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Vidd och vadsment&"at bland bbnderr
Jamförande perspektiv pA 4500-och 1400-talens Sverige

ii historisk vetenskap handlar det mer än i andra discipliner om att faststakla,
förklara och första f ~ r o n d r i n g ~havdar
~;
man i historiografiska analyser eller
akademiska programartiklar. Anda fnyser skrikts kritiker ~ v e en
r bristande insikt om manniskans förgnderlighet i historiska arbeten. Skall man tro Sven-Eric
Liedman, har t ex en dominerande forskningstradition i Sverige latit sina
orsaksförltlaringar vila p i en och samma manniskosyn frán hedenhös och fram
till vira dagar. "Samma slags bergknande manniskor har befolkat Sverige frán
hedendomen genom katolsk och protestantisBc tid fram till den moderna sekulariseringen. ''
Liedman betraktar uppenbarligen en statisk manniskosyn som en dalig utgingspunkt vid historisk analys. Vad som daremot inte framgir av hans resonemang, ar pi vilker sbtt och med vilken hasfigheb som manniskan i s2 fall verkligen har bytt natur genom ett kollektivt fOrvandlingsnummer - om vi nu vi11
handskas vetensltapligt med tanken p5 manniskokaraktarens växlingar över
seklerna.
Utanför vart lands gr2nser kan man dock finna 6tskiBBiga principiella uttalanden i denna frága. Ytterst rör den graden av flexibilitet i grundlaggande normer
och etiskt betingade beteenden, i de komplexa v%rdesystemsom ligger djupare
hos manniskorna an det sociala ytskiktets attityder och opinioner. TrePgheten,
framhåller t ex en av den franska Annalestraditionens företradare, ar en viktig
historisk kraft. Och den "berör anden i högre grad an materian, ty den senare
ar ofta snabbare an den förra. MännisPtan använder de maskiner hon skapat,
samtidigt som hon bibehiller den mentalitet som hon hade före dessa maskiner.
Bilisterna har ryttares ordförrád och 1800-talets fabriksarbetare har sina faders
och farfaders bondementalitet. Mentaliteten ar det som förandras sist. Menkaliteternas historia ar hislonien om historiens 15ngsarnhet."~
P5 liknande satt har Norberf Elias understrukit hur genomgripande sociala
fOrandringar, som omfattar ocltsá den mänskliga naturen, skett trögt och över
láng tid. De äger rum med sm2 steg och ofta om&rkHigtför de öron, som endast
förmår att uppfatta skrallet fr5n de hiiftiga handelserna i h i s t o ~ i e n . ~
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Internationell forskning m i vara i stort sett överens om att miinniskonaturen
inte andras snabbt, vare sig i takt med de i-naterlella villkorens variationer eller
genom nya idéers makt. Trots detta har man fascinerats av tanken p i en föraindring i folks mentalitet och psyke, pzrallell med det europeiska samh3liets
allmiint ökade modernisering. Viilbekanta ar de ledmotiv som renassanskulturen och protestailtásmens etik utgjort i dessa sammanhang. Men 2ven andra
perspektiv har lanserats på förandrinagens innebörd, bakgrund och kronologi.
Ett av dem har fitt förnyad aktualitet genom modern socialhistsrlsk forskning:
kontrasten mellan ena sidan -vald och vdddsmentue"iteg,i den andra sidan den
grudvisa inyinpnbngen av sj86vkontrokloch aggressionshdmninga~blund mdmniskor i grupp.Temat antyder en Eiargstarlc tavla, med breda strik av skam och
straff över chockerande starak av blod och tirar. Men det %r fhgslande inte
bara av detta skal. Vasentligast ar försöket att fajrsti vardagens n12ssnisHtor i deras rattsliga och moiaE1sd:a inramning - som sociala varelser i en komplicerad
och icke enbare enkelriktad relation till sarnhallets stora ekonomiska och politiska fGrtindringar.

Ar 1949 publicerade Norberh Ehas for forsta gingen sitt magistrala arbete sm
ursprunget till "c~vilasationsprocessen~~
i Europa. Den styrande idén i Elias'
syntes ar sammankopplispgen av eva utvecklingsteadenser:

1, Framvaxten av ett samhtille med ett kraftigt utvidgat ngtverk av funktioner

- ett samhalle som hiH?s samman av centralma$itens monopol pit l i i l d och beskattning;

2~ En forandring 1 mannaskornas personlighetsstrulctuf, som tar sig uttryck i
storre sjalvkontroll, neseonapzg av affektei, okad foawiga att overblicka sina
egna och andras aktioner a ett socialt sammanhang samt att lata spontana handlingar hammas av ett tankande a orsak-verkan, i det lorgingna-nuet-framtidenn4
Den nya personlighetstypen har enligt Elias inte tilHkommit som en följd av
medvetna itgarder f r i n rs2nniskornas sida, t ex genom nyz former av barnuppfostran. Andå kan den inte ses som resultat av kaotiska, rent slumpm2ssiga farandringar. Den har trots alit ett logiskt samband med samhallenas utveckling
p i andra plan. I ett sambiille med en stabil monopolisering av vald, har man
ocksi en alltmer avancerad uppdelning av funktioner, diir individer bisrds samman i l2ngre kedjor av ekonomiskt och socialt beroende. I ett sidant systern beskyddas manniskorna i stor utstaiickning fran plötsliga attacker utifrin och
från dagligt fysiskt hot. Ivlen samtidigt blir de sjalva tvungna attundeatrycka
sina egna impulser att gripa till 1~tildmot andra. Monopoliseringen av vild,
koncentrationen av vapen och beviipnade m2.n under en auktoritet, gör det latBare att organisera och förutse anvaindningea av vh?d. 1 de sammanhang, som
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sarnh2lle; definierar som fredliga, tvingas obevapnade man h andra sidan att
billa tillhaka sin egen snarstuckenhet och hamndlystnad genom ansvarsfullt
tankande Srarnar, genom stdrre eller mindre grad aif sj2lvkontro0l.'
En nyckelroll i ci-?illisationsprocessen tilldelar Elias de kung8iga hoven och adminlstrationscenlra, och slirskile den franska hovadeln under 1600- och 1300-ta%en,Samtidigt reserverar han sig starkt mot en alitför precis och uniform tidfasining av förandringen. Den inre pacificeringen av samhallet och av manniskorna Ban ha C5rlbpt med olika hastighet och pi skiftande satt i olika
kulturer .6
Norbert Elias' resonemang ligger, som antytts, p$& en hbg abstaaktionsnivi.
Overgingen till en ny, mer hiiman civilisation och till en annorlunda manniskotyp förankras varken B ett bec'ti4n3t rum eller sekel, 8:ven om t ex franskt 1600;-tal
ggana iterkommer i ewempLHfieririgen. Grovt sett behandar Elias en fbrskjutning som pagir under flera grhuordraden, övergangen fran ett feodalt samhaillssystem till absolutisniens tidevarv. Av de europeiska staterna uppmarksamrnar
han framför air[ Frankrike, England och Tyskland. Underlaget för tesen om en
starkt sj2kvkaontrokl hos m2nniskorna9en mer effektiv disciplinering av aggressiva beteenden, &ren ganska allmani halen osystematisk demonstration av "sedernas" tilltagande fdrfining.
Edias' bevisfering ar alltsa p5 flera punkter vag. Men hans tankar &erkommer hos senare forslcare, 4 moderna socialhistorislca och etnologiska analyser
med betydligt större rumslig och tidsmassig konkretion. i sin undersbkning av
arLaffianpa Sicilien under nigra decennier p& 8800- och 1980-talen anspelas t ex
Anton Bkok p& Elles. BloEc Eankar den process, som centraliseringen och den nationella integrationen av det italimska sarnhgllet utgjorde, till en annan process
- uppkomsten. och utvecklingen av en viss form av
1 en komparativ diskussion av valdet i olika iokalsarnh8lien har Alan IWocfarlane senare
ocksa l<ornmenterat inspirationen fran "Elias9 rheoretical mode1 of the 'clviliaEng process', whish postulates that the Ievel of socially permitted physical violence and the tilseshold of eepugnanre against using 81 or wdtnessisrg it, \viiall differ
in specific ways at different seages in she developrikent of socleties."'
Macfarlanes utghngcpunkt ar att England Eange ansetts vara den fbrsta moderna nationalstaten och som shdan lyckats med att etablera lag och icontrollera
vild^ Fragan blir nar detta skett. Wir iterkommer Macfarlane tilldet bloektankande, som lian bekiirnpat med frenesi redan tidigare me2 som samtidigt fungerat som styrmedel f5r hans studier av det gamla $ondesaar,halleto tanken att ett
förkapitalistiske, feodalt bsndesamh2lle s i srniningom överg5.tt tiHB ett modernare, mer komn~ersialisera~
och stt detta inneburit en fbr&ndring aven i manniskoinas normer, beteendemönster, kaoslos och ~ & r d e r l n g a r . ~
Polgr Macfariane vill prdva denna tes och fördjupar sig i den engelska litteraturer., finner han erneliertici b6de motsiiteningar och oklarheter. ki ena sidan synes man i l a !neaLatj att r e d a det medehida livet j England \/arit stabilt reglerat
och idy1isliskt Iagljrdigi, I arbeten som heltandlat EoScaP sj8E.vstyrelseoch konstiturEone%Laaspekter över huvud taget skiner det t ex inte ~ 1 igenom,
1 ~
att manni-
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skor under medeltiden varit mera brutala, hiiftiga och onyanserade i sitt kansloliv an senare." h andra sidan har flera engelska forskare havdat att annu 1600talets samhiille utgjorde ett hotfullt mikrokosmos för manniskorna - en tillvaro fylld av rövare och tjuvar, av farliga vapen, famifjefejder och ratt vild i oBP&a former. Enligt t ex pWa/iaceNotestein,A.L.R-howseoch Lawrence SCone har
manniskorna i början av 1600-talet snarare visat hirdhet an barmhärtighet
emot fattiga och 1dsdrivare. De skvallrade, förtalade och slogs; de drapte eller
rnbrdade i okontrollerad vrede eller besinningslajst raseri. Stone menar att regenterna av huset Tudor i sin stravan att bygga upp en stabii nationalstat Hyckades nagorlunda med att disciplinera de övre skikten av befolkningen. Men det
dröjde anda in p i 1800-talet, innan vanligt folk eftertryckligt und!erkastades lag
och ordning." En av orsakerna till benagenheten att br5dscörtat gripa till vild i
gldre tid lian ha vara'[ de stiindiga sjukdomarna. Det ar förstheligt, om molande
vark eller en utsaiten kropps rbrelsehgmningar gjorde manniskor retliga och Latta att p r o v ~ c e r a . ' ~
Macfarlane ar emellertid inte villig a d acceptera förestallningen om vildet
och oordningen i det engelska 1600-talssamh2llet. Tidigare har han dragit B harnad mot 99rEvergingstankandet"vad galler bl a principerna för agande genom
att havda, att individernas ratt att fritt fbrfoga bvrr sin egendom varit en hörnpelare i det engelska samhaffisbyqigget Iingt ner i
P i motsvarande
satt förnekar han nu en grans i hidesi E friga om mentaliteter och vardagligt
handlande. Hnie bara pengar, utan aven Eag höll samman det engelska samhalJet, och engelsmannen var av seg tradition fbrsiktigt rationeila och fridsamma.
Till skillnad fr5n maniga andra bondekulturer kan man I England Inte hreler finna nAgon tydlig nots2ttnRng mellan "the Little Tradition", dvs lokalsamhallels
interna norm- sch kontrodlsystem, och statens eller det stOrre sarnhallets regler
och restriktioner, "the Great Tradition9'. En rad medlemmar av lokalsamha%let
deltog i raitskipningen, och den nationella lagens anda var i hbg grad ocksa de
vanliga mainniskornas ute 1 Eandet.I4
Vilket st6d Aberopar d5 MacfarEane för sin uppfattning? Stommen ar ert antal lokalstudier, som med varierande metodisk skarpa och utförlighet har penetrerat r2ttegångsmacerlal av ogika slag. De visar en 95g frekvens av mord,
dr@ och riare misshandel under 1500- och 1600-talen. 3 sin egen undersökning
av bl a Westmoreland under senare delen av 3600-talet finner Macfarlaae en del
exempel p5 vad han kallar "kapitalistiska" brott: planlagda san och stölder fbr
att f5 pengar i rejala belopp, dvs i princip kriminella initiativ fdr att uppni rikedom snarare an for att motverka svalt och utarmning. Baremot synes valdsbrotten ha varit fitaliga. Tyngre vapen var inte sarskilt spridda. Ingenting tyder
heller p6 att m&nn%s&orna
raknat med en al%masatutbl-ed$ laglöshet. Man vågade fardas på vagarna och vandra i sitt dagliga arbete över fälten. Man kande sig
inte allvarligt hotad av grupper: av vagzbonder eller tiggareals
1 fdrh5~iandetill annan brittisk forskning om 1500-och 1600-talens samhalle ar
MacfarEanes material - som alltså tyder på en begr2nsad vhldshotesllghet -
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otvivelaktigt mycket taniivart. Men om man ser till den s"Lrre ambitionen att
vederiagga teserna om en öveiging fran ett våldssamhalie med en aggressiv
manniskotyp t111 ett laglydigt sarnkälle med en mer disciplinerad människotyp,
är saken mer komp2icerad. De analyser, som piivisat en valordsaad Iiten värld p5
den engelska landsbygden redan under medeltiden, har som regel inte byggt p i
material friin själva rättskipningen. Ibfacfarlanes brottsstatistik å andra sidan
stammar fran vissa decennier av 1600-talet eller, i ett par fall, frin 1500-talet.
Det ar inte heller stora omraden som blivit sindersdkla, Det ar darför svart att
avgöra on1 Macfarlane en gång för alla motbevisat ett -aler generellt synsatt i
Worberc Elias' anda: att en överging faktiskt skett, men att just den nya nationalstaten spelat en vasentlig roll i en utdragen civiiisahionsprocesr som niidde
t o m de breda befolkningslagren.
Andå finns d-et anledning att framhålla det väsentliga och stimulerande i det
moderna fors&<nángslaget
I England. Det illustrerar, bur problemen om valdsmeritalitet och en framv&xande humanisering av människornas beteendem6nster har drivitsfikorn iänilligen abstrakta kuiturhistorisk synteser fibl konkreta sociahistoriska analyser av Iivantifierbart rattsligt anaterial. Den bakomliggande
huvudfriigan ar densanilma. Analysmetoderna har vaxlat. Det, finns inte längre
endast ett svar att diskutera. Lyckades kronan jusr under senare delen av 1500talet och under 1600-talet att utrota det endemiska viildet genom för"uterad
kontroll och spridning av mildare seder från rikets centrum? Var framgingen i
sa fall total geografiskt sett, eller fanns det regioner dar vildare vanor dröjde sig
kvar Bange? Var tvartom hela samhallet laglydigt och fridfullt redan långt dessförinnan - normalt sett? Eller har frekvensen av v&%dsbroctoch andra brott
alltid flulttuerat i snabba ssvarzgningar langs tidsaxeln? Kan man i sa fall skönja
nagon annan tendens i dessa svängningar an det manster, som inspirerats av
"övergiingstankandet5 '?
Så ger det engelska forsliningslaget upphov till fortsatta funderingar, av delvis motstridig art. Galler detta också för Sveriges del? Vad vet vi egentligen om
svensk brottslighet i ett historiskt perspektiv?

De friigor, som stallts ovan, angriper man sannolikt bast i en kombinerad
social- och rättshistorisk analys. kiilmant sett är dagens svenska forskningslage
d i inte till stor hjalp, vare sig genom empiriska resultat eller principiella metodiska reflexioner. Wiigra undantag finns dock. Särskilt ett par av dem förtjanar
uppm2rksamhet har.
H en artikel i volymen Samh21lsför%ndringaroch brottslighet (1974) forsöker
Knul Siisrf skissera nagra faser 1 den svenska kriminalitetens historia fran medeltiden och fram till modern tid. Samtidigt redovisar han kortfattat vissa statistiska resiiitat r ~ r a n d efrariftir allt eillgreppsbrott och brott mot pcrson under
1800- och 1900-talen. Dels har han sjalv behandlat tiden 1835-1970 för hela
landet, dels Aberopar han en trebetygsuppsats av Sven Sperlings, som analyse-
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rat brottsutvecklinpen 9 Stoclcholrn 1840-1945. Resultaten ghr ut p&att valdsbrotten varit mycket vanligare jr6,.6j 1900 2n senare. Eon~bbcdiernafrin 1500och 1680-talen bidrar enligt Sveri till intrycket. 'V2ldsbrotten ai i övervikt, medan stölder fbrekornrnit mera sallan, Zn n-xdlanst8lining intas av Brekranknings- och förtalsbrotten. Men Sveri understryker, att kans slutsats fbr denna
tidiga period inte bottnar i n&on systematisk undersökning, utan endast i impressioner. Trots detta presenterar han avslutningsvis en tentativ tabih bver den
svenska kriminalitetens historia. Som en första rubrik finper man "medeltiden" som synes f i tiicka större delen av den f8rindustrEelia perioden. Under
medeltiden har tillvarons stilia ord~ningstöl-$sa'ci mord, d r i p och n~isst-ixndeli
mangd. Daremst Rar det i a4dre tid varit s?arkt tabubelagt att lggga beslag p&
sin niistas egendom-,,och tjuveri var darfos salYsynk, utom i nödtider. Perioden
ca 1850-1940 far i Sveris srciss fungera som ettslags övergi5ngsperiod med relativt sett begrgnsad brottslighet. Darefter f0:B~zdras bilden f och med tillkomsten
av ett nytt, alltmer reglerat reformsamh8!le mord och d;rAp uppbar en mindre
del av den totala brs'r'ssvolymep,, men stblder os& "modern" Bcrimiwa!4tet (t ex
skattefiffel) blir d3,ren1ot allt vaniigare.16
Som framgitt, viiar Sveris fasmodel p i ett "överg~ngst2skande"liksom hos
s&minga internationella forskare. Ett tnaditioneTli bondesamhaBie, genomsyrat
av viid, har efter hand fdrvandlats till ett modernt samh8!Ie, vars kriminella
profik dominerats av egendomsbrott och förbrykelser mot nya statliga fbrsrdnlngar snarare Bn av attacker p2 peson. Skiftet ffbriiiggs dock sent hos Sveri till en bit En p i 1900-talet. Den ZörkndusrrielEa perioden framkonar som ett sammanhgngande block, p6 ert bverdrivet schematlslct och empiriskt fdga sanderbyggt s2tt. Manniskorna s1csaSle alltsk ha haft fysiskt hot och brutalitet naras Hnpi
sig 4 sitt dagliga I ~ J oavsett
,
om de existerat under t ex 1500-talet eller 1100-talet.
En Inel1 annan kronologi finner man hos km-VilofLarssoua,som nyligen gresenterat en första. statistik Over just seridsa vildsbrott i ett svenskt lokalsamhalle under 1600-s c h 1700-talen.. d ett f2ngsiande arbete om Sm-EaTandunder stormaktstiden diskuterar han $9 a att pas dombokssva'te~fr5n Ksnga hgrad. Materialet visar att drygt 50 fall av n o r d , drAp och misshandel med dbdlig utging
agt rum 9. detta gr&nshBradunder Aren 16i4-29, Slagsm&loch ödesdiger antagonism har briserat som raketer i samband med SrBIEop, barnsbi elier andra rejBla fester, da1 !ca~larnasop och krgiven satt Ibst. Men gaansbygdslr har ocksh
haft sitt speciella ok i be g&ng av fredidsa, som gjort oiider frhr skogarna och
som knappast var mer v2ksedda av den bofasta befolkningen Bn av myna_digheispersonerna. Krigsfolk av skilda slag har ofta varit engagerade I sscialz kollisioner med vildsamt farlopp . l 7
FbrkiarIngeia till riheten och laglasheten finmr Larsson 1 dubbel ben~iirkelse1
de undensbkta omrhdenas karakt& 2.v granstrakter l rikets periferi. D&rvar folk
av tradition vana att tfbrsvara sig mot hot utitr&r, att !.eva r e d vapen i hand.
99
Det skapade rn&miskor som alltid \]ar beredda till mot?/arn, att Vclara sig sj8iva och ta lagen 1 egna hander." Dessutonr innebar det marginella kiget, alt kronans kontroll blier fbrvaltning, rS.ttskipnBrzg och sed.ranoa 8nau inte blivit till-
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rackligt effektiv.'"
Under 1600-talets lopp &drades emellertid situationen. Den statliga maktoch kontrollapparaten förstarktes, och prasterskapet bidrog till pacificeringen
med en folkuppfostran i auktoritgr anda p6 bred front. Enligt Larsson utgör
dessa utvecklingstendenser orsaken till brottsstatistiken f6r Monga i början av
1700-talet. Trots att befolkningen d i ökat i haradet, redovisar dombbckerna
från de första femton åren av arhundradet endast en femtedel av den mangd
valldsbrott, som materialet så drastiskt burit vittnesbörd om cirka hundra ar tidigare .''

S~~wmanfattnBiingsvEs
kan man s2ga följande om det svenska forskningslaget:
i . Liksom hos t ex Elias och Stone, finns det en klar tendens till att satta ett
gldre "våBdssamh2P1e9' I kontrast sil1 en yngre och fredligare social miljö. Frekventa fall av gresbrigt tal och smutskastande skulle ocksa bidra till den mörka
bilden av den aIdre perioden. Daremot har det bedömts som mera osakert om
v2ldssamhal8et samtidigt utgjort tjuvarnas glada marknad. Sveïi, som ber6rt
ocltsi denna dimension av problematiken, menar att respekten f6r andras egendom son; regel varit stor i äldre tid. Men nar det radde nBd och ekonomisk massa, kan den ha sviktat.

2. E synen p i nav och varfor aggressiviteten minskat P mgnniskornas vardagsliv
rader det daremot ingen enighet inom forskningen. Hos Lars-Olof Larsson
hamnar 1600-talets senare de%i fokus. Horklaringen till héarandringen i mental!teter och beteenden saker han närmast i den förbattrade kontroll av befolkningen och av de Bokala juridiska processerna, som krona och kyrka &stadkomi
verksam symbios. Det ar en betoning av kmtrollaspekten, som har paralleller
också i Jan Sundins kriminalhistoriska undersökningar.20 - Hos Knut Sveri 5
andra sidan förraggs den centrala förskjutningen betydligt senare och blir darmed länkad till 1800- och 1900-talens samhajlsomvandlinga~.
3. Det existerar an s6 Bange endast ett f&% empiriska analyser av domboksmaterial B syfte att jamföra brottsvolymen i tid. Befintliga resultat galler antingen
främst stiiderna eller stormaktstidens gransbygder mot Skam och Blekinge.
Mot denna bakgrund gr det angelaget att f&veta, vad de aIdre dombbsckerna bergttar om brott och straff i centrala delar av det svenska riket. Ger t ex upplaindska och östgbtska bönder upphov till samma dramatiska bild som de smaIandska dackeattlingarna i gränsbygderna i borjan av 1600-talet? ElPer får man
istället stbsd fOr en hypotes i Linje med yad Macfarlane havd& fön Englands delo
att redan 9500- och 1600-talens samhalle till stbrsta delen andades frid och
ordning och att officiella normer och varderingar som regel oshi%delades av de
s n i människorna ute i iokalsamhallena?
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I det följande skall vi undersöka volymen av vissa brott och de n&mare omstgndigheterna kring dem i ett par omraden i Uppland, aa2mligen kdnghundra
harad och Vende!s sockens domsaga. H a r i f r h finns det sviter av rattegingshandlingar bevarade Bzin tiden 1545-70 sch 1579-92 (Langhundra) samt
1615-45 e end el)." Fbr att de kvantitativa resultaten i gbrligaste mil ska81 bli
j%mfbrbaramed Lars-Olof Larssons frin Monga, har excerperingen inriktats p2
Ifka 38nga perioder: 45-16 i r i taget, Analysen kommer med andra ord att bygga p i dombbckerna frin Langhundsa under iren 1545-60, och Vendel
16%
5-30 respektive 1631-45.
Innan resultaten tar form, finns det skii4 alt stanna vid fiigra metodiska
komplikatPoner som rnbkr, om man vill "agga bestraffade beteenden till grund
för s%utsatseri mentalitets- och socialhistoaisk<akrigor. Svirigheterna air uppenbara. Icke desto mindre förtigs de ofta, inte minst B Internationell litteratur.
Det ar uppenbar', att en varierad statistisk serie 6ver vilka brott solm helst inte
utan vidare utvisar andrade beteendemönster och varderingar hos vanliga människor. De handlingar, som lagstiftande myndigheter belggger med straff, ar
inte 681' evigt desamma, SamihalEsonvandBLngaa leder till nya brottstyper. Aven
om en del brott och sanktioner förblir identiska bver lang tid, ESar man r%kna
med att det finns en sFril%nadmellan den faktiska totala brottsligheten och den
kriminalitet som registreras i kai?orna. Differensen 2r mer eller mindre betydande, beroende p i r2tts9contaollens noggrannhet men ocksa p i arten av sjalva förbrytel~en.~'
Vilka konsekvenser far dessa seservationer f6r en analys av de
brottskategorier, som stgr i fokus f81 intresset 'war i mord, dr&, misshandel5
vdidtdS&i+>
sl~gsrndi~
std&de(e~g
farra%och okvddande?
Bet Pir ett gangse pSpe2tande i riittshistorisk forskning aii'c mord och d r i p varit
brott som ngstan alltid blivit uppdagade och dragna inför rgtta, antingen detta
sedan skett omedelbart eller efter nigst dröjsmal. Föruts5lttningen ar att det
studerade samHa2Blet kan betraktas som ett r2tcssamh2ll.e á viss mening, dar feodala och patrlarlcaliska krafter inte haft fidllstandigt fritt spelrum. BB dessa premisser föreligger det alltsi en god gPveremsst2mmelse mellan verklig och registrerad brottslighet, oavsett period. Orsaken 8r enkel och fdrmodligeaa a41mBngiltig.
Om inte garningsmannen uppvisat en ovanlig fbrmaga till listighet och kall berakning, s i mMrks det, om en manniska dör p i ett onaturligt, oväntat och kanske uppseendevackand blodigt satt. De flesta vittnen kganner avsky eller skrack
och anser att brottet inte bör dbljas~
Andra forbrytelser, som stblder eller fbrsummelser att erlagga avgifter, passerar daremot Eattare obemiirkta. En varierande frekvens av ital mot tjuvar under t ex 1400-talet kan darför vittna s6v2i om reella sociala och ekonomiska
fi9randringar som om effektivitet eller slapphet i bvervakningen. Chervakningen kan i sin tur 12inka.s t111 normer och mentaliteter inte bara hos myndighetspersoner, utan eventuellt även hos allmogen in corpore som genom sina
representanter i namnden deltog i rättskipningen men som ocksa darutover i
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egenskap au vittnen eller angivare kunde bidra till kontrollen och repressionen i
samhället. Motsvara~zdereflexioner aktualiseras 1 andra fall. Om man E allt E2Ziigre grad börjar itala personer för illvilligt skvaller och arerörigt tilltal, tyder det
mahanda p i att avund, osamja och träta alltmer förpestat tillvaron. Men det
kan också tolkas sa, att de individer eller grupper som kant ansvar för rateslig
kontroll och social samhörighet tagit krafttag för att s-tavjaangivare, bakdantare och brakmakare. Något liknande far sagas om registreringen av grövre eller
ringare misshandel. Den kan avspegla ökningar och minskningar i gruppmoisattningar eller personlig antagonism, en eventuell utbredning av faktisk valdsmentalitet, men ocksa variationer i samhalEcetablisse9a~awgetstAlamod visavi
t ex hetlevrade slagskampar eller notoriskt h5rdhanta husbönder.
Antalet beivrade våldtäkter, ~Ssatiigeia,erbjuder stora tolkningsproblem antingen man fördjupar sig i 1600-talets rattegaragshandiingar eller i dagens, En
bevisad valdtakt var ett grovt brott i Sverige ocksa i aldre tid, men just bevisningen var d i soan nu svar. Ifall det inte fanns ögonvittnaen till brottet och om
det sexuella OverviIdet inne förenats med annan misshandel, som Barnnat synliga
spar efter sig, kunde mannens ord sta emot kvinnaans. Utgangen var d6 ytterst
oviss. Oavsett cstgiingen, var obehag och skam förknippade med processen i
offentiighecens %Jus.Sannolikt finnzc det P alla tider fall av valdtakt eller sexuePI
samvaro under hot, som aidrig dragits inför ratta. Sjalva ~nlaletbestraffade
våldtakter i domböckerna fran 1500- och 1600-talen tilldrar sig darför relativt
sett mindre intresse an de kvalitativa upplysningar om Inställningen till kvinnan
och ii11 bevisföringen, som texten i biista fall förmedlar.
De allmanna resoi~emang,som -Orts, leder till en schematisk uppdelning av
brottstyper. E den ena gruppen hamnar mord, drap och misshandel med dbdlige
resultat. Tolkningen ar jämförelsevis enkel. Man kan sakna med att de registrerade fa!len i stort sett sarnmanfalier med de faktiska. Tankbara undantag ar
främst dödsfall till Fö1jd av husaga, om den avlidne saknat släktingar som haft
intresse av att gQra sak. Med denna reservation b@ren kvantifiering av sadana
brott ge ett visst mate p5 vildetc och vA%dsmentalitetensfh3reksrnct i samhaElet.
Det ar ocksa så, som mängden mord och drap anvants i den tidigare diskuteïade Pitteratisren.
I en annan grupp hamnar daremot övriga namnda förbrytelser: våldeakt,
misshandel utan dbcllig utg&lg, stöld, förtal, okvädande. Inför varierande frekvenser i tid tvingas man har at: halla dubbla tolkningsperspektiv öppna. kndisiekedjan sluter sig först, då de bara siffrorna kombineras med kunskap om
rattsprocessens utformning och om de närmare omstandigheter som varit förknippade med rattsfallen.

Ser da det upplandska bondesamhället under 1500- och 1600-talen ut som ett
våldssamhalle eller ett fi-edligt Pagsarnhiille, som ett individualismens Vilda Vastern eller ett lconforrnisrnens kontrollsamhalle? kiknar det gransbygdens agg-

14

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se
Eva Osterberg

ressionsfyllda Konga eller den engelska landsbygdens fridsamma Kirkby Esnsdale? Elkr visar bbnderna sch deras hushilHsmedlemmar i Uppland sin helt
egna profil, som passar diligt i den EwternationeHZa forskningens tillspetsade
kontrastmdnster?
Ett avstamp fkjr analysen utgör statistiken dver antalet valds- sch tjuvnadsbrott samt Rbrtals- och arelcrankningsmåff B tabell I.
Om man ser till de absoluta talen, har fallen av misshandel os& förtal-okvadande varit ganska maaga, medan morden, draipen och vildtakterna varit få.
Antalet sidana brott fluktuerar i viss m i n mellan domsaga och perioder. Mest
psfallande ar dock vid f6rsta anblicken statistiken över beivrade stölder. Siffran frin Langhundra vid mitten av 1500-talet ar fem ginger s&hög som B Vendel i bbrjan av 1600-talet.
Tobeil H. Viildsbrstt, stölder och fQrtal-okvgdandei Vendel och Lhnghundra.

Mord
(infrl baanak-gavniag)
Draip
Vildtakt

I
4
1

2

2
4 631)

a (P)

Misshandel:
grov
mindre

Förtal, okviidande

%O

KdUa: &%nghundrakdrads dombok 1545-1578, bitg N. Edling C 0.Svenonnus (Uppi
dom$ VII, 1944); Vendels sockens dombok 1615-4645, utg N. Edling (Upp1
domb I, 1925).

Anm ti%Htabe/!eni Statistiken gallen-de fall, dar domen biivii klart fiillande eller, vid nigot
enstaka tillfalle, d i det p i annat satt framgir att brotten iigt rum. Daremot ingir t ex under rubriken stoid inte de fall, di. anklagelser om st8161 blivit tydligt tillbakavisade sch
istallet resulterat i att den karande d6mts f3r fdatal.
Som grov misshandel beteslinas i tabellen de fall, d i straffet uppgått till 20 marks böter eller mer.

%ananman drar nigra jarrnfbran.de slutsatser om förh&I?andenai de t v i judiciella distrikten, miste emellertid brottsvolymen sattas i relation till omradenas
storlek. En uigingspunkt ar d&antalet hemman i kronans jordebbcker och rakenskaper. Langhundrais bebyggelse bestod under den aktuella perioden av sirka 370 jordeboksgardar. Vendels domsaga omfattade unden tiden 1615-30 en-
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dast Vendel socken, med ungefar l60gArdar. Under den nastföljande perioden
kom d&-Ingick tidvis Bven Bjbrkiilage socken och det sardade ise~m-nansta%et
med att uppgi till ca 250.~'LAaghundra utgjorde alltsa ett mera omfattande
distrikt an Vendel. Avstkkadet mellan dem ar dock I h g t ifrin s i stort, att det
förklarar den markantz skjlinadea?i fraga om tjuvnadsbrott. I Långhundra a~id
mitten av 1500-takf har med andra s i d betydligt flera stölder blivit uppdagade
och bestraffads an i 'Veridel på 1600-talet. A andra sidan har antalet beivrade
falk av misshand-el, fbrtal och oitvadande varit klart hbgre i Vendel 1615-30,
med hansyn Sagen t141 omriderias relaliva storleBr. Befolkningen i Vendel har hander de Aren av allt att döma endast varit halften s&star som i Langhundra n e n
and5 gett upphov til1 en lika utbredd misshandel och t o m flera 6taP for bakdanteri och skalisord. Man kan ock§&notera akt de skickelsedigra v5ldsbrotten
mord ock d r i p inte varit 3era E Lanpl~i~ndra
an i Vendel 1631-45 trots att det
förstnBm:sda omridet haft en större bssi4,ziziing. De absoluta talen i denna
brottskategori ar emellertid mycket srni, som under-strukits. Det gallex därför
att g5 vidare f r i n de isolerade siffrorna till den mer nyansrika verklighet, som
domböckernas text - i all sin karvhet - &ndå antyder.
Av de t v i fallen av bevisad eiler sannolik vbMrdkr i materialet framslsyrntar
två omstandigheter: de!s att det var mbjligt fbr en kvinna att få en man falld för
övergreppet om hon hade lskalcamh2lhets stöd; &/S att vildtakter, som antagits
tidigare, kunde vara ~11Bizatt bcvisa och rn5hakld.a darför framstod som förbrytelser s=.m ratten på det hela taget helst undvek att tö, stallning till. 1 det exernpel, dar kvinnan Eick dornsre och namnd pi sin sida, intygade "flera goda
1m2n" att de trodde 26 kc~ingzsesord "som skyllt hade Anders i Hal1 att han
valdiog henne och band henne s5 laloge han gjorde sin vilja, sedan ville slagit
henne ihjal, s5 kommo b2hulda.r 2: valkhundar) och stormade p& honom så
hon slapp honom." Saken Sr uppe till behzndiing vid eva ting, l556 och 1557.
Andra gingen sker det i s m b a n d med ett mycket omfattande &tal mot Anders i
3 a % l ,som alltmer Iiommit at: frcarnsti som traktens hansynsl;dse och farlige
buse i domböckerna. h
t h a n valdtagit kvinnan och "Kx2nkk hennes mödom99
&r bara ekl. bvergrapp i en iing rad av vildsamheter och olagligheter (slagsmal,
stöld, hor) som Itulrninerai i regelratt terror mot en granne (rå misshandel,
mordhot, hernfridsbro~).?~
Menigheten, som iiilfrigas direkt am sin asikt, har ocksh alldeles ffiriorat talamsdet efter flera ar av Sterkommande problem: "menige man upprackte sina
h2nder och begarde L ganger / - - - /att han m.E.atte straffad b8iwa under se78rdet
ail9rcrn till spejl och exempel, valker ock s5 skedde i meniga mans asyn där tills?Bdes vore." Uppenbariigerr Br den fgllande domen för vBldtaPct n8.m Biinkad
illl mannens avriga, ilagranta f8rbiyte!ser, @chman kan darför Inte generalisera
fallet vad galler instailningen ti14 l~2LdtPE<i.
Ilt&anf & nöja sig med att konstatera,
att en !<vinna f5-r~
en man d6iidld S0r sexuellt Overgrepp n e n art %taletda framfbrtc med starkt sr@da.-. andra ~ 7 ~ i i bygden.
a
Att frigan beiiakta~ssom avsevari mer kompEicerad, da den inblandade
mannen i-alt,a l.atit d:l~~ldnt
-1
illa sedd sch di kvinnan endast fdretraddes av sin

-
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far, framgir av anklagelsen om vildtäkt i Vendel 1626.Den halade var Johan
Skyttes ryske tjänare Alexej, och k a r a d e var Niickel JOnsson p& sin dotter Annikas vägnar. Flickan havdade att hon blivit valdtagen i en kärra p5 vägen mellan orebyhus och Exarby, dar hon Akt tiIEsarnmans med mannen:
"satt s i bada i vagnen och h811 sina ben utanför kärran b i d a p i en sida. ilii sade han till
henne, far Jag gora med dig som jag vill, så vill jag giva dig penningar, dartill hon nekade. Di hade AIexij tagit lit sin kniv sch sagt, får jag icke göra med dig som jag vill, så
slcall jag sticka dig till döds, d &blev hon illa till freds s c h han genade kniven, lade så oml<uElhenne uti den %illavagnen dar de båda satt. DA begynte ho-ha ropa, d5 skabl han hava
slagit henne på munnen två giiiger, löste han s i upp byxorna s c h lade sig p i henne i
vagr,en. Frågades sE<jutsgsssarna som kbrde darframme, da kom dern ene tillstades som
var hennes farbroder och ar p i sitt tolfte in.om han hiorde henne ropa, svarade han sig
nog det Br8%-a",
(Upp1 domb I626 3 mars).

Andra vittnen, drangar som kört förbi p i landsvagen med en annan kärra, vittnade att de sett mannen och kvinnan silta ~ p ip vagnen bredvid varandra,
ingenting mer. En fbrgriten Annika hade sedan klagat hos sina fbraldrar, som
fbrt henne till kyrkoherden och darefter th31 trovärdiga kvinnor som synat henne
men inte funnit nigra tydliga spar p&kroppen. % ratten ansigs det hela vara en
P
oviss handel" och den lille gossens vittnesmAl om An?aaikasnddrop kunde Inte
f5 avgöra saken. Darfbr rekommenderade man en överenskommelse i godo.
Skutet p i historien blev att Alexej betalade 40 mark i förlikning till Annikas far.
I kategorin mord och dr& finns det f8rst och frtimst anledning att s2rskci%ja
de fall, som synes ha varit rena slyckshandekser och som fbljakthigen inte sager
nigonting om en eventuell vildsmentalitet i samhället. glit hör ett rattsfall i
Vendel den 21 februari 1642,d i Erik Hansson i Kusby fisk betala 4 1/2 mark
för drap av vida p%Anders Larsson i bd2lbo. Mannen hade huggit trad tillsammans, och tradet f611 ner bver Andals. Wigijliigen har det ocksi varit fri@ om
ren olyckshandelse i Langhundra den 12 juni 1549, i sa fall vidaskott t ex under
jakt. Del framstia- annars som utomordentligt ovanligt att skjutvapen omtalas i
materialet som dbdsbringande redskap. Omstandigheterna ar emellertid oklara
den 12 juni 1549, och proioltollet gr alltför lakoniskt fbjr att tillita nigra sakra
slutsatser.
I gruppen av mord inagar tvi? barnamord. Det ena ornialas indirekt, pi? så satt
att i Linnghundra den 1%juni 1549: 99sakfalIdesen drang heter iMårten Henriksson 40 m f6r jasngfrukriinkning sak för den piga som mördade sitt barn i Terff i
ett pörte". I det andra faller (den 31 maj l649 i Vendel) dömdes Per Abrahamssons dotter Elisabet att b r b n a s , darför att hon kvävt sitt barn till dbds med
mossa.
Att nagon enstaka kvinna dödat sitt eget spiidbarn kan knappast brukas för
en diskussion av allman ~Aldsmentalitetsch hjartlj9s grymhet i samhället. Barnakvaningen har sannolikt sin bakgrund i den ogifta kvinnans skräck och utsatthet i en tring social miljö, baserad p5 familjeliv och en moralism i Gamla
9
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testamentets anda.25Ett annal Srottsfzii Qr alitfor unikt för att vara signifikativt:
kviar~aGöms iiii C&&er~ [O!. :Tiocd p i en s&,ofiFggairdi: sjii8 man. Bal<grunden till den ganska groteska, hgndeisen var parets inbördes förh5llandexa.
De hade hafr sexuellt umgBnge och iviiinan hairdade, att mannen !oval henne
aktenskap. ii4ea sedan b:,?,~
jjgl: och v&gr2de d$. e:l?/is:I
acceptera fiiigot
;ah om gif~erg~qal.
lt/]z,nrkens s t a i ~ b i ~ rha,ae
5~i
sagr till k::ifineiz att hon. inte
skulle förv5rota sig n5gon legalisering av relationen. 9 deeta lage tycics kvinnan,
da hon var er1sa.m med deii sjicke, ha stuckit en kniv i.honom SA att blodet sprulade upp I Baket och p6 mOblerirá. ?<vinrian pastod visseriigen zti maarzen s j a v
hade sargat sig iiil döds. Mear vie~iaenafann att indicierna caiade ejnot kvinnan:
hon hade efter2 velat dölja atl hon varit encan: med mannen, och "den döde
Bag vidöppet och hade den hagra armen i t -viiggen, och saren bar marke att ]:niven var i~tdragenfrarfl at gcPve;, icke heller var hail vSLnsteir.h2eat,kniveira P5.g vid
sidan p i honom i sangen".2"
Xesterande fall av dïAp ar dareraoi zv en aniian typ. 1 nggot enstaka fall anar
man bakom dombokens korthuggna I-eferai eir iain.sboilde sol11 varit alltför bard
1 nyporna och vexkstaHt en f&:.i-5dande
hxsaga ~ x o tj&nstuiolket,"
t
7 majoriteten
atal och siirckilo Y materiaiet frgli; Vendel galier docii and;^ konst~llztloi~er.
Provokationer och mindre iraaa-ldgemangmeilal: no$in har urartat ii11 iavcfarlig Sca-- inte sallaa: speciellt irïatiorieli och ohontiolierad darför att antagonisteria
varit druckna, Vid ett tilifaPTe framgaP de? klzrt? att de brzkaazde kontrahenterna varit grannar. I tre fall i Vendei hzr ma17 ur krigsfolket varit inbla;ndade, som
angripzre elier angripna eller bidadera. Ett par exempel far illustrera kndeisefbrlsppen r
~

"Erik Bengtsson 1 M&!ebo iria5.e förleden fj2rde dag pask om aftonen gatt till AnSers
Eriksson i Eistebo at! tinga sig nigra sadesai-ior. Kom ocksi Anders Hikansson i Jalansbo dir, d&hade Anders Eriksson bjildit Gem km!- p i aftonen. Niir dr d& bies, druckna
hade Erik och Anders i Jolansbo begynt t r a n o n nigor Zngsbete. Ibland anoizt begynte
de förhava sig med stora ord emot \rarandra, hade sfl Erik 1iaiic.i Anders en horkarl, i det
;og An~dcrsEIikansson efter !<nisven och s e g upp av s%tet.Som ;rik det sig som satt p5
baiilcen, slog Eril< Anders i bröstet aned kniven och steg Erik strar: ifrån bordet, d5 steg
ock Anders efter. Korn s5 ij~ndersi iistebo och hans hustru och fingo (tag) i hi?ders och
11011 ho~iom,men Erik gick strax ii och rymde sin ~2.g.Nio dygn darefter blev knciers
död, och hade samma Erik iiail~tsig ~aildai~
till L4 dag jul. DB hade i?iiisä.garnc: Erik
Hikansson, Lasse Hös och flera miisagaïe tagit honom fas? i sin gard".
( U ~ pdomb
l
i, 1421 den 9 janiiarl).
"Samma Gag staildes infoi- raiien en ryttare, Johan IY-irsson 142 namn, till hemvist i Ryssby uti Vickstad socken, den dar forleden vinter hade ett mandråp beg5ngit upp5 en annan
rjltiaïe "der Z-Iafisson vi.d nzrnzi, som sl:edde i Albesga uii Yendel socken villcet titagio.get
var, som efterföljer / - - - /haver denile Jolian Mirsson dripare med. deil soi~idöden led,
biand andra gasler, ~ w - i stadde
t
uti ett bröllop uti be:te /JSerga, och / - - - /emedan de dar
sutto och d r ~ c k o ar
, sig dem ernei1a.11en dislturs ICrorsaIiad vorrleai om deras hastar, och
omsider s i vida avialt, att be:re Johan ?Viarsson skulle köri, !tapp med en annan person,
Lars Andersson vid riamn, om bagges deras hastar. D i haier denne Peder Xalisson som
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döden led sagt dessa. ord till be:te Lars Andersson: 1 mal viil Br6ra med honom, ty hans hiist
duger intet att löpa. Vilka ord Johan strax mycket bar förtrutit /---/Q C slog
~
Peder HansSOP! en örfil. Sedan rusade de :iilsa~xmancp i golvet, dock gjorde icke Johan honom den
gangen mera skada än ett blodsår uti kindbenet, utan blev ifrin varandra skilda och f ~ r hindrade. Lire efiei sprang Ater beite Peder Hansson till och fattade Johan i håret, och s i sosn de icke ville halla nagon sämja och eljest bada rätt objudna konrna 1~oro,blev de av
varden och andra gasterna av stugan utkastade. D5 haver Peder K a ~ s s o ntagit sitt svard
och vilja ytterligare böisbka sig med be:te Johan, vilken ock med en dragen kniv bviiipnad
gick. Och omsider hade de sedan tredje resan kommit tillhopa med varandra uti portlidret, där d2 Iohan haver fattat i svardet med beite Peder Hansson, och s i Range Leder hö11
fast i svärdet och intet ville det slgppa, alR",edan
högg ock Johan h o m m i armen till Atta
blodsir, varigenom han således blev den andre @\/ermaktigoch fick svardet av hans hander. Och blev alltså &:te beder Hagsson d b liggandes till dess de buio honom in i stugan,
och fltir han uti n1.i fjorton dagars tid d& efterpk siingen legat hade, avsomnade han med
mycken vark och sveda ifra9 denna varlden."
(Upp! domb I>1634 dem 14 maj).
"$3. Mariet i Rarby gav sorgeligen till kanna att hennes S man Erik Jon knekt blev för
nigon liten rid sedan av daga tagen uti ett barsöl som itdats Larsson i Karby hbF1 och skall
vara stagen av en knekt Peder Persson benamnd vilken ar sin vag rymd".
(Upp/ domb I> 164.0den 49 oktober).

Framfbr aTlt i materialet frAn Vendel figurerar kneitrar sch ryttare ocksa flera
ginger i sambard med andra, mindre fbrbxyteiser. Knekten Erik Andersson anklagade t ex den 19 juni 1619 en annan Iman fbr lbgn infbr ratten. Det var tydlig e 3 en orattvis beskyllning, sch Eirik fick bota fbx sitt bveriiade tilltag. Den 22
september 162% dbmdes en annan knekt till P% marks bbter darfbr ack han attackerat ivii drangar, den ene med hugg i halsen, den andre 1 axeln. En nyutskriven
itneInl, Hans Mia~ssouai Solbenga, ri-kade nigra ar senare Sanu vgrre ut och fick
erlggga ett s6 högt belzpp som 40 mark för smadande prat om Eandsh6vdlngen.
Lika stora bbter utkravdes av ryMaren Isak i Kulbol, som iiilviiat an skomakare skb%dav kder - ett brott som inte kunde bevisas. 30 Konfliktparet soldat-skomakare rin@te~%veni x 1633, d i el., knekt fall- skomakaren dömLd"for det han
utan ~iAgongiven orsak allaredan f5r tre ars tid sedan, hade honom dar han p i
sin ratta resa uti Dglnnemarra socken stadder var, eti sin Ly112 och druckenskap
dverfalht med fullt viid och r5na.c honom av efterskrivse persedlar, n2mkEgen
en hast, en sedel, en tröja, en g6rdel, ett hattband, ett par handskar, t v i sackar,
ett par strumpor och 4 dr penningar,i93'PBfbljande Ar klagade ryttaren Peder
Bengtsson &er he~nfridsbrott,eftersom en berusad grônndrang kommit ti16
hans $&d, skrikit hotelser, viftat med kniv och velat skada honom. Rytcaren
!&g och sov och slapp darför lyckligen undan. Men hans hustra fick inkassera
e u par slag n2a hol?. alllsa~nrna~s
med en piga fbrsökte halla den fulle drgngen
tillbaka. ute p i g i r d s p l a n e ~ , ~ "
Det rinns ytterligare raagra exempel p& att krlgsfol!. fbrekori~nnitinfbr ratta
som kgrande eller sl~arande.De, sofil redzrr. l2mnats, gir emellertid tillrackliga
f6r att ge relief At en av de fA yrrkesltategorlei, som Over huvud taget kommer till
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synes i dombgickerna p5 ett markant § a t . utitta f z k ~ ~ l x d:"~ckinte leda till
snabba vittgiende slutsatser, FrZigan är om knektar och ryuF~reomtaiats E rarsliga sammanhang of-tar:, Bn vad som kan bedbrnas som rimlig'; med hansyn tiil
deras andel av den totala manliga befsllcningen.
Det ar inte lata att belysa denna aspekt p i ett tHlkfi-edsst2:"kande s&t utan detaljerad demografisk kunskap. Sidana data uppnar man k:nappasa f8r de tidiga
perioder, da ett kontinuerligt kyrkboksrnaoerial saknas. Mefi nigra syjrrpunicter
pA befolknlngsförhilHandena. kan foras fram.,,icke desto ~'rindte.Under gers Br
p& 1620-talet utskrevs t ex fran Vendel mellan 11 och 15 knektar varje g$rag.33
Det éir Etiljaktligen mycket inbjligt att uppemot 45-55 :<aj-1a.r betecknais som
knektar E socknen under en tioarsperiod vid denna tid. Den vuxnr manliga befolkningen torde grovt sett Inte ha 6verstigik ca 500 personer vid motsvarande
Knektarna var dock troligen inte mangrant narvarenbe i socknan hela IIden, utan forsvann till garnisoner och krig. &ivenmed reservation för de mycket
approximativa beraltraingaana, &r det därför sannolikt ati krigsfolket kan ses
som något Bverrepresenfeiat i samband med de Icke dödcbrio~gmdeförbryrelserna i tabell 1. Men sarskilt ar det vart att observera knektarna och ryttarna vid
de drap, som kon~menteratsovan.
Mtijligen har knektar och ryttare utsatts för svarare provo9iationer &ar andra
grupper i samhället,, därfdr att de E viss man ansags marginella i rela~iontill
etablissemanget av bbnder. Dec kan dessutom ha följt av sjalva. soldatyrkei: att
man @rna 'bar ordentliga vapen och aven hanterade dem skickYigt, nigotssom
kunde förvandlas f r i n en professionell dygd till en sj2lvdestrukLiv fdr'aannelse
ifall slagsrniil utbröt. Attd-et inte sai:nats Itonflikter mellan krigsfolk in"ailres
som blivit extra riskabla tiXi sitt förlopp, har redan frarngitil. Men snan Ican
ocksa iberopa ett exempel pi solidariter :mellan tv5, ryttare mol den sociala inil~.
jdn P övrigt, fbretradd av en befaiinir;gsman. Denne initiel-abe bii9net genom alt
vagra en ryttare p i vag till mbnstring alt byta hast. Den andre narvarandc rytlaren och befallningsma.nnen rakade d2 i alit hetsigare o~dirax8ing,över Clsaopen
och medan man ambulerade mellan borden. S5 smAntngorn föijdx luguber kril{/huggiljaag p i
Knivar och svitrd har ornnamncs i saznbzni med dr5.p.n. I -vad marl fërekornmer farliga vapen ocksk i asteckningarna srn grov eller lindrigare n?issharidel?
Och vilka personer har brakat, slagits och krankt varandra .- utöver krigsfolk'?
Dessvärre ar clomniböclterna ofta mycket knapphandiga i sina formuleringar,
d&de meddelar bbtessrraff for rnicsha~~de!,
förtal eller glbpord. Men de beivrade fallen I dessa brotrsltategorier 27 Bnd5 s$ pass rnaaiga, all vissa mönsler 1.ikrisea?licerar sig.
"~~;:ehai-amare"j i
Som tillhygge i nisshandeisrnal om~alasett par ganger
. .
ensiaka fal3 "bultekoiv", herse! ejle: Pcniv. Men i den absoluta ifia;v~~teten
arr
atalen far man ingen explicit ~ p p g i f om
t vzpen. :i rots detta ki;n )-riar?rnissr2,nlta
att knivar förekommit mera t&t %c vad som utsa-g&, eftersom n~isskandelrzeller
clagsm5len minga g5nge.l. har Bett till huggsar, "b:0-7~5.i~'eller liknande. 1 en
mycket stor del av ballen har det erxellerld vari: fi-2ga on? i8rrdriga sltador eller
7
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enbart biAm2izkew och Bvergiende sveda, ti1i följd av knuffar och Orfilar. Skjutiiapen, viirjor, sv&rd eller spjut registreras Over huvud taget inte i materialet i
samband laed misshandel,
Vilka individer som atlackerat eller biivit offer i konflikterna kan i allmanhet
inte avgbras i detalj, da handlingarna endast omtalar kontrahente~nasnamn
utan specificering. 1 3 fall B Langhundra, 8 i V e ~ d e l1615-30 och B 1 Vendel
1631-49 har dock kontroverserna helt klart rört grannar.36En annan gang har
två brbder kommit i luven p%varandra sa grundligt s h med sidan intensitet,
att den ene stuckit den andre med
Vid sidan av knektar och ryttare
fbrekommer enstaka ys2áesbenBmningar som snickare, skomakare elIer skraddarea3'En iänsman har dessutom biivit ilja tilltygad i Litnghundra 1 5 9 , medan
hackordningen varit den omvanda i Vendel 163B : da "nr det istallet varit "raansmannen som fbrgitt sig genom att drarnr~~a
ti11 en annan man med en kanna. 39
Ytterligare en ialnttagelse ar viisentlig. Det intryck av en relativt utbredd ben$.genheit fes brik och aggressivitet, som de kvantitativa uppgifterna om misshandel indicerar, fbrtas i viss man om iman betsasker att flera itai fbrorsakats av
ett och samma orosekement i befolkningen. Den blciinde Anders Ha91 i Langhundra har redan fiet sin brottshistorla hastigt teckned. Men iiven en man som
Anders skomakare i Fiende1 dyker upp mer 8n en g i n g i materialet." Han tycks
ha varit snar till vrede och ful h munnen samt dessutom haft ddalige blsinazs - en
olycksbringande kombination.
Ocksa en annan nyansering bör göras av de kvantitativa resuhaten i friga om
misshandel. RBttsprocessen %r sidan, att t v i atal och fallande domar I själva
verket kan hiirstamma från ett G C samma
~
sIagsmiI. Bida parter bestraffas alltsi i tur och ordning f6r slagen, som uppenbarligen utvaxlats mellan nagorlunda
jämbbrdlga motsiindare i sdverlagd hetta. S2rskiBá i Vendel tycks sadana scener ha utspelat sig.
"Anders Andersson i iolsmyra hade huggit sin granne Per Andersson ett Riötisir i axeln,
vart sak 6 mr och lades 20 daler i vite dem emeilan."
"Per Afidersson i iolsmyra hade huggit sin granne Anders i handen, vart sak 6 mr."
(Upp! domb L 1619 den 8 oktober).
"Per Ledersson i Bergby hade slagit Jdns Ravalsson i Fineby ett blodvite i huvudet, var?.
sak 6 mr."
"Sbns Xavalsson i Fineby hade slagit Per Pedersson en skeno ( = e n slcrinna), vart sak
3 mr, vorte förente och lades 440 daler i i~iteden sig p i den andre forst fOrbryter."
(Upp6dom$ I? ",a622 den 2 december).
19-

Korn hö: ratten Bai"nO?ofsson i Bergby och anklagade sin granne Pelle Pedersson för
det han hade slagit honom med en tgljkniv ett slag i armen, det be:te Pelle Pedersson inre
ekade utan sade att det kom s i till uti hastighet, vart darför salter till 6 mr."
"Sedan hade be:te Erik O l o f s s o ~slagit be:te Pelle Ledersson igen tre blånader med en
stbr, dartil1 han ej nekade utan sade att han måtte nigot tagas till och värja sig med, vart
darfbr saker till 9 mr."
(Upp/domb I9 19427 den S2 november).
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Bakom schismerna kan man ibland ana grannos3iuzja rörandé näraliggande
marker etler fbrdelningen z.\/ gemensamma arbetsuppgifter. H andra sammanhang antyds skvaller om mora1 och vandel som en anledning ti14 att grai blossat
upp vid möten p i falten, pi vagarna eller y &fester. Detta galler ocksa i nggra av
de fal1 d& kvinnor a~a.ritinblandade. 1 8 fail 1 LAnghundza, 6 i Vendel 1615-30
och 4 i VendeP 1631-45 har namligen kvinnor fatt mottaga slag eller hugg av
n12n.~' X 3 fall i Langlaundra har dessutom kvinnor rakat k narkamp med varandra." Kopplingen förtal - fg~sislctvAld skyrniar d2 och c%A,oavsett vilket kCEn
de agerande tiPlhBrt.
"Olof Bengtsson i Bengtsbo balhade Anders M5kansson i Solansbo ljugare: vart sak 3
mr.''
"Anders Haltansson i Jo1ansSo hade slagit Olof i Bengtsbo tre slag i Iz~lvridehoch en
pust på armen, vart sak 28 mr."
(Upp1 dom$ 8,1615 den 30 juni).
"Lars Lifstensson kallade 11 Anna S Mats Höks en oïmesalterslsa och en skamsack, vari
Lars sak 3 mr för vartdera skallssrdet." "B Anna Kats Höks ItSrade til; Lars Liktelasson att han hade gatt in i hennes stuga och slagit henne och h Karin Mats Pedeissolas i Kulla
lem blhaader, vart sak J mr for vardera. Sedan h ~ d he m gatt
h~sI<?u14en
och kastat ner
h Annas hö, sedan klev han andra gangen över balken och gick 5ter in och slog dem och
rev deras skinnkjortel och halsl<lade sönder, vart sak 40 daler för edsdret p& Drottningen
Ma:ts Nådige behag."
(Umidomb 8,1623 den 28 juni).

En liknande bild av sinaaktigt Itiv och skall, men ocksa av allvarligt fbrtal och
gammalt envist gro11, far man genom atalen för okv8dande och ihignaktiga beskyllningar. bvlesstiga invektiv haglar: rackare, > asatare?> , 9suggerumpa9',
'skramla9', ' 9föHlefPtta'9! Ti19 de mer triviala men samtidigt farliga ci1!malena
med tanke på, de rattsliga konsekvenserna hör "hora" och "tjuv99.Materialet
fran Långhundra innehiiller sammanlagt 7 falska anklagelser sri sexuella förseelser och G om stijld. For Vendel 1615-30 ar motsvarande siffror 3 och 6, och
för samma domsaga 1431-45 i och 2.Tar man samtliga beivrade fall av fbrtal
och okvädande som en grupp, &P.
beskyllningar för sexuella, övertramp och dör
stöld darmed i majoritet. Dsrnast följer anklagelser om lögnaktighet utan narsnare preciseringar, sonla ocksa Aterkornmer ett flertal. g6nger. I övrigt Inarehaller
materialet enstaka beskyllningar om 4.ldI;aE:t, mord, 'aanalil~8vning~
averkan
på egendom eller i ett fall (Langhundra den l6 juni 0548) on1 troiidsrfi~
Förtalet eller gliporden riktade sig I nigra intressanta fal3 mot vad som lian
kallas bygdens tjansterniin. Den 26 januari 1553 Itom t ex en iiiffasman infbr ratta och klagade 8ver att han beskylits f6r stöld av sakbien, nggot som allvariigt
hade krankt hans ara vid Vawala ting. Zftersom brottet Inte !:uncle bet~isas,fick
den bonde som statt för anlilagelsen istailet betada s&mycket som över 80mask i
bdter. 1 Vendel drabbades Bh19 ett par fogdekarlar av "st!+~lskaoi-d". Ar 1430
har en profoss utsatis för detsamma, Inksom 1633 d5 profossen med en suggesi
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tiv formulering kaliades "fogdekyssare och smöraskeslE~kare~~~
H tv& fall drog
man sig inte h e k r fdr att srn%daYaronans beffuili~in~sman.~~
Men H bvrlgt, dvs i
hariiudparten av fallen, har shviil svarande som karande i fbrtds- och arekrankningsmiiL iiarit vanliga bönder, bondhustrur eller mediemrnar av deras hushiil.

9 diskussionen o m irjuvnadsbrodl inom forslcntagen har man, som fiamggtt, fast
avseende vid om stOkderna framprovocerats av ekonomisk nöd, eller om de
tviirtom haft karaktsren av "kapitalistiska9' brott dar tjuvens avsikt varit att
öka s311 -agistand eller d& han helt enkelt inte kunnat motsei glittret av guld i ett
av handel pigglat samh%llssystem,Materialet fr&n Linghuaadra och Vendel faller enellertid inte perfekt in Y nigot av dessa kontrasterade menster.
Sanmanlagt fbrekommer 32 fall av beivrade stdlder i de bhda dom-sagorna,
de zbssiut flesta dock som namnts i Lgnghundia, Pd5len fördelar sig s&,att 80
har ga*h tillgrepp av iivsmedei (sgd, mait, öl, smbr), 8 av hgstar och B av pengar
eller andra v2rdeszker som silverskedar." D%.~+-"
~eoverförekommer stölder av
bl a hb, -verktyg och B enstaka fall tyg ekler Ecladespiagg. De som dömts fbr tjuvnadsbrotten har i ett par fall vari; kvinnor. Varken de eller de dömda mannen
f%rsom regel nigon niirmare karakteristik. R-hn som varit v31 planlagda och genomF9rts av "piofessioneRla9' tjuvar i samföastind saknas helt och hallet i materidet. Trots stöldierna av bl a sad f& man emeLlert96 Inte heller intrycket av
a14 akut fattigdom och sv912 fdrvandlat s3rsi;ilt c.isatia m~nnisdtortill tjuvar.
Snarare aktualiserar materialet talesattet "til?fiii8et gör %jeilven".
Vad som f r a ~ ~ s tsom
i r intressant och vart act uppmarksammas %a att 99tillf2d]et9' flera ghnger utgjorts av situationer, d& raan kunnat ta eller f~as-iiiliaav det
som egentligen tillhört kronan eller kyrkan. Nagra citat f&r visa denna brottstyp:

.

" S a a m a dag d i dbmdes att Erik Larsson i Salby skall p i sin hustrus vagnar giva 93orsta
kyrka 50 m igen som Lasse I<arBsson hennes fader tog av kyrkan och dolde bort den tid
han var kyrl;sv8rdH.
( Q p !doá.zL7 VIII 3551 den 38 januari).
i 9"

saidama dag ddmdes ;Ap klockare i Gottröra till galgen far samma sak att han lönnligen
k6ptxiggen av samrm kyxkov2rd, desslikes stal han nigon r i g av kyikohiirbarget som
han krbp under h8rb2rget och skrapade rigen ut genom botten9'.
'(Upp6domb VfI, B558 den 2 maj).

''Samma dag dömdes Per h Saby eil? ejuv samt Ola Ersso-? k Brötteby och Erik Staffansson och AAqde;s Klockare i Garn for t v i pund kbtt de dolde av I<.bJIJII.gard9'.
6Upp! dsmb VPdd 1559 den 4 januari).
"Befdlningsmannen Johan Larsson lcarade till Jbns Ravalsson R Faaeby att han hade tagi: ut 18 lisp skattefliisk att fora, till Kopparberget och hade icke bekommit Etvittens mer
an 45 lisp."
(Uopl domb f> 16335 den 2 april).
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Mycket tyder p5 att inte ens det relativt stona antalet bestraffade tjuvnadsbrott i
LAnghundra 2545-40 kan sar som attryck for en utbredd fattigdom i omrAdetp
som en illegal protess mot hunger och asnlsd. Lika Ilte kongenial i fbrh5llande
till den upplandska verkliglrueten ar tesen om "kapitalistisk" brottslighet i stor
s1:aHa. Snarare ser man framför sig d d s en bristande respekt Edr det som krona
och kyrka kravde och agde av böndernas produktion, dels svirigheten att motsta vardagliga freskeler: art "Iåna9' en eka :dr att ficka, att i hemlighet ta lite av
grannens hö, att lagga besiag pA en hast eller en kvarliarnnad yxa ute i markerna,
att som tjanstekvinna stjala me5 eller tjara.
Samtliga de brottskategorier, som kvantifierats i tabell 4: har barrned fatt en
kvalitativ kommentar och konkret belysning. Skapar siffror och dombokstexternas jordnara realiteter d i Pi!/sarnnqi.lansen helhet - en strukc!ua av brott och
straff, av tillatet och oti8lztcet som a~isEëJasviken kyp av samhalle som die undersOktbo manniskorna levde i? Svaret miste sölcas efter rva linjer: genom en avslzatande sarr~manstallningav den företagna analysen och genom en j2mföre6se
mellan de upplandsica resultaten och kotnrnensutabia uppgifter från andra lokalsamhiillen.
De huf udsalallgz slutsatserna av domboksanalyseina ar foljande:
a) Brottsvolymen saliiil i Långhundra p& 1508-talet som I Iie-ndel p& 1600-talet
upptogs generellt sett endaci till en liten &i av n ~ o r dd, r i p och v5kdtaki, medan
misshandel samt fbrtalc- och 3iekraakningsrnGi diirernot utgjcrt de stora brottskatego-irrna. I L,inghus~duahar aven stdlderna varit frekventa, vilket dock inte
alls g21ler I materialet fr511 Vendei. Tillgreppen har omfattat hade rna%,h6, boskapp pengar och andra vardesaker samt t ex redskap. Varken de stulna fbrem5len eller de niirmare omst9.adigheterna kring ctdlderaa fbrmedlar emellertid
nAgot starkt- Intryck av nödbrottslighet - och inte heller av organiserat tjweri
för att u p p n i rikedom. Bilden &rotydlig, och det skulle behbvas mer komparativ forskning. Daremot förefaller det sannollkr att Arskilliga stdider, sai-skilt i
LBnghundra i bbrjan av 1500-talet, avspeglar en period då bbnders och f6rtroendemans-tj2nsiemans solidaritet visavi de avgiftskr2vande myndigheterna haft
sina begr3nsningase
b)>

7

De allvarligare konilikterna med dddlig utgirsg har ofta uppstatt 4 brak me]-

lan man som tillika. varit dreuckria. Samvaron pA bondesamhiillets klassiska festFigbeter, soim bröllop eHer barnsöl, Bvergick mariga g5nger k en stigande skala
av diskussioner och \trankande provokationer till handgripligheter. Krigsfolk
2v oJiEta slag ar ett ii~arkar~tinslag
1 domböckerna i samband med d r i p och
riaisshandel axed ödesaagra Stonsekvenser, h e n om de absoluta eaien inle gr stora. Vad som 5 andra sidan ,sak.nuL~
i arizazeriaiet ar lantliga vendextor mellan hela
fam.iljegruypei, hotfulla rövarband beredda 1411 shandigt v a d eller nyktert kaljaylerade i&nmsrj.,
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c) De incide~ter,som döljs under rubriken misshandel i statistiken, framtonar
ofta sokm en lindrigare variant av samma slags situationer som ocksa lete ta19
drap och dbd. Det ar gral och brak om heder, moral eller egendom, ibland weQkan grannar och som regel mellan rriiin. Slagsm2Ien har inte sallan haft dubb12
Atal till följd, s&%tt bada konzraheneerna fatt b6ta fdr sina slag mot den andra
"
parien. Ocksi vildsamheter mellan kvinnor förekoromer, iaksom mellan mankvinns-. Men det saknas indikationer pit ett systanatiskl fysiskt fisstryck av
kvinnor och barn. Lv2rtom f i r man rimligen ta de fall, d i kvinnor med framgAng iikalat
för hugg och slag, som intakt fbi att s a m h ~ ~ linte
e t ~mrrnaltsett
legitimerade kvlrnoförtryck och kvinnof'6rakt. Vald Inom 2ktensSiapet kan ha
passerat utan akt kon-mia inför rBtta,, och kvinnorna var bver huvud tagel langt
i.frin skyddade vare sig fra3 fisrtai, skaflsord eller misshaodeL Men de Framstininte heller som de standiga offren.
~

FBrtjiinar en miljö benamningen vaidssamhalle eller f ~ d l i g lósgsamh2lle,
t
om
den t e c h a s p&ovanseaende satt utifrin det judiciella materiaFet? De sociah relationerna i de uppkindska domsagorna beharskades knappast kroniskt av rabet och farligt v2,ld. TV!al ur den kategori, som enligt tidigare raetodiska Overvaganden visar den faktiska brottsligheten tydligast, narnligen mord och drip, har
varit relativt f&taliga. kitt mindre viiidsirrott dragits inf6r r%t-a i s&pass hög
grad tyder visserligen ocksa p2 konflikter sch problem - men samtidige p5 att
det funnits krafter P samhallet som velat sepija v8ldsrnentaiiteten. Flera ganger
har m8n blivit iiagda bbter fbr av alit att döma ganslta beskedliga slagsmBI, och
det miste alltsa ha existerat förtroendeman, tjansteman eller t ex gmnnar i bygden som genom &taleller vittnesutsagor bidragit till att kri~minaliseraBven smtirre öppna kontroverser.
slst och sihctligesz hamnar man i komplikationer som rör speaakiona~isering
och definition. Vad menas egentligen med vildssarnh2,Ue och ht.:^. myckel reellt
vaPd miste komma till synes i kallorna, innan vi vagar tala om en allman brutal
mentalitet biaxid m~nnickornalUppeeakarligen finss det h2n inga fgrdiga modeller au utga ifrin. Daieuraiat Isan man försbka att först2 innebörden av uppgifterna f i i n ett visst Iolcalsamf~~ad
genom att jamföra dem med resultaten fran
m d r a omriden. DeMr denna vgg som man har
inom inte~nationeYSforskning. Det finns skal att satta in aven de svenska studierna av brottsvolym och
brottstyper under aBdre tid I ett slbrre sammanhang.
q"

H aBebR 2 fajrser oss med i varje fall ert komparativt perspektiv: siffror över drap,
mord och dbdlig misshandel i nigra europeiska lokalsan1h2llen sarit den ungefarliga befol%cningsstorlekeni motsvarande s~xrAden,De flesta uppgifterna
h a ~ f ö rsig t411 1603-talet, men materialet f r i n tangkundra har integrerats, liksom Anto9 B%ok9s
data f r i n Sicillen under 1900-talet. Den italienska maffians
klassiska valplets föikndppar man sio2.l i jopulara fajrestiillningar som i velenskapliga arbeten med extrem sj%lvsvh4dighet,aggressivitet och ett utbrett blodigt v%ld. De ciffrsr som itan raknas fram ur Blok's appendix över brott far

bland b8nden.
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Tobeli 2. Mord, drap och dödlig misshandel i nfigra europeiska samhällen.

Kirkby konsdale,
@ng1

.c.

Period

Bef storlek

Mord, drap, d8dl
misshandel

i 660- 1699

o . 3000

-

Genuardo,
Sicilien

K~~LQ
A.: MocJ'cPrlane, The Juslice and the Mare'c Me, sid 21 f, 33; L-OLcprsson, Srniländsk historia. Stormalctstiden, sid 53; A. BOok, The Mafia of a Sicilian Village
1840-1960, Appendix A: Upp! dor?.~bBcker
Z och VIL
Anm till tabellen: Sarskilt för 1580- och 1609-talen ar uppgifterna om befolkningsstorlek
att berraiita som approximationer. Dessa torde emellertid vara tillrackligt nöjaktiga för
det syfte som har ar för handen, nämligen att förmedla en grov uppfattning om de undersökta omradenas inbördes storleksordning. Beräkningsnormen för de svenska omradena är dei~ca.mma:utg5ngspunlcten ar antalet gårdar, som sedan multiplicerats med siffran 6 (vald ratifrån det i litteraturen vanliga antagandet, att antalet personer i gårdshushallen normalt varit 5-91.

darfor ejana som en ytterlighet att relatera andra varden tH11. Den andra ytterligheten 6 tabellen representeras av den engelska församlingen ICirkby Eoáasdale,
som enligt Macfarlane presenterar "a pictnre of general orderEiness, with the
total absence of vlotent crimes such as rape, murder, ~ p u r g H a r y Fridfullheten
.~~~~
i miljön i Essex ar daremot Ener oviss med tanke pi3 den ringa befojkningen B
Kelx~edon.
Tabellen föranleder ett par vgsentliga reflexioner, Koaaga har varit ett omfattande distrikt och har följaktligen haft era större population av potentiella
brottslingar an de andra ornrgdena. Andb ar det uppe~zbartatt det smAlands%ca
gr2nshiiradet varit mera Pgr%Htav aI1varYiiga vAldsbrott vid borjan av 1600-talet 2a.i
det upplandska Vendel vid motsvarande tid eller Langhaandra cirka ittio Ar tidigare. Utifran tabellens statistik liknar förhallandesia i Kongsa snarast maffians
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slsi?lanska verklighet, Den kriminella profil som de uppi%l?dskadombbc!ceroa
skapar ligger d&emot mera i %Inje med det stilsamma KlrBby LonsdaEe, uten
att dock kazkera dess bild av ordning och laglydighet. Antajet d r i p i den Billa
domsagan Vendei i början a.{ i6@0-talet kan i jamförelsen med iMacfarLanes
omride inte nonchaleras f~~llstandfgt,
sarskil? o m
s12a samman de tv6 excerperingspefiodera3.a till en och d2,umed f i r en lika Tang unders61cningsperiod
som 18r Kirkby Loncdale.

Sa;?lmsanfal"$ndngs'distycks dc Lokala miTjöerna i Uppland under 1500-ock 1600talen lingt ifrin ha varit fria fr6n kiv, trator, skvailer, föstal, slagsrniil och
t s m dödligt vild. Druckna man har p i fester flammat upp i obehgrskad vrede
eller haxndlystnad. h s e s i d i g t i glipord kastades mellan s81121man och kvinnor som mellan könen, och iedde till Intensifierat fbrtal eller tili siagsmil pa vagar, f2lt eller gardspianer. Men minga konflikter framstar som reiative begransade, och det saknas belagg fbr ett konsekvent fbrtryck av rzagvn viss befolkningsgrupp eller £er allman terror i vardagens liv.
Det hö: till saken att domböckerna mbsle visa samh2iiess mörka sida. Air
baksfdan sadan s o r ~l Vendel och LBnghundra, skulle myntets framsida trots
allt sannolikt k u m a förenas
bilden av ett bondeliv i stillsam Arstidsrytm
som hos Pieter Brnegel: med mannens frusna vinterjakt fbr familjens basta eler
kvinnor och man i harmoniskt gemensamt skbrdewrbete mitt i den mogna s&dens guldglirnmer~Att ocks2, framhailla detta, skail inse ses som en idyllisering,
utan som ett erkannande - med metaforens hjaip - av den historiska rekonstruktionens sgndliga komp-aplBkation.,r,

Sammanstailniagen av dombolcsaaaalyserna f l i n 5. ena sida2 Konga sch iden
andra sidan ett par uppE8ndsPca omriden leder till vissa intressanta resultat.
Men den vas4xer ocksa nya. och sv&ra frggor. 'Se~~ereJIt
sett rycks det svenska
bondesamhalletvarken vid mitten av 1500-talet eler i början av :6GO-talet kunna betraktas som en uttalat laglös miljö, laddad med ~Aldsmcntalitetoch farlig
aggression. B det undersökta materialet h i n UppBand tindrar fbrvisso ingen paradisisk idyll. Men man sea inte heller framLfa9rsig en ren upprepning av den
smålandska gransisaktens h5rdf61-averklighet. Lrobiernet 8r hur de regionala
skillnaderna skall fbsklasas.
Har Konga och angr2nsande hgrader praglats av en v~ldsmenlailtebgada sedan medeitiden?F~ormades med andra ord den landsandan motvilligt ti?B
ordning och f~idsarnhetferst genom kronans tilltagande satsningar p5 kontrczli
och fostran under 1600-talets lopp, medan 6 andra sidan "pacificeringen" gick
avseviir: snabbare i rilcets centrala delar?
Det antydda tolkningsperspektivet 2s suggestivt sch saknar inte heller mer eller mindre tydliga paraEBeUer i den intern~t.ionel!a fors&ningen. Det har onekligen appell att 1 ett land med s i stor geografisk utbredning och variation som
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Sverige anlagga en centrum-periferi-dimension p i $:ontrolI och v~rdeindoktëinering. Samtidigt miste man doc&: understryka att v% inte vet hur vanliga
våldsbrotten varit 1 de smilandska gsanstrakterna under t ex 4570-idet - e%ier
haandra ar tidigare. Att resuitaten fran Upphand omfattat bide en period y&
15OO-talet och en p i 1600-talet, Gamitallar dessutonn en a-nnan reservation. Om
nu Bcsntrollen uppifrin skal%tillraagtas en avgbrande roll för framvaxten av
sjalvdisciplin och aggressionshagpani~-ag
bland m9nniskorna, kan den d5 ha varit
så mycket mer effektiv 4 Langhundra redan Getio ar tidigare an 6 Konga? Dvs
langt f6re den tid, d i prasternas folkuppfostran satte in p5 bred frone"och om
uppsikten iaver %agoch ordning verkligen fungerade avskrackande p2 upplanningarnas brutalitet redan fran mitten av 1500-talet, varfbr har d i de ödesdigra
valdsbrotten varit lika minga i Vendel 1631-15 som i Lg~aghundra1545-60,
trots att VendeP haft en kiart mindre befelknlng?
En alternativ tolkning a.{ de svenska resuitaten underskattar inte heller vikten
av kronans och kyrkans insatser. Men man kan diskutera om det centralt inspirerade kontrolYsystemet byggdes ut son1 en protest mot en seglivad tradition av
vald och Baglöshet alltsedan medeltiden - eiler om det snarare motiverades a i ~
problem som fCilj.lgt 1 sparen just av den nya nationalstarcns expansiva politik.
Det ar m6jligh att svenska lokalsamzah%llerrnormala sett l&~gehade integrerats
genom principer om laglydighet, frid och sarnfdrstdind; principer som nötts in
desto 12ttare som b6nderna sjalva deltog Y den r2ttsliga processen, p&liknands
satt som i England. Mena under perioder av spedella pafrestningar för samhallet
kan en sidan grundlgggande tradition ha rasjcerat att biyras, ifall den inte understbddes genom medvetna motaigardes fran sival de lokala kollektiven som
överordnade myndigheter. Det ar inte utesiutet aee den s-genska stormaktstidens
initialskede utgjorde en period av detta slag. Mycket tyder p& att den militara
mobiliseringen sammanfial1 med en tilltagande social och ekonsrnisk polarisering ute i landet, i varje fall i sbdra och mellersta Sverige." Samtidigt har de
5terEtommande utskrivningarna. belastat befolkningen hhrt. A~tskiliigaav de
yngre mannen EörvandBades ej41 vapenforsedda och vapentrgnade krigare, utan
att för den skull bli helt distanserade fran sin agrara bakgrund. Insatt i ett sadant sammanhang, ar inslaget av krigsfolk i samband med aisshandel och d r i p
i de smil%ndsltagrgnsh3raderna vasentligt. Ph motsvarande satt isan =an erinra om att dombbckerna fran Vendek pal~isathur knektar och ryttare figurerat i
flera av de allvarliga konflikterna, sairskikt de som urartat riPB drap.
Det presenterade empiriska materialet skal9 visserligen inte hardras. Uppenbarligen beh6ver forskningen flera komparativa undersökningar a v t ex 1600talets domböcker samt av andra kaltor, som direkt eller End.iieOct lamnar kunskap om beteenden och varderingar bland bi.;nderna s2 tidigt som under medeltiden. Men det resonemang som- ffOts ger upphov 1181 en hypotes, som samtidigt
ryanserar Norbert Elias9 konception om sarnhallets ~monspoEisering av vald
som bakgrund kihH en alitmer kultiverad civil miljö. Vapen och brutalitet Logs
enlige hans synsgtt bort frin vardagens liv och isolerades till vissa situationer
och orter genom krav fran hbgre instanser. Elias synes Inte minst ha ;.an& p5
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professionella arsraker, förlagda till städer edler garnisoner i landsorten. Men
samhalletc ensamrgtt till vild tog sig delvis speciella former i Sverige under s h tet av 1580-talet och början av 1680-talet. Man uttog standigt nya kadrer av Inhemskt folk fran landsbygden som endast etappvis, om ntigonsin, övergick tB11
ren yrkeskar. Fr8gan ar om detta Etsande medföra vissa oförutsedda, icke Grnskvarda Konsekvenser: sociala spänningar i befolkningen och en större beredskap
att gripa till vapen? Med ett sadant synsatt kr2vde Gustav Adolfs 8atrilcespoiieEk
sitt pris i hemlandet p i mer an ett siltt - inte enbart i soldaters dyrbara liv och i
frampressade pengar, utan ocks5 E ökade aggressioner och i vildsben2genhet
bland de kvarvarande människorna i bondesamhalIet.
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