går att förklara mot bak
grund av de samhällsförändringar som ägde rum. Urbanisering och industrialisering förde, 
åtminstone inledningsvis, med sig en försämrad hygienisk standard, försämrad kost och un
dermåliga bostäder. Den hårda exploateringen av arbetarklassen resulterade i höga sjukdoms
och dödlighetssiffror.92 Situationen förvärrades av att den växande skaran fattiga lämnades att 
själva lösa sin försörjning. För många människor, framförallt yngre, återstod till slut endast 
alternativet att emigrera till Amerika. 

Yvonne Hird.man har i sin bok, Magfrågan. Mat som mål och medel Stockholm 1870-
1920, visat på de stora problem med undernäring som fanns i Stockholm decennierna före och 
efter sekelskiftet 1900. Stora grupper av människor levde på en kost som knappt gav dem 
hälften av den energi de behövde för att leva drägligt.93 Hird.man har konstaterat att arbetar
hushållen i Stockholm, till skillnad mot landsbygdens arbetare, valde att prioritera fett, socker 
och kaffe framför kött, sill och fläsk. Denna "lyxkonsumtion" försämrade levnadsstandarden 
y1terligare, från en redan låg nivå.94 

Kring sekelskiftet 1900 började industrialiseringen ta fart på allvar och allt fler insåg 
faran med att inte ha tillräckligt med duglig arbetskraft i de lägre åldersgrupperna. Det som 
några årtionden tidigare hade varit överbefolkning på landsbygden hade i början av 1900-talet 
vänts till hotet om framtida underbefolkning med en bristande näringsstandard.95 

Det restes krav på sociala förbättringar. Under slutet av 1800-talet växte läkarvetenska
pens engagemang för befolkningens hälsotillstånd. En allt större oro över befolkningens 
nedåtgående hälsa märktes. Naturvetenskap och medicin fick uppgiften att försöka lösa pro
blemen, och triumferade på bekostnad av traditioner och religion.96 Professionaliseringen och 
vetenskapen var på stark frammarsch. Larsson uttrycker det som att "medicinsk- och naturve
tenskaplig forskning hade erövrat rollen som uttolkare av Guds stora plan".97 Intresset för 
människan som biologisk varelse och den gamla föreställningen om människan som maskin 
fick ny1t liv.98 

Det hygieniska reformarbete som genomfördes motiverades, enligt Palmblad, dels för 
att tillfredsställa individernas behov av välbefinnande, dels för att tillgodose samhällets behov 

90 Hirdman (1989), s 220f. 

91 Larsson, s 160. 

92 Eva Palmblad, Medicinen som samhälls/ära (Göteborg 1990), s 9f. 

93 Yvonne Hirdman, Magfrågan. Mat som mål och medel Stockholm 1870-1920 (Stockholm 1982), s 25ff. 

94 lbid, s 52ff. 
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av friska och dugliga medborgare. Målet var att åstadkomma beteendeförbättringar hos den 
enskilde individen men också att förändra samhällsanordningarna i stort. 
Medicinvetenskapen fick en stark roll, långt utöver den rena sjukdomsbehandlingen. Hygien 
blev ett nyckelbegrepp kring demografi, äktenskap, barn, sexualitet, skola, boende, själen och 
så vidare. Hygieniseringen ledde till att all fler sociala och individuella företeelser kom att 
innefattas av den medicinska referensramen, eller diskursen.99 

1930- och 40-talet innebar att hälsoproblemen allt mer integrerades i det samhälleliga 
reformarbetet. Målet var att höja såväl folkstammens kvalitet som kvantitet. Upplysning och 
reformer var nyckelord i detta arbete. Eva Palmblad och Bengt-Erik Eriksson pekar, i boken 
Kropp och politik: Hälsoupplysning som samhällspegel, på denna dubbla strategi som utmärk
te befolkningsfrågan. Upplysning å den ena sidan, socialpolitiska och ekonomiska reformer å 
den andra. Mödraskydd, rnoderskapsunderstöd, subventionerad bostadsförsörjning, utbyggd 
hälsovård, barntillsyn, fria skolluncher, barnbidrag och inte minst folkupplysning stod på dag
ordningen. Den linje som förespråkades i strävan att förbättra kostvanorna är, enligt Palmblad 
och Eriksson, den "föreskrivande". Avsikten var inte att förse mottagaren med olika alternativ 
att ta ställning till, utan att ange det rätta, dvs det mest hälsoriktiga och rationella. Eftersom 
det kollektiva syftet var gott behövde inte ens eventuella negativa konsekvenser för individen 
diskuteras.100 Hirdrnan spetsar till det: "Plötsligt var det självklart var roten till samhällselän
det låg: det var för att arbetarklassens mödrar och döttrar inte kunde laga mat" och för att all
mogekvinnorna lagade "svinrnat".101 Det gällde att inviga familjen i näringsfysiologins hem
ligheter. 

En viktig målgrupp för samhällets hygien- och hälsoarbete var skolbarnen. Genom att 
påverka den uppväxande generationen skulle familjen och hela folket så småningom för
bättras.102 Hirdrnan har också tagit upp barnen och föräldrarna, men ur en annan synvinkel -
den dagliga kampen om maten. Hon refererar till en undersökning från 1930-talet som visade 
att mannen prioriterades i familjen och fick den mest närande maten. Det som blev över fick 
delas mellan kvinnor och barn.103 

På vilket sätt var skolan viktig för den sociala ingenjörskonsten i allmänhet, och för häl
so- och hygienfrågor i synnerhet? Vilken roll hade skolan i detta projekt? 

Skolans utveckling 
De första decennierna av 1900-talet innebar en enorm expansion av svensk skola mätt i antal 
lärare och elever, kostnader, utbildningstidens längd med mera. Trots svårigheten att objektivt 
mäta kvalitet tyder allt på att även denna varit positiv. Kursinnehåll, lärarutbildning, skol
forskning och skolans uppdrag utvecklades kontinuerligt. Striden om enhetsskolan var en 
konflikt som präglade de första sex decennierna av 1900-talet. Radikala skolföreträdare såg 
den rådande isoleringen mellan olika skolformer och samhällsklasser som orättvis. Genom att 
låta alla barn gå de första viktiga skolåren i en sanunanhållen skola skulle samhällsklyftorna 
minskas.104 I boken Likvärdighet i skolan. En antologi beskriver Ulla Johansson det som att 
fallenhet och anlag skulle avgöra möjligheten till vidare studier och arbetsliv, inte klass 
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och/eller kön. Införandet av den allmänna rösträtten bidrog till starka krav på en medborgerlig 
utbildning.105 

Vidare pekar Johansson på att föräldrarna inte alltid var så angelägna om att sätta sina 
barn i skolan, och ser det som ett tecken på att utbildning inte värderades särskilt högt. För att 
upprätta folks förtroende för skolan vidtogs olika åtgärder i syfte att förbättra skolväsendet. 
Statsmakten blev en plattform som skulle reglera undervisningen och skolförhållandena. Ut
bildningen blev för viktig för att anförtros åt enskilda personers mer oberäkneliga händer. 
Reformeringen skedde utifrån principen om likvärdighet, dvs lika tillgång till olika former av 
utbildning. Med det syftet detaljreglerade staten skolornas verksamhet. Johansson ser skolan 
som en viktig del i det moderna projektet. För det första svarade de allt större statliga sats
ningarna på utbildning mot en tro på vetenskapens och kunskapens möjligheter att skapa ett 
bättre samhälle. För det andra grundades likvärdighets- och standardiseringssträvandena inom 
utbildningsområdet på en övertygelse om möjligheten och önskvärdheten att styra skolut
vecklingen. 106 

En del i det moderna projektet på skolans område var, som tidigare tagits upp, frågor 
kring hälsa och hygien. Från slutet av 1800-talet skedde en massiv satsning på att lösa barn 
och ungdomars hälsoproblem med hjälp av skolan. Skolan ansågs i sig utgöra ett hälsovådligt 
inflytande på barnen. Detta oroade framförallt läkare och lärare. Läkarna genomförde omfat
tande undersökningar för att mäta hälsotillståndet. Resultaten var nedslående och det restes 
krav på materiella förbättringar i skolan. För bedömning och mätning av skolbarnens hälso
tillstånd utarbetades en rad tabeller och mallar. Skolöverstyrelsen konstruerade särskilda stan
dardtal för vikt och längd och vikt-längd relationer. Enskilda läkare förespråkade särskilda 
hälsokort där omfattande data och iakttagelser om varje skolbarn skulle registreras. JO? 

Från mitten av 1930-talet började man allt mer, från statens sida, att uppmärksamma nä
ringsfrågor bland skolungdomen och skolmåltidsfrågan hamnade på den politiska dagordning
en. i os 

Sko/måltider 
Skolmåltider var länge begränsade till folkskolorna i de större städerna och uteslutande av
sedda för mindre bemedlade elever. I slutet av 1800-talet bekostades verksamheten ofta av 
församlingen, av välgörenhetsorganisationer eller av enskilda gåvor.109 Även enskilda initiativ 
från lärarhåll förekom. Organiserad barnbespisningsverksamhet förekom sporadiskt över hela 
landet. På landsbygden var skolbarnen oftast hänvisade till medhavd matsäck. Om avståndet 
inte var för långt kunde barnen springa hem på frukostrasten för att äta. Svårigheterna att byg
ga upp en fungerande skolbespisningsverksarnhet förblev störst på landsbygden. Efter norsk 
modell prövades den sk oslofrukosten, som bestod av mjölk, smörgåsar med pålägg och frukt 
eller morot.110 

Ett par stora utredningar på 1930- och 40-talet behandlade ingående näringsfrågor och 
skolmåltider.111 Första gången statsbidrag till skolmåltider beviljades var 1937/38. Det reser
verades för skolor på landsbygden och skulle utgå endast till skoldistrikt där verkliga behov 
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förelåg. 112 Dit räknades kraftig arbetslöshet, hög andel barnfamiljer med låg inkomst, stort 
antal barn med lång skolväg och en låg skattekraft.113 

1946 beslöt riksdagen om statsbidrag för anordnande av skolmåltider. Bidraget utgick 
både till måltider och inventarier. Under en övergångstid skulle skoldistrikt och kommuner 
kUIUla få bidrag trots att skolmåltiderna inte stod öppna för alla elever. I dessa fall skulle mål
tiderna i första hand tillhandahållas elever med lång skolväg, klena eller sjuka elever, elever 
från hem med svag ekonomisk ställning samt elever, vilka inte kunde erhålla en ur närings
synpunkt fullgod måltid i sina hem. 114 

1946 kan alltså sägas utgöra startskottet för utbyggnaden av skolmåltidsverksamheten i 
hela landet. Antalet elever som omfattades av verksamheten steg mycket snabbt från slutet av 
1930-talet.115 Det var inte fråga om någon obligatorisk verksamhet för kommunerna. De kom
muner som införde fria skolmåltider fick tillgång till statsbidraget. Måltiderna var inte heller 
obligatoriska för eleverna. Fortfarande kunde alltså matfrågan skötas genom hemmets försorg. 
Skolöverstyrelsen gavs tidigt en ledande roll för skolbarnbespisningama, liksom för annan 
skolhälsovårdande verksamhet. Skolöverstyrelsens konsulenter lämnade fortlöpande råd och 
anvisningar om hur skolmåltider skulle anordnas och hur kosten skulle komponeras. Särskilda 
kurser för skolmåltidspersonal anordnades. Det ställdes krav på kommunerna för att statsbi
drag skulle utgå. Maten skulle vara kostnadsfri och ur näringsfysiologisk synpunkt lämplig. 
Kravet att de fria skolmåltiderna skulle stå öppna för alla elever som önskade visade sig, som 
framgått ovan, svårt att tillgodose. En övergångstid tilläts ända till början av 1960-talet. l 16 

Det är tydligt att staten i första hand angav ett rationellt och vetenskapligt perspektiv på 
maten. Men vad hade maten för betydelse för människor? V ar det enbart en fråga om att vi
taminer, kolhydrater och andra ämnen skulle doseras i lagom mängd och att matfrågan skulle 
skötas rationellt enligt vetenskapens senaste rön? 

Maten som kulturbärare 
Anders Salomonsson ger i boken Mera än Mat identitetsbegreppet en viktig betydelse. Män
niskor har alltid haft behov av att manifestera och uttrycka sin identitet i olika sammanhang, 
och maten blir då ett användbart medel. Enligt Salomonsson har betydelsen av att markera sin 
identitet och kulturella tillhörighet känts allt angelägnare under 1900-talets lopp. Det handlar 
om regional identitet, etnisk identitet, kulturell identitet och så vidare.111 

I sin avhandling Till bords: Vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesam
hället, har Ingrid Nordström givit ytterligare insikt i mat och måltid som kulturellt och socialt 
system.11s Hon har genom sin avhandling visat på hur måltiden varit en viktig del av hushåll
ningen och den sociala organisationen. Ideologier har samlats upp inom måltidens fält och 
blivit uttryckt i olika normer - i bordsskick, i allmänna principer för beteende, i hållningssätt 
till mat och måltid. Nordström menar att måltiden har en central betydelse därför att männi
skor själva uppfattar mycket av sin verklighet via måltider.119 

11 2 Viktor Fredriksson, red, Svenska folkskolans historia. Sjäne delen. Skolutvecklingen 1942-62 (Stockholm 197 1). s 530f. 
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När Hirdman studerade magfrågan i Stockholm decennierna kring sekelskiftet fanns ex
empel där maten markerade olika kulturer och skikt på samhällsstegen. På landsbygden domi
nerade naturahushållningen, därför stod saltat kött, bröd, välling, gröt, potatis och soppa ofta 
på bordet. I staden fanns en valmöjlighet och början till en livsmedelsmarknad, om än blyg
sam för de fattiga. Arbetarbefolkningen i städerna valde då bort köttet och fläsket, till förmån 
för socker, grädde, smör och kaffe. Hirdman menar att det här valet pekar åt två håll. I fråga 
om knappheten påminner arbetarhushållen om fattighusens, men i fråga om smör, kaffe och 
socker pekade valet uppåt, om en önskan att nå en annan plats i samhällets hierarki. Skillna
den mellan "bättre" och sämre" folk låg här i konsumtionen av socker, kaffe och fett.120 

Mat kunde innehålla värderingar, markeringar, vittnesbörd om ekonomiska förhållan
den, sociala relationer, nyhetsspridning och kommunikation. Man kunde stoltsera med mat, 
eller man kan ställa sig in med mat. Maten blev med andra ord ett av människans tydligaste 
uttrycksmedeJ.121 Mat var en djupgående kulturell fråga, och det var också frågor som dessa 
som ställdes på dagordningen i debatten om de fria skolmåltiderna. 

Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Skolmåltidsfrågan rymmer således mycket av komplexiteten i det moderna projektet. Det var 
en tid när gamla traditioner ifrågasattes till förmån för ett modernt livsmönster, anpassat för 
ett industrisamhälle. Vetenskapen och politiken var två mäktiga krafter i förening. Grundläg
gande kulturella och sociala föreställningar hos människor skulle förändras, jämlikheten öka. 
Här står det nya mot det gamla, familjen mot samhällets institutioner, småskaligt mot storska
ligt, professionella mot lekmän. Vilka konflikter och diskussioner bar omställningen på? Syf
tet med uppsatsen är allmänt att studera moderniseringsprocessen genom den debatt om skol
måltidsfrågan som fördes på ett nationellt plan, och specifikt att se hur olika grupper agerade 
och vilka argument som användes. Mitt fokus blir skolan, och särskilt kommer jag att under
söka vilken roll lärarna och läkarna spelade. Centrala frågeställningar är: 
-Vilka argument för och mot införandet av fria skolmåltider fanns? 
-Vilka grupper och intressen var anhängare respektive motståndare till införandet av fria 
skolmåltider? 
-På vilket sätt ingick skolmåltiderna i det moderna projektet? 

Källor och metod 
Med stöd i forskningsläget har problemformulering, syfte och frågeställningar utvecklats. Uti
från problemet har jag närmat mig källorna, för att därigenom kunna dra mer generella slutsat
ser. 

Det har varit svårt att avgränsa undersökriingsperioden. Av forskriingsläget har framgått 
vilken lång historia som skolmåltiderna bär på. 1946 har fått utgöra undersökningens bortre 
gräns. Det var då utbyggnaden av skolmåltider satte fart i stor skala, ett slags mål för 1930-
och 40-talets diskussion. 1934 har ratt utgöra inledningsåret för undersökriingen. Detta år ut
kom makarna Myrdal med boken Kris i befolkningsfrågan, och från den tiden återfinns skol
måltidsfrågan som ett centralt politiskt och vetenskapligt diskussionsämne. Denna bok f'ar 
tjäna som inledning på en period då samhällsdebatten kring befolknings-, hälso-, hygien-, och 
näringsfrågor var intensiv. Boken åtföljdes av debatter i tidrlingar och tidskrifter, men tjänade 
också som inspiration för statliga initiativ på området. 

Den andra källan utgörs av riksdagstryck och statliga utredningar, framförallt från de två 
stora befolkningsutredningarna, 1936 års befolkningskommission och 1941-års befolkningsut
redning, Dessa utredrlingar har breda uppdrag, men båda ger skolmåltidsfrågan en grundlig 
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behandling. Remissammanställningen från befolkningskommissionens betänkande, redovisat i 
befolkningsutredningen, har varit ett värdefullt tillskott i källmaterialet. 

För att ytterligare kunna belysa skolrnåltidsfrågan har jag använt Svensk lärartidning 
mellan åren 1933-46. Tidningen gavs ut av S.A.F, Sveriges allmänna folkskollärarförening, 
och innehåller en omfattande debatt kring aktuella utbildningspolitiska problem. Genom tid
ningen framgår vilken roll lärarna, men också läkarkåren, kom att spela. Med stöd av So
cialmedicinsk tidskrift, mellan åren 1933-46, har det varit möjligt att ytterligare tydliggöra 
läkarnas betydelse. Några få nummer av denna tidskrift har saknats i de årgångar jag under
sökt, vilket medför en liten reservation för att några viktiga argument och ageranden kan ha 
fallit bort. Avsnitten om lärarnas och läkarnas roll är kronologiskt uppdelad i tre perioder: 
före, under och efter andra världskriget. Denna uppdelning tjänar inget annat syfte än att 
strukturera genomgången och därmed förbättra läsbarheten. 

Forskningsläget sätter in problemet i en idehistorisk diskussion, där begreppen moderni
tet, tradition, hälsa och hygien är centrala. Här framgår tydligt att det varit svårt att göra en 
tidsmässig avgränsning. De idehistoriska rötter jag fwmit har samband långt tillbaka i tiden. I 
den här uppsatsen har jag valt att ta utgångspunkten i 1800-talets hygiendebatt, samt det mo
derniseringsprojekt som resulterade i byggandet av ett välfärdssamhälle, där bl a skolmålti
derna var en viktig del. 

På väg mot fria skolmåltider 
Efter första världskriget började staten alltmer uppmärksamma olika hälsoproblem i landet. 
Under 1930-talet intensifierades detta arbete. 1935 tillsattes en befolkningskommission med 
GW1Ilar Myrdal som ordförande. Inom kommissionen försökte man omsätta flera av de förslag 
som ett par år tidigare förts fram i Kris i befolkningsfrågan. I ett delbetänkande (SOU 1938:6) 
tog utredningen itu med näringsfrågan. Utgångspunkten för kommissionens arbete var den 
sjunkande nativiteten. 1941-års befolkningsutredning gick vidare med befolkningsproblemen 
och deras förslag låg till grund för riksdagsbeslutet om utbyggd skolmåltidsverksarnhet 1946. 

Kris i befolkningsfrågan 
Makarna Myrdal tog utgångspunkten i människors krav på stegrad levnadsstandard och kvin
nans förändrade situation när de, i sin bok Kris i befolkningsfrågan, argumenterade för eko
nomisk avlastning av familjen. Om kvinnan sades att hon berövats en del av sina funktioner 
från det förkapitalistiska samhället och nu sökte sig en plats i näringslivet. Familjen bedömdes 
fortfarande som viktig, men inte i första hand som enhet för produktion - utan som en plats för 
omvårdnad. Samhällsförändringarna hade lett till att kvinnan stegrat sina krav på ett socialt liv 
i vidare mening. För att använda Alva och Gunnar Myrdals egna ord: "Det gäller helt enkelt 
att systematiskt förändra familjeinstitutionens sociala och ekonomiska basis och därmed även 
dess struktur och innebörd." 122 

I Kris i befolkningsfrågan bedömdes näringsstandarden, jämsides med behovet av en 
bra bostad, vara de viktigaste delarna för människors välfärd. Det slogs fast att "den bekväma 
föreställningen om att svält icke förekommer i vårt land är oriktig, i synnerhet för barnens 
deJ."123 Fattiga barnrika arbetarfamiljer ansågs vara den grupp som hade det allra svårast. I 
synnerhet de som bor på landsbygden. I de undersökningar som fanns att tillgå kunde man 
konstatera en "undemormal kaloriförbrukning och en hälsovådlig ensidighet i kosthållet." 
Särskilt kvinnor och uppväxande barn var utsatta för stora hälsorisker. Fattigdom men också 
okunskap utpekades som viktiga orsaker till näringsproblemen. 124 

l22 Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Stockholm 1934), s I 14f. 
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Makarna Myrdal lämnade flera förslag till hur näringsproblemen ska lösas. Dels skulle 
produktionen komma i gång och arbetslösheten pressas tillbaks. Men man föreslog också en 
allmän inkomstutjärnning mellan samhällsklasserna med sikte på barnförsörjningsbördan. Ett 
solidariskt ansvar för barnen påkallades. Om det gemensamma ansvaret slogs fast att 
"samhället måste ansvara för att den stora sociala felanpassning, som ligger i den ojämna och 
otrygga inkomstfördelningen, inte alltför dyrt f'ar umgällas av de dock mest oskyldiga: bar
nen."125 Åtgärder på lönesidan förkastades till förmån för konkreta socialpolitiska insatser, 
exempelvis bostadssubvention för barnrika familjer, allmän och kostnadsfri hälsovård för alla 
barn, fri skollunch för alla barn, prisrabatter på matvaror, fri skolgång, fri barnomsorg och 
utbildningsstipendier för begåvade ungdomar.126 

Makarna Myrdal lade stor vikt vid de fria skolmåltiderna: "Barnbespisning i skolorna är 
ett trängande önskemål. Genom en fri skollunch för alla barn - som skulle vara verklig hälso
mat, sammansatt med utnyttjande av vår näringsfysiologiska expertis - kan i väsentlig grad 
barnens näringsstandard tryggas, även om födan i hemmet på grund av föräldrarnas fattigdom 
eller oförstånd skulle vara otillräcklig eller olämplig. Genom sin sammansättning skulle denna 
skollunch dessutom vara en det bästa slagets åskådningsundervisning för barnens och föräld
rarnas hygieniska uppfostran i detta hänseende och i viss grad verka vanebildande i rätt rikt
ning." Den socialhygieniska expertisen åberopas som ett argument, då den "börjar bli allt eni
gare om nödvändigheten av radikala reformer i denna riktning".127 

Sammanfattningsvis angav makarna Myrdal flera argument som ledde fram till deras 
ställningstagande för fria skolmåltider. Där fanns ett kombinerat ekonomiskt- och jämställd
hetsargument om att det framväxande industrisamhället behöver kvinnorna i arbetskraften och 
samhället måste vidta åtgärder i syfte att underlätta kvinnans arbetsbörda i hemmet. Den andra 
argumentationslinjen tog utgångspunkten i den undernäring och t o m svält som fortfarande 
uppgavs vara en realitet för många människor. Genom samhällets försorg kunde denna orätt
visa mildras. Makarna Myrdal menade vidare att en utjämning måste ske mellan de barnlösa 
och barnfamiljerna, och satte barnens situation i centrum. Till sist fanns i argumentationen för 
de fria skolmåltiderna en förhoppning att dessa skulle kunna mildra och på sikt utplåna det 
oförstånd som fanns bland många människor i näringsfrågor. Vetenskapen skulle med barnens 
hjälp nå in i hemmen och förändra deras matvanor. 

1935-års befolkningskommission 
1935-års befolkningskommission beskrev barnfamiljernas levnadsstandard som särskilt låg. 
Men vad värre var: den ekonomiska osäkerheten inför framtiden var så stor att många familjer 
valde att inte skaffa barn. Lösningen var enligt kommissionen att utforma en fördelningspoli
tik som avlastade barnfamiljerna en del av den ekonomiska bördan det innebar att ha barn. I 
1938-års betänkande menade man att kvantitativa frågor såsom ekonomisk trygghet, och 
kvalitativa problem där frågor om näringsintag och barnavård stod i centrum, hade starka 
samband. De åtgärder kommissionen föreslog skulle ses sammantaget i syfte att förbättra 
familjers, framförallt barnfamiljers ekonomiska och sociala situation. I kommissionens betän
kande markerades att "tillräcklig och lämpligt sammansatt kost är en huvudbetingelse för 
kroppslig och andlig hälsa och särskilt betydelsefull för barnens sunda utveckling" .12s Som 
en konsekvens därav argumenterades för en skolbarnsbespisning. Kommissionen hänvisade 
till undersökningar där det framkommit att "den faktiska näringsstandarden i rätt breda folkla
ger och särskilt allmänt i familjer med barn icke fyller de krav, som den moderna näringsfy-
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siologiska forskningen ställer på en i högsta grad hälso- och utvecklingsbefrämjande kost. De 
skador, som därigenom tillfogas befolkningens kvalitet, äro mycket avsevärda". Näringsbris
tens orsaker stod att finna i utbredd fattigdom och okunnighet. När det gällde att bekämpa 
okunnigheten med ökad folkupplysning angavs skolan som ett viktigt verktyg.129 

I kommissionen fördes ett utförligt resonemang där befolkningens välfärd uttolkades i 
termer av längd och kroppsvikt. Det faktum att befolkningens längd fortfarande ökade ansågs 
vara ett uttryck för att det optimala hälsotillståndet ännu inte var uppnått, även om de första 
decennierna av 1900-talet hade inneburit en ökning av den genomsnittliga vikten och längden. 
Olika kosthållning för att öka längd och vikt, och därmed folkhälsan, diskuterades. Det kon
staterades att barnen i privata skolor genomgående vägde mer och var längre än barn i statliga 
skolor. Kommissionen menade att mjölk var det mest ideala födoämnet. Vidare ansåg man 
ägg, kött, gröna bladgrönsaker, frukt, fiskleverolja, socker, cerealier (produkter av spannmål) 
och potatis vara viktiga för att förbättra folkhälsan.130 

Befolkningskommissionen föreslog en rad åtgärder i näringsfrågan. Tillsammans med 
förslag avseende läkarrollen, upplysningsverksamhet och prisrabatter föreslog man att skol
barn "varje skoldag på det allmännas bekostnad skola skulle erhålla en efter vissa näringshy
gieniska regler sammansatt skolmåltid; denna anordning skulle till en början endast gälla en 
femtedel av barnen i folk- och fortsättningsskolorna; verksamhetens fortsatta utveckling 
skulle bliva beroende av en avvägning mellan behov och finarisiella resurser".131 Kommissio
nen slog fast att barnens kost inte uppfyllde de kvalitativa krav som den moderna vetenskapen 
ställde, och menade att skolmåltiden ''bör neutralisera de hygieniska skadeverkningarna av de 
kvalitativa brister, som i stor utsträckning utmärka den kost, som barnen erhålla i hem
men".132 De kvantitativa kraven bedömdes däremot som tillfredsställande. Återigen fördes 
näringsargument fram för införandet av fria skolmåltider. Matsäcken förkastades, även om 
den ur näringssynpunkt skulle vara riktig. Kommissionen menade att risken var stor att barnen 
inte skulle äta upp sin mat. 

Särskilt bekymrade var kommissionen över situationen för landsbygdens barn. Den 
långa skolvägen, fattigdom, okunskap och föräldrarnas hårda arbete i jordbruket kunde inne
bära att barnen inte fick något huvudmål förrän sent på kvällen. Utredningen uttryckte också 
goda förhoppningar att, via barnen, kunna nå och förändra föräldrarnas bristfälliga närings
hygieniska vanor. 133 

Men man pekade också på andra argument. Med skolmåltider skulle eleverna bli mer 
vakna, få lättare att lära sig och inte minst få mer lust att infinna sig i skolan "när något gott 
väntar dem" .134 Kommissionen menade också att införandet av skolmåltider innebar att hus
mödrarna skulle få en välkommen avlastning i sitt arbete samtidigt som hushållsekonomin 
avlastades. 

Kommissionen var inte lika frikostig när det gällde resonemang om nackdelar med fria 
skolmåltider. Bortsett statsfinansiella svårigheter pekades på risken med att barnen kanske 
inte skulle komma ut i friska luften om maten skulle ätas i skolan i stället för hemma. Vidare 
uttrycktes en oro över hygienrisker när så många barn åt samtidigt, men man menade att des
sa risker var överdrivna "i allt fall om ordning och renlighet iakttagas vid matlagning, ser
vering och diskning".135 
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I 1935-års befolkningskom.mission återfanns mycket av argwnenten från Kris i befolk
ningsfrågan. Föga förvånande eftersom Gunnar Myrdal ledde arbetet. Kom.missionen tog ett 
stort grepp och lanserade en fördelningspolitik i syfte att avlasta barnfamiljerna en del av för
sörjningsbördan. Barnafödandet kopplades till välfärdspolitiken. Man oroades över den låga 
näringsstandarden i breda folklager, och pekade på både fattigdom och okunnighet som orsa
ker. Skolan gavs en viktig roll. Genom skolmåltider och hälsoupplysning skulle näringsstan
darden förbättras. Utredningen innehöll detaljerade anvisningar i näringsfrågor, enligt veten
skapliga premisser. Hem.men dömdes ut i fråga om möjligheten att ge en kvalitativ och 
kvantitativ tillräcklig föda, och kommissionen föreslog en omfattande utbyggnad av fria 
skolmåltider. Barnen sattes i centrum för den sociala ingenjörskonsten. De blev både ett mål 
och ett medel i välfärdspolitiken. 

1941-års befolkningsutredning 
1945 presenterade 1941-års befolkningsutredning sitt betänkande angående skolmåltiderna. 
En huvuduppgift för utredningen hade varit att arbeta vidare med de skolmåltidsförslag som 
befolkningskommissionen kommit med några år tidigare. 

Inledningsvis redogjordes för gällande bestämmelser ur gällande kungörelse (SFS 
262/1942): "Vid statsunderstödd skolbarnsbespisning enligt denna kungörelse skall bland 
annat iakttagas, att bespisningen i första hand bör stå öppen för barn med lång skolväg, klena 
eller sjuka barn, barn från hem med svag ekonomisk ställning samt barn, vilka eljest icke 
kunna under frukostrasten erhålla en ur näringssynpunkt fullgod måltid i sina hem. Vidare 
gäller, att skolmåltid skall tillhandahållas kostnadsfritt eller mot avgift, som icke f'ar överstiga 
skoldistriktets självkostnad för måltiden. Avgift må upptagas, då målsman för barn, som del
tager i bespisningen, befinnes utan svårighet kunna erlägga avgiften."136 

Befolkningsutredningen hade alltsedan början av sitt arbete betraktat frågan om skol
måltider som en fråga av stor social- och befolkningspolitsk betydelse. Skolmåltiden hade 
"framstått som synnerligen viktig" samhällsåtgärd för att lätta barnfamiljernas försörjnings
börda, underlätta husmödrarnas arbete, höja barnfamiljernas standard och stärka det uppväx
ande släktet.137 Särskilt var det argumenten kring förbättrad näringsstandard och husmöd
rarnas arbetsbörda som diskuterades i utredningsbetänkandet. Beträffande näringsstandarden 
hänvisades till undersökningar som visade att kaloriintag, vitaminer osv är bristfälligt långt 
upp i socialgrupperna, och utifrån detta drogs slutsatsen att upplysningen måste intensifie
ras.138 Den ensidiga kosten förklarades med fattigdom i hemmet , bristande tid att göra i ord
ning matsäcken och bristande kunskap om kostens lämplighet. Utredningen fann det oförsvar
bart att barnen inte skulle få ett ordentligt mål mat under skoldagen och menade att det inte 
var troligt att bristerna kunde avhjälpas enbart med upplysningsverksamhet. I framtiden borde 
skolmåltiden på ett genomtänkt sätt komplettera hemmets kost.139 

Utredningen menade att skolmåltiderna skulle underlätta husmödrarnas arbetsbörda och 
öka trivseln och rörelsefriheten för kvinnorna. Här hänvisades till undersökningar som visade 
att husmödrarna i en genomsnittlig familj var tvungna att göra i ordning sju mål mat om da
gen, eftersom mattiderna varierade. Utredningen pekade också på en framtida utveckling på 
arbetsmarknaden där kvinnorna i allt större utsträckning behövdes. Kvinnoarbetet hade redan 
inneburit att en rad angelägenheter kring vård och uppfostran flyttats över till skolan och att 
"skolmåltiderna falla { ... } på ett naturligt sätt in i raden av övriga socialpedagogiska åtgärder 
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inom skolans ram såsom skolhälsovård, skoltandvård, skolbad, simundervisning, sommarko
lonier, yrkesrådgivning".140 

Med de ovan refererade argwnenten som grund i diskussionen slog ändå utredningen 
fast "att det är av stort värde, att, om förhållandena medgåve, barnens frukostmål intoges i 
hemmen. Utredningen tog stöd av folkskoleinspektörernas uppfattning, och uttalade att 
"skolmåltider med statsbidrag inom folkskolan hädanefter böra stå öppna för alla barn, vars 
föräldrar önska, att barnen skola få deltaga i dem. " Ett obligatoriwn avslogs alltså. Anord
nandet av skolmåltider förutsattes som dittills kunna ske på kommunalt initiativ. Under en 
övergångsperiod av fem år, när de lokala resurserna kunde ha svårt att räcka till, skulle den 
enskilda skolstyrelsen ha rätt att reservera måltiderna för särskilt utsatta grupper av barn. 141 

En svår fråga som utredningen hade att hantera var om måltiden skulle vara fri eller av
giftsbelagd. Även här lutade man sig mot inspektörernas erfarenheter och menade att avgifter 
inte var en tillfredsställande lösning. En uppdelning mellan betalande och icke betalande med
förde lärt orättvisor och svårlösbara principproblem. Här uttrycktes också en rädsla för att en 
sådan ordning riskerade en "ekonomisk och social klassuppdelning av barnen, vilket på alla 
sätt måste undvikas." Det förslag till statsbidrag som presenterades syftade till att stimulera 
kommunerna att snarast möjligt anordna fria skolmåltider öppna för alla.142 

En omfattande del av betänkandet ägnades åt näringsfrågor, inredningar, personal, fru
kostrastens längd och så vidare. Till sin hjälp för skolmåltidernas "utformning, omfattning och 
rationella anordnande" tog befolkingsutredningen en särskild socialpedagogisk delegation, i 
syfte att "göra skolan till ett kraftcentrum även i hälso- och socialvårdens tjänst."143 

Med stor detaljrikedom föreskrev utredning vilket näringsintag som varje elev skulle 
tillgodogöra sig. Kvalitet skulle sättas före kvantitet. Olika exempel på måltider presentera
des.144 

Ett särskilt kapitel ägnades åt kontroll och organisation. Skolöverstyrelsen gavs i försla
get den centrala ledningen av och ansvaret för skolmåltiderna. En skolmåltidskonsulent och 
ytterligare personal behövde anställas. Skolöverstyrelsen förutsattes också utarbeta en bro
schyr med råd och anvisningar för anordnande, tillagning och servering av skolmåltiderna, 
varvid särskild vikt skulle läggas vid kostens standard.145 

1941-års befolkningsutrednings ställningstagande i skolmåltidsfrågan präglades av ett 
försök att nå bred politisk enighet. Befolkningsutredningen tog inte på samma sätt det stora 
grepp som kännetecknar befolkningskomrnissionen. Ändå var det befolkningsutredningen 
som lade grunden till den omfattande utbyggnaden av skolmåltiderna som följde åren efter 
andra världskriget. Argumenten känns igen från såväl Kris i befolkningsfrågan som befolk
ningskommissionen. Skolmåltiden ansågs lätta på barnfamiljernas försörjningsbörda, under
lätta för kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden och förbättra näringsstandarden för i 
första hand barnen. Det ställningstagande som sedan blev riksdagsbeslut innebar att målti
derna blev frivilliga och förutsatte lokala initiativ. Utredningen lämnade ändå inget åt slum
pen. Med stor detaljrikedom föreskrev staten allt från statsbidrag, lokalfrågor, näringsintag, 
kontroll och övrig organisation kring utbyggnaden av skolmåltiderna. Målet var likvärdighet i 
termer av standardisering och likformighet. 
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Vilka grupper och ställningstaganden kommer till uttryck i 1945-års betänkande om 
skolmåltiderna? Hur formerade sig rernissopinionen? Vad och vem valde utredningens politi
ker att lyssna till? 

Folkskoleinspektörerna 
Till folkskoleinspektörerna ställde befolkningsutredningen frågan: "Föreligger något behov av 
en utbyggnad av skolbarnsbespisningen inom Edert inspektionsornråde?" 46 av 52 folkskole
inspektörer svarade att ett sådant behov förelåg. I svaren ansågs såväl städer som landsbygd 
vara i behov av en utbyggnad. De positiva argumenten från folkskoleinspektörerna kan delas 
in i några kategorier. Dels de långa avstånden till och från skolan, vilket omöjliggör för bar
nen att äta i hemmen. I stället försågs barnen med matsäck som ofta ansågs ensidig och ur 
hälsosynpunkt tveksam. Dels talades om en välkommen avlastning för husmödrarna som allt 
oftare är engagerade både i hushållsarbete och yrkesarbete. Vidare handlade argumenten om 
behovet av fattighjälp och om pedagogisk fostran.146 

Den sistnämnda aspekten tog inspektören från Skaraborg södra upp. Han hade för sin 
del konstaterat att västgötarna var måna om maten, men att det fanns andra skäl för en ut
byggnad av bespisningen: "Vad som däremot är av betydelse, som bör ordnas, { ... }det är, 
{ ... }, att skolorna ta för barnens skolmåltider och bordskultur med tillhörande matkultur än
damålsenliga anordningar. Härvidlag brister oerhört mycket."147 

Befolkningsutredningen drog själva den slutsatsen att den mest positiva inställningen 
tycktes finnas dels i distrikt av industrikaraktär, där kvinnan fanns i förvärvsarbete, dels i 
mindre bördiga jordbruks- och skogsbrukstrakter, där de långa skolvägarna och den låga lev
nadsstandarden präglade människors vardag. 148 

Utan tvekan var folkskoleinspektörerna viktiga för den verklighetsbeskrivning som 
skulle ligga till grund för de politiska besluten. Inspektörernas roll kan beskrivas som någon 
slags politikens känselspröt i verkligheten. Men hur framställde politikerna i utredningen själ
va sin position? 

De politiska partierna149 
Socialdemokraternas efterkrigsprogram slog fast att "fria skolmåltider åt alla skolbarn efter
hand bli fullständigt genomfört" och att "den fria skolmåltiden är av särskild betydelse på 
landsbygden, där fortfarande många barn har så långa skolvägar, att de inte hinner hem på 
frukostrasten". Vidare sades att "skolmåltiden lättar arbetsbördan i barnrikehemmen, hjälper 
de förvärvsarbetande mödrarna och den förbättrar på ett påtagligt sätt måna barns allmäntill
stånd och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen." 

Även Högern hade uttalat sig positivt till skolmåltider. I en programskrift deklarerades 
att "En fråga, som både för barnen och hemmen är av mycket stor betydelse, utgör vidare 
skolbamsbespisningen { ... }. Även denna åtgärd tar dels sikte på barnens, dels mödrarnas 
bästa. För barnen är det av vikt att under skoltiden erhålla lagad mat. För mödrarna minskas 
arbetet i hemmet, vilket, särskilt för landsbygdskvinnoma, är av betydelse." 

Bondeförbundet skrev inget direkt om skolmåltiderna i sitt handlingsprogram från 1944, 
men uttryckte om befolkningspolitikens mål, att den borde "syfta till att effektivt lätta för
sörjningsbördan för de barnrika familjerna." Utredningen menade att bondeförbundet i andra 
sammanhang "kraftigt understrukit värdet av skolmåltiderna." 

146 Ibid, s 70ff. 

147 Ibid, s 73. 

148 lbid, s 82f. 

149 Ibid, s 14f. Gäller hela avsnittet om de politiska partiernas ställningstagande. 
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Folkpartiet uttalade i sin programskrift, Efterkrigstidens samhälle: ''Till vården om bar
nen hör också en åtgärd, som införts på åtskilliga håll, nämligen den fria skollunchen. Det är 
värdefullt att barn med relativt lång skolväg slippa ifrån frukostjäktet. Det är också värdefullt, 
att barn med mycket lång skolväg få ett ordentligt lagat mål i stället för den medförda kalla 
matsäcken. Och det är synnerligen angeläget, att barn från hem, där husmodern är arbetstyngd 
och resurserna små, få ett gott och rikligt mål mitt på dagen. För att tillgodose dessa ändamål 
bör den fria skollunchen införas i mycket större utsträckning än nu. För ett sådant tillväga
gångssätt talar också den allmänna och välbehövliga lättnad i husmoderns arbetsbörda, som då 
skulle komma till stånd." Till sist kommenterade utredningen kommunistiska partiet, som vid 
flera tillfällen officiellt krävt in.förandet av fria skolmåltider till alla skolbarn. 

De ledande politikerna måste ha ansett det vara viktigt med enighet mellan de politiska 
partierna i skolmåltidsfrågan. Något motstånd inom eller mellan partierna kommer inte till 
uttryck i diskussionen som den återgavs i befolkningsutredningen. Behovet av att markera en 
så total enighet förvånar. Vilken opinion fanns? Var stod olika grupper och intressen i frågan 
om fria skolmåltider? För vem var det viktigt att visa upp enighet? 

Remissopinionen över befo/kningslwmmissionens sko/må/tidsfars/ag 
Befolkningsutredningen redogjorde för det stora antalet remissvar.ISO Kommissionens upp
fattning om de bristande näringsförhållandena bland barn och ungdomar delades i huvudsak 
av ett stort antal remissorgan, såsom socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, överståthållarämbe
tet, flera bamavårdsförbund, länsstyrelser m fl . Folksskolläkarkollegiet i Malmö uttryckte det 
så här: "Från allmän medicinsk synpunkt är det otvivelaktigt, att en förbättrad näringstillförsel 
till individer, { ... }är det första och viktigaste hygieniska krav, som över huvud taget kan 
ställas." Deras erfarenheter från skolbarnsbespisning i Malmö uppgavs ha varit goda. 151 

Men här fanns också reservationer. Bl a menade medicinalrådet Bryttner, som reservant 
till medicinalstyrelsens utlåtande, att det inte fanns tillräckligt med motiv för att genomföra 
omfattande reformer. Flera remissinstanser uttryckte en tveksamhet till om nativiteten verkli
gen skulle stiga med anledning av de föreslagna åtgärderna, där skolmåltider var en viktig 
deJ.152 Styrelsen för svenska skolläkareföreningen skrev att det "är mycket osäkert, hurvida 
kostnadsfri skolbespisning och gratis respektive till nedsatt pris tillhandahållna födoämnen 
och kostnadsfritt utdelade läkemedel komma att medföra en ökning av nativiteten, detta eme
dan andra än ekonomiska moment antagligen i många fall äro avgörande för födelsebegräns
ningen." 153 Skolläkareföreningen menade att det fanns metoder att lösa detta billigare och 
enklare än genom fria skolmåltider för alla skolbarn. Länsstyrelsen i Stockholm var ock.så 
kritiska och menade att näringsproblemen kunde bero på annat än dålig farniljeekonomi.154 

Behovet och värdet av sko/barnsbespisning har i allmänhet vitsordats, medan vissa re
missinstanser avstyrkt eller ställt sig tveksamma till en mera allmänt genomförd skolmåltids
reform. Förslaget om allmänna skolmåltider hade tillstyrkts av bl a medicinalstyrelsen, soci
alstyrelsen, skolöverstyrelsen, styrelsen för Sveriges småskollärarinneförbund, ett flertal pro
vinsialläkare, skolläkare, folkskolestyrelser, riksförbundet landsbygdens folk, kooperativa 
förbundet, vissa folkskoleinspektörer samt vissa landsting och länsstyrelser.15s De positiva 
argument som framfördes kan i huvudsak sammanfattas i att höja skolbarnens allt för bristfäl-

150 lbid, s 29ff. 

l5 I Ibid, s 32. 

I 52 Ibid, s 30f. 

I 53 l bid, s 32f. 
154 lbid, s 35f. 

I 55 lbid, s 33. 
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liga hälsa, att den långa skolvägen gjorde att vissa barn annars inte fick en rejäl måltid, samt 
pedagogiska fördelar. 

Av remissammanställningen framgick att flertalet provinsial- och skolläkare ansåg att 
det förelåg behov av allmänna skolmåltider och biträdde därför kommissionens förslag. Förste 
provinsialläkaren i Uppsala län anförde: "Både i städer och på landsbygd förekommer dåligt 
näringstillstånd i viss utsträckning särskilt bland barn, men även bland vuxna. Därför synas de 
föreslagna åtgärderna för dess upphjälpande fullt berättigade. { ... } skolmåltiderna synas vara 
ägnade att höja folkhälsan och medföra en avsevärd kvalitativ förbättring av folkmaterialet. 
Jag anser mig därför böra tillstyrka förslagens genomförande i princip i den mån detta blir i 
ekonomiskt avseende möjligt."156 Förste provinsialläkaren i Göteborgs och Bohuslän uttryck
te det: "Rent principiellt torde det få anses riktigt och rättvist, att när samhället ålägger barnen 
skolplikt, samhället även har skyldighet vidtaga åtgärder för att barnens hälsotillstånd icke 
härigenom blir lidande."157 

Från läkarhåll framfördes också kritik beträffande behovet av allmänna sko/måltider. I 
stället förespråkades en ordning där måltid skulle utgå efter behovsprövning, grundat på me
dicinsk, social eller ekonomisk art. Förste provinsialläkaren i Kristianstad menade att "Ingen 
anledning finnes att anordna fri skolmåltid för de barn, som ej äro i behov därav. { . .. } Hem
met är dock statens ryggrad och kan ej ersättas med anstalsbespisning. Eventuella felaktighe
ter av födan i hemmen böra rättas genom upplysning." Sundhetsinspektören i Göteborg skrev 
att näringstillståndet hos städernas barn inte motiverade "ett så kraftigt ingripande som anord
nande av kostnadsfri skolfrukost för dem alla."158 Skolläkaren i Örebro menade att 
"Gemensamma måltidstimmar i hemmen borde vara idealet - hemmen och ej skolan är det 
centrala i barnens värld. Behovsprincipen { ... }är säkerligen riktigare.159 

Frågan om skolmåltiderna skulle vara tillgängliga for alla utan någon behovsprövning 
diskuterades i flera remissvar. Statskontoret, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen instämde i 
befolkningskommissionens förslag.160 

Några rernissinstanser gick längre och yrkade på obligatoriska sko/måltider för alla 
skolbarn. Provinsialläkaren i Åseda hävdade att om staten ordnar "hälsovårdande skolmålti
der, bör det också vara den enskildes skyldighet att använda sig av dem. Sedan skolmåltider 
införts, bör medhavandet av matsäck till skolan helt förbjudas".161 Skolläkaren i Osby uttalade 
sina "tvivel om lämpligheten av att föräldrarna själva skulle få bestämma huruvida barnen 
skulle deltaga i skolmåltiden eller icke. Därigenom komme kanske de mest behövande icke i 
åtnjutande av den förmån som denna måltid skulle utgöra för dem. Vår komplicerade sam
hällsbyggnad kräver ej sällan personliga eftergifter och uppoffringar och äro vi alla så bero
ende av varandra att den enskildes bestämmanderätt ibland måste inskränkas. Detta gäller 
även i fråga om barnens uppfostran och vård. Det är icke längre föräldrarnas privatsak utan 
även samhället måste få ha sitt ord med härvidlag. Själva skolgången är obligatorisk och var
för skulle icke även denna måltid vara det, då den måste anses som ett led i den uppfostran 
som samhället kostar på barnen för att de så småningom skola bli goda och sunda samhälls
medlemmar. "162 

Befolkningskomrnissionens förslag att skolmåltiderna inte bara skulle vara tillgängliga 
för alla skolbarn utan även avgiftsfria för alla mötte kritik i remissopinionen. Bland de remiss-

156 Ibid, s 39. 

I 57 lbid, s 40. 

158 Ibid, s 41. 

l 59 Jbid, s 44. 

160 Ibid, s 42. 

161 Ibid, s 43. 

162 lbid, s 43. 
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instanser som biträdde förslaget hörde skolöverstyrelsen, som menade "att särskilja barnen i 
olika kategorier anses bliva en synnerligen ömtålig och svårlöst uppgift. { ... }En sådan an
ordning vore ägnad att framkalla slitningar mellan skolan och hemmen." Skolöverstyrelsen 
anförde också att det förelåg en risk för allt för stora variationer mellan olika skoldistrikt, och 
att barn som verkligen behövde en fri skolmåltid riskerade att ställas utanför om inte alla av
giftsfritt fick delta i verksamheten. En minoritet av socialstyrelsen biträdde också förslaget.163 

En majoritet kritiserade emellertid förslaget till fria skolmåltider för alla skolbarn och 
skrev: "Det kan ej anses motiverat eller lämpligt, att det allmänna övertager här ifrågavarande 
kostnader i de fall, då familjeförsörjaren själv utan svårighet kan vidkännas dem. De enskilda 
medborgarna böra icke i stigande omfattning vänjas vid att lita till det allmännas stöd för 
täckande sina behov och utgifter av olika slag."164 Svenska skolläkareföreningen skrev: "Den, 
som kan och vill betala, bör göra detta."165 

Att på några få rader försöka sammanfatta remissopinionen ovan låter sig inte göras. 
Allmänt kan man dock dra slutsatsen att politikerna i stor utsträckning lyfte fram och lät olika 
professionella intressen komma till tals. Lärare och läkare, enskilda eller i grupp, samt cent
rala myndigheter dominerar stort bland remissinstanserna I fokus stod diskussionen om nä
ringsförhållanden, medan pedagogiska argument hamnade i skymundan. En remissamman
ställning är alltid ett urval av argument och avsändare. Hur gestaltade sig diskussionen i lärar
nas och läkarnas egna medier? Vilka likheter och skillnader går att utläsa mellan de två pro
fessionella grupperna, som båda gavs en sådan tyngd i debatten? 

Lärarnas roll före andra världskriget 
Hälsoupplysning och hygienundervisning var ständigt aktuella områden för lärarna under 
1930- och 40-talet. I bland sågs skolmåltiderna som en del av förbättrad hälsa och hygien, och 
någon gång förespråkades undervisning kring hälsa och hygien som ett alternativ till skolmål
tider. 

Lärarna var engagerade och oroliga över barnfamiljernas ekonomiska situation. I svensk 
lärartidning refererades utredningar som visade att med barn ökade utgifterna och minskade 
inkomsterna. Resultatet blev sämre kosthåll och ökad trångboddhet.166 När makarna Myrdal 
gav ut Kris i befolkningsfrågan, instämde Svensk lärartidning i resonemanget att ekonomiska 
betingelser begränsade barnafödandet och att familjen därvid handlade rationellt och avstod 
från fler barn.167 

I en artikel från maj 1935 menade Svensk lärartidning att en förbättrad folkhygien löses 
genom upplysning och kunskap. Doktor Brinkes böcker rekommenderades. Det fastslogs att 
"Genom den systematiska träningen i att iakttaga sunda hälsoregler, genom de hygieniskt fö
rebyggande, uppbyggande och härdande åtgärderna i skolan och hem rar vi vapen mot olika 
sjukdomar, inte minst tuberkulosen." Enligt tidningen skulle införandet av en skolmåltid "gå 
löst på tiotals miljoner årligen" medan ett praktiskt tillämpade av Brinkes böcker vore billigt 
och effektivt utan några kostnader alls.168 Ture Ericsson skrev i ett engagerat inlägg i Svensk 
lärartidning att han var bekymrad över den okunskap och fattigdom som fanns i många hem. 
Slutsatsen som presenterades var att skolan måste engagera sig i kroppen likväl som i själen 
och att det genom barnen skulle vara möjligt att fostra familjerna.169 

163 lbid, s 45f. 

164 lbid, s 47. 

165 lbid, s 49. 

166 Svensk lärartidning 4 november 1935, s 1209. 

167 Svensk lärartidning 5 juni 1935, s 595f. 

168 Svensk lärartidning 8 maj 1935, s 473ff .. De tre böcker doktor Brinkegav ut var: Handbok i hygien för lärare, Handbok 
i hälsovård för föräldrar och Lärobok i hälsovård för barn. 

169 Svensk lärartidning I 6 december 1935, s l 4 l 7f. 

51 



Att lärarna och läkarna samarbetade förstår man, när centralstyrelsen för Sveriges all
männa folkskollärarföreningen S.A.F, tillsammans med svenska skolläkareföreningen, 1936, i 
en gemensam hemställan till Sveriges radio krävde att man skulle fortsätta med utsändandet 
av skolhygieniska föredrag, och därvid särskilt betona elevens och hemmens delaktighet. 170 

Frågor om barnens mjölk- och kaffekonsumtion engagerade många människor Wlder de 
här åren. I augusti 1934 pryddes förstasidan i Svensk lärartidning med rubriken "SW1d föda -
god hälsa åt den nya generationen. Folkskolan deltar i arbetet för folkhälsan." Kampanjen för 
ökat mjölkdrickande utgick från vetenskapliga rön och innehöll särskilda mjölkveckor, propa
gandadagar, föredrag, tävlingar, informationsmaterial, reklamfilmer mm. Artikelförfattaren 
menade att industrisamhällets genombrott förskjutit födoämnesvalet i ogynnsam riktning och 
att "Nödvändigheten att återföra mjölken och mjölkproduktema till en hedersplats i det dagli
ga kosthållet har sålWlda i flertalet kulturländer framställt sig som ofrånkomligt."171 Regel
bWldna tävlingar ägde rum. 1939 deltog I 600 elever i tävlingen "kon och vad hon ger oss". 
Prisswnman uppgick totoalt till 400 kilo helfet ost. 172 

Mjölkpropagandan syftade till att öka mjölkdrickandet, men också att få ned kaffekon
sumtionen bland barn. I Svensk lärartidning 10 juli 1937 kllilde man på förstasidan läsa: "Bort 
med kaffe, hit med mjölk! Vad kan lärarna göra mot skolbarnens kaffemissbruk?" Rubriken 
föranleddes av en Wldersökning bland nästan 22 000 barn, där det framgått att 64% av barnen 
druckit kaffe innan de kommer till skolan. Kaffet ansågs förstöra barnens SW1da och naturliga 
behov av lagad mat. Av artikeln framgår att skolan hade ett ansvar för barnens hälsa och att 
"skolan måste bli centralhärden för hälsoarbetet och lärarna huvudpersonen i detsamma."173 

1938 genomfördes ett radioföredrag med rubriken "Hälsan framför allt". I programmet tog 
folkskollärarinnan Lisa Ljunggren, upp betydelsen av näring, riktig sömn och barnens föda. 
Framförallt gällde det här, enligt programmet, att motverka kaffet - "den svarta negerdrycken" 
- och propagera för mjölk.174 

Det var naturligtvis inte enbart mjölk- och kaffedrickande som engagerade lärarna. I ett 
nummer av svensk lärartidning från 1935 tog man ställning för den sk Oslofrukosten. Den gav 
tillräckligt med kalorier, vitaminer och mineraler och var enkel att organisera. Dessutom upp
gavs den vara bra för nervsystemet och möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen på ett 
bra sätt.175 

1936 tog Ester Zetterlund i en artikel upp skolans vidgade uppdrag, bl a i form av be
spisning och kolonivistelser. Hon kritiserade fattighjälpen för att medföra ökad byråkrati och 
blanketthysteri för lärarna. I stället för undervisning fick elever och lärare ägna tiden åt att 
fylla i och skicka blanketter fram och tillbaka. Zetterlund föreslog att "de socialpedagogiska 
välfärdsanordningama" antingen skulle överflyttas till "sociala byrån" eller att alla elever gavs 
fritt undervisningsmaterial, skolmåltider med mera.176 

I Husqvarna var man tidigt ute med fri mjölkservering. 1937 serverades 750 barn var sin 
25 centiliters flaska med pastöriserad mjölk. Emil Löwendahl gav ett vittnesmål om att barnen 
tömde flaskorna med god aptit och "i början såg man överallt barnen klappa sig på magen och 
deras ögon stråla av välbefinnande." Löwendahl oroades över att undervisningen om hälsofrå-

170 Svensk lärartidning 20 april 1936, s 403. 

171 Svensk lärartidning I augusti 1934, s 689f. 

172 Svensk lärartidning 28 oktober 1939, s 122 1 ochs1251. 

173 Svensk lärartidning 10 juli 1937, s 837. 

174 Svensk lärartidning 7 maj 1938, s 545f. 

175 Svensk lärartidning 24 juli 1935, s 750. 

176 Svensk lärartidning 5 oktober 1936, s 1050. 
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gor riskerade att stanna vid en ide, men att när barnen fick mjölk skulle de själva se att mjölk 
var godare och nyttigare än kaffe.177 

I ett nummer av Svensk lärartidning, 4 juni 1938, refererades det remissvar som Sveriges 
allmänna folkskollärarförening S.A.F lämnat med anledning av befolkningskommissionens 
förslag till införande av fria skolmåltider. Föreningen skrev att "förslaget synes väl ägnat att 
läggas till grund för en lagstiftning. { ... } Det är styrelsens förhoppning, att de sålunda fram
lagda förslagen i princip så snart som möjligt måtte förverkligas. { ... }Det torde icke behöva 
särskilt utsägas, att lärarna vid Sveriges folkskolor i mån av tid och förmåga gärna deltar i 
socialt välfärdsarbete."178 I nästkommande nummer av tidningen återgavs ett yttrande från 
Sveriges småskollärarinneförening, angående samma betänkande. Av yttrandet framkom att 
den viktigaste punkten i förslaget "otvivelaktigt" var införande av en allmän skolmåltid. Lä
rarinneföreningen ville gå längre än kommissionen och tyckte att skolmåltiden redan från 
början skulle nå en större del av skolbarnen och att alla fortast möjligt skulle få fria skolmålti
der. Föreningen betonade måltiden både som en befolkningspolitisk och en pedagogisk frå
ga.119 

Före detta läraren Nils Helger gick i ett inlägg, i Svensk lärartidning 28 januari 1939, till 
hårt angrepp mot alla krafter i samhället som motverkade införandet av fria skolmåltider för 
alla barn. Han menade att dessa har glömt problemets kärna: undanröja hindren för en folk
ökning. Helger oroade sig för en social skiktning, och hänvisade till egna erfarenheter: "Det är 
barn från fattiga och rika hem. De sitter vanligen på långbänkar i avklädningsrummet. Men 
inte sällan är det någon, som smiter ut i någon backe eller bakom en knut med sitt matknyte. 
Han skäms för att visa, hur tarvlig mat han har med sig. Motsatsen kan också inträffa. { ... }Jag 
har bevittnat flera fall , där ett barn tagit mat ur kamraters väskor, antingen emedan barnet ej 
haft någon mat med sig, eller emedan det självt haft mycket dålig mat och läckerheterna fres
tat." Artikeln avslutades med ett par frågor: "Varför inte ordna saken rationellt för alla? Var
för kan inte alla barn få äta tillsammans, när de arbetar tillsammans?"l80 

Lärarnas roll under andra världskriget 
När kriget bröt ut infördes ransoneringar. I en ledare i Svensk lärartidning 1940 togs detta 
problem upp. Ledaren tog parti för barnen, och skrev att "starka skäl måste således anses fö
religga för att tilldelningen av bröd och mjöl ges helt fri till skolbarnsbespisningen landet 
över. 18t Tidningen tog parti för de barn som hade fri skolbespisning med argumentet att det 
var dessa barn som redan tillhörde samhällets skuggsida och riskerade fara ännu mera illa på 
grund av ransoneringsreglem a. 1s2 

Från 1943 och framåt blev det allt vanligare att Svensk lärartidning berättade om olika 
platser där man beslutat införa skolmåltider. En rad olika varianter förekom och initiativta
garna varierade. Härnösand införde en bespisningsverksamhet där samtliga barn fick lägga 10 
öre per måltid.183 I Harmånger hade man införskaffat värmeskåp där barnen kunde värma 
medhavda matsäckar. I Strängnäs infördes "frukostbespisning" i huvudsak för de med lång 
resväg. Säbro införde ett system för 400 barn med en självkostnad på 15 öre per måltid.184 I 
Bengtsfors köping beslutade man 1944 om frukostservering för samtliga skolbam.18s 

177 Svensk lärartidning 13 mars 1937, s 341. 

178 Svensk lärartidning 4 juni 1938, s 687f. 

179 Svensk lärartidning 11 juni 1938, s 712 f. SOU 45:47, s 35. 

180 Svensk lärartidning 28januari 1939, s99. 

181 Svensk lärartidning 16 november 1940, s 1156. 

182 Svensk lärartidning 8 februari 1941 , s 154. 

183 Svensk lärartidning 23 januari 1943, s 100. 

184 Svensk lärartidning 30januari 1943, s 124. 

185 Svensk lärartidning 18 november 1944, s 128lf. 
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1943 tog Svensk lärartidning till orda och skrev: "En nations yppersta tillgång är en 
såväl fysiskt som andligt snnd befolkning", och fortsätter med ett resonemang om att framti
dens samhälle kommer att ställa oerhörda krav på den enskilda individen i "fråga om fysisk 
och andlig spänst." Varje bidrag för att skapa ett friskt släkte måste därf'ör välkomnas.186 

Sveriges allmänna folkskollärarförening, S.A.F krävde 1943 att den skolhygieniska 
verksamheten måste förbättras, och gav därvid läkarna en nyckelroll: "En av skolläkarnas 
viktigaste uppgift måste därf'ör bli att undersöka vad som kan göras för att krisen inte ska för
sämra barnens hälsotillstånd. Särskilt torde skolmåltiderna böra bli föremål för uppmärksam
het från skolläkarens sida."187 

Svensk lärartidning lyfte ofta fram läkarna som viktiga i skolans hälsoarbete. I en ledare 
1943 hälsades med glädje att skolhygienen nått framgångar nnder året. Dessa framgångar var 
att docent Herlitz blivit skolöverläkare och docent Hjernes utredning inom befolkningsutred
ningen. Tidningen efterlyste nu ytterligare utbyggnad av skolläkarinstitutionen och fler skol
sköterskor: "Först då kan den fysiska övervakningen av barnen bli fullt tillfredsställande."188 

Lärarnas roll efter andra världskriget 
När befolkningsutredningen presenterade sitt förslag 1945, kommenterade Svensk lärartidning 
på första sidan med rubriken "Fria skolmåltider - ett led i samhällets strävan att utjämna barn
kostnaderna. Betydelsefullt förslag från befolkningsutredningen." Tidningen hälsade förslaget 
varmt välkommet utifrån tre argument, nu skulle alla barn få en väl tillagad, närings- och vi
taminrik måltid, dubbelarbetet i hemmen knnde äntligen försvinna och antalet sjuka skulle 
minska när mat- och lokalstandarden höjdes.189 

Den 13 april 1946 tog Alva Myrdal till orda i Svensk lärartidning. Hon utvecklade då 
tanken om skolmåltiden ur pedagogisk synpunkt. Hon gjorde detta delvis i polemik mot de 
tekniska och ekonomiska intressen som hon menade dominerade förslagen från regeringen 
och 1945-års befolkningsutredning. I stället såg hon "möjligheter att av skollnncherna göra 
mer rent pedagogiskt sett: att föra en kampanj för upplysning i folkhälsans tjänst, att ge bar
nen social verklighetskunskap". Hon oroade sig för den kritik som kommit från familjehåll 
om "massutfodring" och det opsykologiska i att barnen och familjerna inte visste vad skol
måltiden kostade. Myrdal uttryckte i sammanhanget en risk för att skolmåltiden som den skis
serats av befolkningsutredningen skulle tillämpas allt för stelt på det lokala planet och bli 
"ännu en halvtimmes träning i massmänniskomentalitet." I stället för en "anstaltsmodell" för 
barnen förespråkade Alva Myrdal en skollunch som kännetecknades av trevnad, gruppbild
ning och delaktighet från barnen själva. Så kunde skollunchen bli lika lärande som den tradi
tionella nndervisningen.190 

Lärargruppen har alltså under perioden varit mycket engagerad i skolmåltiderna och när
liggande frågor. Det var en radikal grupp lärare som kom till tals i Svensk lärartidning. Det 
fanns lärare som såg med oro över familjernas ekonomiska situation och manade till föränd
ringar. Sveriges allmänna folkskollärarförening, S.A.F och småskollärarinneföreningen gav 
sitt stöd åt förslagen om införandet av skolmåltider. Småskollärarinnoma företrädde en 
mycket radikal linje och förespråkade fria skolmåltider för alla barn snarast möjligt. Jämlik
hets- och jämställdhetstanken fördes fram av flera lärare och folkskollärarföreningen sade ja 
till socialt välfärdsarbete. Frågan om kaffe- och mjölkdrickandet engagerade lärarna, och man 
drog sig inte för att "skriva familjen på näsan" och delta i omfattande kampanjer för att öka 

186 Svensk lärartidning 30 januari 1943, s 117f. 

187 Svensk lärartidning 20 mars 1943, s 344. 

188 Svensk lärartidning 29 maj 1943, s 611 f. 

189 Svensk lärartidning 17 november 1945, s 1249 och s 1253f. 

190 Svensk lärartidning 13 april 1946, s 386ff. 
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mjölkdrickandet på kaffets bekostnad. Under andra världskriget hittade jag flera exempel där 
lärarna var allvarligt oroade för barnens kosthållning. Det finns också en antydan till en för
ändring av hållningen, från en betoning av upplysning och information, till en öppen argu
mentation för reformer. 

Alva Myrdals artikel uttryckte en oro över den borttappade pedagogisken och kan när
mast tolkas som ett rop på hjälp från lärarhåll. Vi har här sett en lärarkår som för fram medi
cinska och näringshygieniska likväl som sociala och pedagogiska argument för införandet av 
fria skolmåltider.Vid flera tillfällen betonade lärarna hur viktiga läkarna var som professionell 
grupp i skolan, inte minst vad gäller skolmåltider. Hur såg läkarna själva på skolan och sitt 
uppdag? 

Läkarnas roll tiden före andra världskriget. 
I ett nummer av Svensk lärartidning 1936, gav Doktor Wintzell sin syn på skolans upp

drag som hälsoförebyggare, i syfte att skapa andligt och kroppsligt sunda elever. Detta skulle 
ske genom direkt omvårdnad om eleverna, hygienisk uppfostran samt undervisning. Wintzell 
ville vidga läkarens roll till att kunna påverka skolbyggnaders utformning, den inre hygien, 
undervisningsmaterialets lämplighet mm.191 

Göteborgs läkarsällskap diskuterade skolhygien vid ett möte, som refererades i svensk 
lärartidning 1935. Stadsläkare G Göthlin hade då yttrat att det var en "högfärdig inställning 
som gjort skolorna till rena kunskapsfabriker i stället för att tillse, att skolan skapar livsdug
liga barn." Doktor Edlund redogjorde vid samma möte för en undersökning som visade att 
särskilt landsbygdens barn for illa, kaffekonsumtionen var för hög, det var för lite sömn och 
att första matmålet intogs för sent på dagen.192 

I ett nummer av Socialmedicinsk tidskrift från 1934 diskuterades mjölkdrickandet, i en 
artikel under rubriken "En bundsförvant i det folkhygieniska arbetet. Mjölkpropagandan, dess 
program och metoder." Tidningen gladdes åt mjölkpropagandan och hälsade både den 
"strängt sakliga" och den med "mer populär och lättillgänglig dräkt. "193 

I december 1937 tog doktor Erik Forsgren till orda i Socialmedicinsk tidskrift. Rubriken 
löd: "Böra alla skolbarn la fri skollunch?" Syftet med inlägget uppgavs vara behovet av att 
lägga några medicinska skäl för och emot fria skolmåltider. Forsgren menade att skolan hade 
en lika viktig uppgift i att lära barnen "vad de skola äta för att bevara hälsan" som att lära hur 
man "skall stava och kommatera enligt sista modet." Folkminskningen oroade och denna 
kopplades samman med den merbörda som det innebar att ha barn. Forsgren ansåg att samhäl
let borde göra mer för att avlasta barnfamiljerna, och pekade på skolbamsbespisningen som en 
"synnerligen lycklig form och den bästa tänkbara kapitalplacering." Vidare menade Forsgren 
att skolbarnsbespisning gynnade konsumtion av inhemska varor, i stället för "skadliga, från 
utlandet importerade njutningsmedel." (läs: kaffe) Artikeln avlutades ändå med en uppmaning 
att genomföra en gradvis utbyggnad av fria skolmåltider. Dels därför att behoven varierade i 
olika landsdelar, dels därför att samhället behövde tid på sig att ställas om för ändamålet.194 
1938 gjorde doktor Forsgren ytterligare ett inlägg i skolmåltidsfrågan. Forsgren lutade sig mot 
egna erfarenheter och skrev "barn som kommit av skolbarnsbespisn.ing företett ett bättre all
mäntillstånd än andra barn, som icke ratt mat i skolan, därför att föräldrarna haft råd att själva 
ge barnen mat. Detta är ett uttryck för de dåliga kostvanor, som är djupt rotade inom breda 

191 Svensk lärartidning 4 maj 1936, s 466. 

192 Svensk lärartidning 25 september 1935, s 1052f. 

I 93 Socialmedicinsk tidskrift januari 1934, s 17. 

194 Socialmedicinsk tidskrift december 1937, s 237ff. 
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lager av befolkningen och ytterst svåra att komma till rätta med." Detta faktwn, menade Fors
gren, var ett skäl mot en uppdelning av barnen efter hemmens ekonomiska ställning.195 

I ett nummer av Socialmedicinsk tidskrift 1935 recenserade doktor Åke Wilton Kris i 
befolkningsfrågan. Omdömet om boken löd: lättläst, fängslande, klarögt, fördomsfritt med en 
sociologiskt sakkunnig blick som tvingade läsaren till eftertanke. Wilton menade att det mest 
intressanta var diskussionen om förbättrad befolkningskvalitet, samtidigt som han gav uttryck 
för en stark oro över att kollektivet skulle sättas över individen. Kritiken gällde tanken om att 
att staten skulle ta makt och ansvar på indivdens bekostnad, men också bristen på förslag till 
finansiering av hela reformarbetet.196 

Läkarnas roll under andra världskriget 
I ett nummer av Socialmedicinsk tidskrift från 1940 redogjordes för en läkarundersökning i 
Bohuslän, med syftet att upptäcka tuberkulos. Den ansvarige för undersökningen, doktor 
Forsgren, gladde sig ändå åt att situationen på senare tid förbättrats, samtidigt som han kritise
rade de krafter som betraktar denna förbättring som ett "spontant avtagande". I stället, ansåg 
Forsgren, att detta möjliggjorts genom "hygieniskt väckelse och socialhygieniska åtgärder ss. 
skolbarnsbespisning ha vi i Bohuslän hämtat i gen en stor del av försprånget i bättre situerade 
landsdelar." Forsgren menade att enkla födoämnen som sill, potatis, mjölk och bröd skulle 
vara tillräckligt för att tillföra kroppen nästan alla kända skyddsfödoärnnen.197 

Läkarna engagerade sig på ett konkret plan i utvecklandet av barnens näringsintag och 
skolmiljö. I ett nummer av Socialmedicinsk tidskrift från 1941 rekommenderade tidningen en 
nyutkommen bok av doktor Johanne Christiansen, som enligt utsago hade förenat både läka
rens och husmoderns kunskaper. Boken innehöll goda råd om mjölk, vitaminer, grönsaker, 
fett, kokkonst, tillagning och förvaring.198 Doktor Gunnar Möller hade vid ett besök i Tådene 
folkskola i Västergötland kritiserat hygienen och föreslagit ommålning, bättre vatten med me
ra. Kyrkoherden på orten hade i skarpa ordalag tillbakavisat kritiken och i princip menat att 
läkarna inte hade i skolan att göra, och vidare anklagad doktor Möller för att gå skollärare 
Karlssons ärenden. Resultatet av denna schism var att doktor Möller i en skrivelse till medici
nalstyrelsen ansett det meningslöst att göra några inspektioner, förrän ett gott samarbete med 
prästerskap och skolråd kunde säkerställas.199 Att mötet mellan läkare och lokalsamhälle inte 
alltid var problemfritt visar historien från Tådene. Händelsen illustrerar läkarnas betydelse 
som statens instrument i lokalsamhället och de svårigheter som låg i detta. 

Läkarnas roll efter andra världskriget 
Ännu 1946 bekymrade sig läkarna för tuberkulosen. Doktor Nils Levin hade utifrån en under
sökning av 8 000 barn i Blekinge konstaterat många brister i kosthåll och bostadsförhållanden. 
Särskilt brast morgonmålet, beroende på lång skolväg och dåligt utbyggd skolbarnsbespis
ning. "Matsäcksbarnen" var mer underviktiga än de som åt hemma. Som ett led mot tuberku
los föreslog Levin bättre kost och bostadsvanor.200 

Vi har ovan kunnat se hur läkarna ofta lagt olika medicinska aspekter på skolmåltiderna. 
Det har handlat om näringsintag, tuberkulosen och metoderna att komma till rätta med pro
blemen har dels handlat om ökad upplysning och information, dels förslag till skolmåltider. 
Men det har också förekommit att läkarna haft pedagogiska synpunkter på skolan och oroats 

195 Svensk lärartidning 8 januari 1938, s 31. 

196 Socialmedicinsk tidskrift april 1935, s 71ff. 

197 Socialmedicinsk tidskrift januari 1940, s lff. 

198 Socialmedicinsk tidskrift maj 1941, s 75f. 

199 Svensk lärartidning 6 december 1941, s 1293. 

200 Socialmedicinsk tidskrift november 1946, s 238f. 
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över den ensidiga inriktningen på kunskap, och i stället betonat helhetssyn på barnens utveck
ling. Argument om likvärdighet har också funnits i materialet, men också en oro över kollek
tivets stärkta makt över individen. Enskilda pionjärer, som doktor Forsgren, har otvivelaktigt 
spelat en viktig roll för att övertyga kollegor och andra om fördelen med fria skolmåltider. 

Sammanfattning och slutsatser 
I den undersökning jag genomfört har den nationella diskussionen stått i centrum. Det har ofta 
funnits en vilja från de nationella aktörerna att markera enighet och samförstånd. Politikerna 
har legitimerat sin hållning med hjälp av professionella intressen. Hur har då de olika argu
menten kommit till uttryck och samspelat med olika grupper och intressen i skolmåltidsfrå
gan, och på vilket sätt ingick skolmåltiderna i det moderna projektet? 

Det är inte möjligt att gå förbi Alva och Gunnar Myrdal vid en undersökning av skol
måltidsfrågan. Med hjälp av deras analys hamnade frågor om fria skolmåltider i centrum på 
den politiska och vetenskapliga dagordningen. Befolkningsfrågan var en av den tidens stora 
frågor, och ett sätt att lösa problemen var genom de fria skolmåltiderna. 

Ett av de tongivande argumenten för makarna Myrdal handlade om jämställdhet. Ett 
samhälleligt övertagande av skollunchen skulle bidra till kvinnans frigörelse, genom att hon 
avlastades hemarbete och kunde gå ut i förvärvslivet, tjäna egna pengar och bli en aktiv del av 
offentligheten. Jämställdhetsargumenten känns delvis borttappat i den hittillsvarande forsk
ningen. Ett annat argument, som Alva Myrdal själv menade tappades bort, denna gång av 
samtiden, var de pedagogiska fördelarna med fria skolmåltider. Hon hade tänkt sig att målti
den skulle vara en del av barnens socialpedagogiska utveckling, i riktning mot ökat ansvarsta
gande och gruppgemenskap. Hon oroades över att tekniska och rationella lösningar hotade 
skolmåltidens kvalitet. 

1935-års befolkningskommission byggde huvudsakligen på Kris i befolknings.frågan. 
Här återfanns alla kända argument för fria skolmåltider, sociala, ekonomiska, pedagogiska och 
medicinska. Kommissionen lanserade en radikal fördelningspolitik med långtgående konsek
venser för familjen. Det är intressant att notera det försök som i utredningen ändå görs att sätta 
barnet i centrum för politik och vetenskap. Barnet är både mål och medel i den stora befolk
ningsfrågan. Barnet var för viktigt för att enbart överlåtas till familjen. 

1941-års befolkningsutredning hade en inriktning åt det tekniska, rationella och ekono
miska hållet. Men det fanns också långtgående sociala och pedagogiska argument i utred
ningen. Förslaget blev början på en stor utbyggnad av de fria skolmåltiderna. Ändå var själva 
beslutet inte särskilt hårt formulerat. Kommunerna tvingades inte, övergångsperioden var lång 
och familjernas fortsatta viktiga roll för barnens måltider betonades. A andra sidan kryddades 
beslutet med stora statsbidrag både till byggnation och verksamheter. Att det blev en 
"frivillig" utbyggnad över hela landet kan ändå inte enbart förklaras med statsbidrag och cent
rala kampanjer. Det fanns starka krafter på det lokala planet som kämpade för fria skolmålti
der, inte minst läkarna och lärarna. Dessa krafter fick dock inte alltid stå motsagda, något som 
också skymtat i undersökningsmaterialet. Genom att hitta ett beslut som de flesta kunde ställa 
upp på kan vi föreställa oss att antalet lokala och nationella anhängare till fria skolmåltider 
blev fler och fler. Iden om det nationella samf'örståndet rönte politiska framgångar. 

Kanske stoppade andra världskriget upp lite av de långtgående förslag som befolknings
kornmissionen presenterade. I de genomgångna tidningarna kan man i alla fall avläsa en för
ändring i debatten. I Svensk lärartidning ersattes rubriker om skolhygien och socialpedagogik 
med neddragningar, barnens roll i försvarsarbetet, beredskapsfrågor för lärare, skyddsrum, 
utrymningsplaner och så vidare. 

Lärarna var mycket viktiga företrädare i det moderna projektet och deras argumentation 
bjöd på en bredd, där de inte drog sig för att ta politisk ställning gällande barnets hela livssi
tuation. Det är kanske inte så konstigt. Lärarna måste varit den professionella grupp i sarnhäl-
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let som hade bäst bild av den sociala verklighet människor levde i och samtidigt störst intresse 
av en professionaliserad skola. 

Läkarna spelade också en viktig roll. Av det material jag valt att studera har läkarna utan 
tvekan varit mycket engagerade i barnens uppväxtmiljö, i och utanför hemmet. Med ett par 
viktiga undantag dominerade de medicinska och näringshygieniska argumenten för läkarna. 
De tycks ha varit mer intresserade av upplysning, information och hälsofostran, och mindre 
intresserade av socialpolitiska reformer som skolmåltider. Men, återigen, det finns betydelse
fulla enskilda undantag. 

Undersökningen visar alltså att flera professioner, vid sidan om politikerna, var med och 
slogs om barndomen. Lärarna och läkarna spelade en huvudroll i sanunanhanget. I mitt mate
rial söker lärarna ofta stöd hos läkarna. Det fanns gott om olikheter inom och mellan grup
perna, men ändå vågar jag påstå att de som kollektiv spelade en stor roll för debatten om de 
fria skolmåltiderna, som en viktig del av det moderna projektet. Utan stöd hos radikala läkare 
och lärare hade politiker och sociala ingenjörer som makarna Myrdal eller Tage Erlander för
modligen aldrig haft den legitimitet som krävdes för att fatta de avgörande besluten. Genom 
de båda tidningarna Svensk lärartidning och Socialmedicinsk tidskrift fick radikala läkare och 
lärare möjlighet att övertyga kollegor från hela Sverige. 

Jan Larsson menar att olika professionella grupper spelade en viktig roll vid skapandet 
av det moderna projektet, och att politik och vetenskap i förening lyckades uppluckra gränsen 
mellan privat och offentligt. Det första påståendet stämmer med resultaten av min undersök
ning. Politiker och enskilda människor har satt stor tilltro till olika professionella grupper. 
Frågan om gränsen mellan privat och offentlig är svårare. Visst ökade det offentliga inflytan
det på bekostnad av det privata. Men i vilken utsträckning känns osäkrare att besvara. Det 
skulle kräva omfattande undersökningar på lokal nivå för att närma sig ett tillfredsställande 
svar. Larssons uppfattning att det moderna projektet genomfördes under bred politisk enighet 
med nationell samling som ett slags mål stämmer väl med det politiska samförstånd som ma
nifesterades i genomgången av de olika partiernas ställning i skolmåltidsfrågan, som refererats 
i den här undersökningen. Samtidigt kan man ifrågasätta om denna enighet verkligen rådde i 
praktiken. 

Ulla Johansson skriver att föräldrarna inte alltid var så angelägna om att sätta sina barn i 
skolan, och tolkade detta som att utbildning inte värderades särskilt högt. För att ändra föräld
raattityden till skolan menar Johansson att en rad åtgärder vidtogs. I undersökningen har fria 
skolmåltider visat sig vara en sådan åtgärd. Befolkningskommissionen uttryckte det som att 
elevernas lust att infinna sig i skolan skulle öka om det fick något att äta Med hjälp av ett mål 
mat kunde skolans attraktionskraft stärkas hos skeptiska föräldrar och bångstyriga barn. 

Eva Palmblad och Bengt-Erik Eriksson pekar på att metoden som användes för att för
ändra människors kostvanor var "föreskrivande", dvs den enskilde mottagaren tillfrågades 
aldrig. Detta tycks till stor del stämma. Vare sig i utredningar, i makarna Myrdals bok eller i 
Svensk lärartidning eller Socialmedicinsk tidskrift diskuteras vad familjen själva vill i fråga 
om kost och näring. Samtidigt visar det inledande exemplet från Göteborg att stat och kom
mun inte kunde gå hur långt som helst på familjens bekostnad. I Göteborg gick gränsen när 
det offentliga tog bort lingonsylten till korvkakan. 

Den dubbla strategi som Palmblad och Eriksson menar gällde, dels upplysningar och 
dels reformer stämmer på min undersökning. Jag skulle t o m vilja gå så långt som att antyda 
att det periodvis handlade om en kamp mellan upplysningsivrare och reformivrare. En sådan 
generalisering skull kunna innebära att läkarna hamnade på upplysningssidan och lärarna på 
reformsidan. 

Det har i materialet funnits gott om exempel där lokalsamhället tagit initiativ och ge
nomfört egna lösningar för att ge barnen ett mål mat, eller åtminstone en flaska mjölk eller ett 
värmeskåp att tillreda det medhavda matknytet i. Initiativtagare har varit kommunpolitiker, 
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lärare, enskilda välgörare och välgörenhetsorganisationer. Denna företeelse motsäger upp
fattningen från Yvonne Hirdman som hävdar att staten under perioden styrde människors liv 
mycket hårt. Lokalsamhället är, så långt jag funnit i den här undersökningen, inget passivt 
objekt som rakt igenom låter sig styras av statens påbud. Tvärtom har undersökningen visat på 
att en omvänd situation också existerat, där lokalsamhället snarare har agerat pådrivare gen
temot staten. 

Frågan om hur det moderna 1900-talsprojektet gestaltade sig på ett lokalt plan är ett 
spännande undersökningsornråde för framtida forskning. Min undersökning har endast nuddat 
vid diskussioner och konflikter kring skolmåltider lokalt. Kanske skulle ett sådant fokus åt
minstone delvis revidera bilden av välfärdsstaten som ett "uppifrån-projekt". Var det i själva 
verket så att välfärdsstaten först och främst växte fram underifrån? De olika lokala lösningar 
jag funnit i skolmåltidsfrågan antyder ett sådant perspektiv. 

Småskollärarinnorna som grupp intog en påfallande radikal inställning i remissvaren 
från 193 5-års befolkningskommission. De förespråkade en utbyggnad av de fria skolmålti
derna till alla elever så fort som möjligt. Vad betydde lärarinnorna för moderniseringen och 
välfärdsstatens framväxt? Flera andra frågor har aktualiserats under detta arbete. Hur hantera
de familjen en situation där en allt större del av barnens uppfostran överfördes från familjen 
till offentliga institutioner, framförallt skolan? Med skolmåltiderna kom ju staten att ta över 
ännu en del av ansvaret för barndomen, den sista pusselbiten lades på plats för att barnen 
skulle vara under statlig kontroll från tidig morgon till sen eftermiddag. En situation som in
nebar att andra vuxna utanför familjen, professionella och välutbildade, kom att påverka bar
nens vardag: läraren, skolläkaren, skolsköterskan, rektor och så vidare. Vad tyckte föräldrarna 
om att barnen med vetenskapens hjälp skulle förberedas för det framväxande moderna samhäl
let? 

Det har inte varit min uppgift att i den här uppsatsen studera den fria skolmåltidens uti
från olika sociala klasser. Men undersökningsmaterialet har väckt en nyfikenhet att fördjupa 
en "social dimension" av skolmåltiderna som en del i moderniseringsprojektet. Vilken bety
delse hade de fria skolmåltiderna i olika sociala klasser? 

Palmblad och Eriksson har tidigare konstaterat att familjen aldrig tillfrågades vid frågor 
om kost och näring, något som tycktes stämma med min undersökning. I högsta grad kan 
detta sägas gälla i fråga om barnen själva. Vad innebar förändringarna sett ur barnens eget 
perspektiv? Hur såg barnen själva på den fria skolmåltiden? 

Viktiga och intressanta frågor för framtiden. 
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