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I strävan att utöka skatteintäkter och centralisera förvaltningen kom näringslivet och rättsväsendet i
Sverige att upptas under centralmaktens noggrannare uppsyn under 1600-talet. Nya förordningar,
rättsliga institutioner och ämbeten inrättades för att övervaka kronans intressen. I enlighet med den
politiska ståndsindelningen var människornas uppehällen begränsade till näringar reserverade för
respektive stånd. Därtill utformades villkoren enligt individens sociala status, vilken var bunden till
bland annat kön, rykte och socioekonomisk ställning. Handeln, som teoretiskt sett var förbehållen
borgarståndet, idkades emellertid av samtliga samhällsgrupper. Därtill stod borgarnas egna
handelsverksamhet inför strängare reglering. Landsköp, det vill säga handel utanför städerna och
utsedda handelsplatser var förbjudet, men förekom allmänt inom hela riket. I domstolarna
behandlades såväl brott mot handelsförordningar som tvister mellan privatpersoner.
Syftet med denna uppsats är att utreda ifall det finns någon diskrepans i utfallen av
rättegångarna mellan de fall där de åtalade var av lägre respektive högre social status och stånd. I
Sverige var 1600-talet på många vis en brytpunkt mellan ett äldre rättssystem som i stort förvaltades
av lokala lekmän, och ett nytt rättssystem som i allt högre grad stod underordnad till staten och dess
intressen. Förnyandet av rättssystemet innebar att posterna inom rättsväsendet småningom togs över
av utbildade ämbetsmän, och i teorin skulle rättsskipningen därmed bli mer enhetlig och stå i linje
med centralmaktens önskemål.
I tidigare forskning har det tidigmoderna svenska rättsväsendet tolkats av vissa forskare som
repressivt gentemot underordnade samhällsgrupper, medan andra forskare hävdat att rättssystemet
garanterade viss judiciell trygghet för samtliga samhällsgrupper. Genom att undersöka
domstolsprotokoll från rådstugurätterna i Åbo och Ekenäs, besvaras frågeställningar rörande
rättsärendets, svarandenas, kärandenas samt domarnas inverkan i utfallen av rättegångarna. Utgående
från ett klassiskt moralekonomiskt perspektiv, skildras vissa grundläggande rättsfilosofiska principer
som influerat synen på rättvisa på såväl regional som statlig nivå.
Rättegångsprotokollen tyder på att rättsskipningen influerades av både lokal och central
rättspraxis under 1600-talet. Rådstugurätternas verksamhet präglades av såväl skrivna lagar som
inflytelserika individer. Därtill framgår det att utfallen i rättegångarna påverkades i stor grad av
svarandens och kärandens sociala status samt deras förmåga att utnyttja sociala nätverk. Rätten var
således en arena där det sociala kapitalet värderades. I avhandlingen karakteriseras rättegångarnas
komplexa och mångfacetterade traditioner och ritualer, vilka oftast är utmanande att utläsa ur de
skrivna källorna. Omsider hjälper de att förstå vilka rättviseprinciper domstolarna utgick ifrån.
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1. Inledning
Då några bönder från Västergötland I januari år 1637 inlämnade ett besvär till riksrådet om
tullnärernas orättfärdiga vandel i Göteborg, svarade rikskanslern Axel Oxenstierna “Ähr dett
någott sådant passerat, skall böther skaffas; dhee skole göra deer som här, men så skall
allmogen icke mindre sökia våra städer; dett ähr dem bättre dee handla medh vårtt egett folck
ähn medh våre grannar; besinne att dee höre under een Crona. Såsom dett ene ståndett kann
intet vara uthan dett andra, så måtte dee hjelpa hvar andra”.1 Rikskanslerns utlåtande skildrar
kronans något brokiga förhållande till allmogens handel. Å ena sidan skulle bönderna helst
hålla sig till jordbruk och borgarna till handel, men å andra sidan var det i praktiken
nödvändigt för såväl borgare som bönder att handla med varandra. Den särpräglade
protektionistiska handelspolitiken förutsatte emellertid att all handel skulle stå under
myndigheters uppsyn. Under sådana omständigheter var det visserligen lönsammare för
centralmakten att i stället utarbeta ett ramverk av lagar och föreskrifter, inom vilket handeln
kunde idkas. I Finland utfärdades en rad omfattande lagreformer under 1600-talet på
befallning av generalguvernören Per Brahe, varav flera bidrog till strängare övervakning av
handeln i städerna.
För rättsväsendet kom utredningen av tvister rörande handel att bli betydligt fler under
1600-talet.2 Därtill ökade antalet utredningar av olaglig handel samt smuggling. När någon
ställdes inför rätta för att ha bedrivit olaga handel eller för att ha försummat tullavgiften,
skulle den rättsinstans som ansvarade för målet följa en förutbestämd praxis som garanterade
rättvis rättsskipning för den åtalade. Det samma gällde i princip även under civilrättsliga mål,
det vill säga då vederparterna i tvistemålet var privata personer. Vanligtvis var det
kämnärsrätten som behandlade mindre förbrytelser i städer, och straffen bestod oftast av
böter, medan rådstugurätten behandlade grövre brottsfall.3 Hovrätterna, som tillkom från och
med år 1614, var de högsta rättsliga instanserna.

1

Svenska riksrådets protokoll 1637–1639 (Stockholm 1895). Utg. Bergh Severin. Kongl. Riksarkivet.
s. 134.
2
Österberg Eva, ’Rätt och moral’, Signums svenska kulturhistoria, red. Jakob Christensson (Lund
2005). Bokförlaget Signum. s. 152–155.
3
Kämnärsrätten som rättsinstans bildades i riket under 1600-talet för att underlätta arbetsbördan för
rådstugurätten. Karonen Petri, “Raastuvassa tavataan”: Suomen kaupunkien hallinto- ja
oikeuslaitoksen toimintaa ja virkamiehiä suurvalta-aikana (Saarijärvi 1995). Gummerus kirjapaino Oy.
s.89–92.
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Landsköp, det vill säga handel utanför städerna och utsedda handelsplatser var
emellertid förbjudet, men förekom allmänt inom hela riket. Landsköpet var ett sätt att kringgå
tullarna, och framförallt på mindre orter kunde även borgarnas gårdar vara belägna utanför
städernas tullstaket. Dock uppmanas borgarna i anslutning till erkännandet av sina
borgareprivilegier till att bosätta sig i städerna “sosom En bårgare ägnar oh bör”.4 I städerna
var smuggling och svart handel ett utbrett problem för centralmakten, som strävade efter
noggrann kontroll över handeln i syfte av att kunna driva in skattemedel. En rad rättsliga
reformer som kronan utfärdade under 1600-talet i strävan att ta över de lokalt styrda
domstolarna, räknas till en period som missvisande kallas ‘judiciella revolutionen’.5
Revolutionen pågick omsider i dryga tvåhundra år, ty uppnåddes vissa betydande
förändringar redan under slutet av 1600-talet. Nya utfärdade bestämmelser och förordningar
stod inte sällan i konflikt med etablerade uppfattningar om vad som var rättvist. Det
intressanta i detta fall är att såväl kämnärsrättens som rådstugurättens funktionärer utsågs av
rådet, som i sin tur framförallt under första hälften av 1600-talet bestod nästan uteslutande av
lokala borgare. Dessa lekmän fungerade således både som domare i de lägre rättsinstanserna
och som köpmän med privata handelspolitiska intressen. Detta ger skäl att undersöka ifall det
förekom någon form av korruption bland ämbetsmännen, och hur detta kunde eventuellt
synas i historiska källor.
I denna uppsats undersöks rättegångar där privatpersoner blivit antingen åtalade för
olaga handel eller smuggling, eller kärade av andra privatpersoner i samband med tvistigheter
som berör handel på något sätt. Fallen som undersöks faller därför både under civil- och
straffrätt. Påverkade individernas sociala status utfallen i rättegångarna, och på vilket sätt i så
fall? Av särskilt intresse är sådana fall där det finns åtalade personer från olika sociala skikt,
eftersom frågeställningen eventuellt besvaras tydligast utifrån dessa. Protokollen från
rådstugurätten finns samlade i domböcker, vilket därför utgör det huvudsakliga källmaterialet
för uppsatsen. Eftersom de utgivna förordningarna och officiella utsagorna förefaller stundom
motstridiga med de uppgifter som förekommer i domstolsprotokollen, finns det skäl till att
närmare undersöka utfallen i målen rörande smuggling och olaga handel.

4

Citatet hämtat ur Ekenäs stads dombok 1623–1675. Digital utg. Lönnroth Harry (Tammerfors 2005).
<http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65748/951-44-6392-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
24.09.2018. s.118.
5
Österberg, Signums svenska kulturhistoria, s. 144–145.
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I Sverige var 1600-talet på många vis en brytpunkt mellan det gamla rättssystemet
som i stort förvaltades av lokala lekmän, och det nya rättssystemet som i allt högre grad stod
underordnad till staten och dess intressen.6 Förnyandet av rättssystemet innebar även att
posterna inom rättsväsendet småningom togs över av utbildade ämbetsmän, och i teorin
skulle rättsskipningen därmed bli mer enhetlig och i linje med centralmaktens önskemål. Men
hade professionaliseringen av rättsväsendet någon effekt på den rättvisa som tillämpades i de
lägre rättsinstanserna? Statens ökade inflytande i rättsprocesserna betydde nödvändigtvis inte
att de lokala intressena förbisågs eller att eventuell korruption försvann. Övergångsperioden
från det gamla till det nya rättssystemet kan ses ha pågått fram till 1800-talet, vilket betyder
att de två systemen existerade parallellt under en mycket lång tid.7

1.1 Frågeställning och syfte
För denna avhandling finns inte endast en klar frågeställning, utan flera frågor som behandlar
synen på rättvisa i 1600-talets Sverige, och tillämpandet av lagen i praktiken. Jag är främst
intresserad av att veta vilka som blev åtalade och dömda i rättegångarna för att ha bedrivit
olaga handel eller smuggling, samt vilka straff som utfärdades (eller inte utfärdades) av
rättsinstanserna. Det finns flera orsaker till att anta att domarna varierade i förhållande till de
åtalades bakgrund, eftersom handelsförordningarna berörde människor på olika sätt beroende
på deras stånd, yrke och härkomst. Därtill har vissa historiker menat att lägre stående
samhällsgrupper hade svårare att försvara sig inför rätten, i synnerhet om de svarade mot
högre ståndspersoner.8 Under en längre tid har historiker tvistat om huruvida lagarna och
rättsskipningen i Sverige under 1600-talet var medel för att underkuva befolkningen, eller
ifall de garanterade judiciell trygghet och rättvisa även för de lägre samhällsskikten. Vad
hade människorna och för uppfattningar om rättvisa, och stämde den överens med rättvisan
som skipades i domstolarna?
Handeln lämpar sig väl som ett studieobjekt i detta sammanhang, eftersom det är en
praktik som för samman människor ur olika sociala grupper och är en tämligen ofta
förekommande aktivitet i domböckerna. Handeln kan även ses som en aktivitet som lätt
6

Sundin Jan, För gud, staten och folket (Lund 1992). A.–B. Nordiska Bokhandelns Förlag,
Stockholm.s.3–11.
7
Sundin, s. 5.
8
Sundin, s. 102.
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orsakat tvister mellan människor, särskilt då näringslivets spelregler under denna tid stod
under konstanta förändringar. Enligt Mika Kallioinen bedrev borgarna i de finska städerna
ännu långt in på 1500-talet i huvudsak handel med bönder och inte med andra borgare, dels
eftersom borgarna var rätt få men även för att städerna låg långt ifrån varandra.9 Böndernas
möjligheter

köpa

varor

var

judiciellt

mycket

begränsad,

och

överskottet

från

jordbruksnäringen fick endast säljas på avsedda platser under avsedda tider. De borgare som
idkade hantverk som huvudsyssla hade likaledes snävare handelsrättigheter än de som bedrev
handel som huvudsyssla. Handeln i Sverige präglades dock under 1600-talet av en växande
grad regleringar som gällde även de regelrätta handelsmännen, vilket ger skäl till att
undersöka vilka typer av handelsbrott som prövades i domstolarna.
Smugglingen är likaså en aktivitet som är starkt anknuten till handel, och utövades av
människor från olika sociala grupper. Införsel av odeklarerade varor till städerna som var
ämnade till försäljning var förbjudet oavsett stånd eller yrke. Syftet med denna uppsats är
således att utreda ifall det finns någon diskrepans i utfallen av rättegångarna mellan de fall
där de åtalade var av lägre respektive högre social status och stånd. Även om handeln ansågs
uttryckligen vara en borgerlig näring under tidigmodern tid, idkades det av samtliga
samhällsgrupper, och gav välbehövliga sidoinkomster under svåra tider. I detta skede kunde
man spekulera ifall attityderna kunde ha varit strängare mot en bonde som bedrev
spannmålsförsäljning som sin binäring, även om det var givet att borgarna i städerna var
beroende av dito spannmål.10 Å andra sidan kunde borgaren, som eventuellt var läskunnig och
onekligen bättre insatt i näringslivets spelregler, ha svårare att hävda sin oskyldighet i rätten
ifall han idkade olaga handel.
I de fall där handeln bröt mot en utfärdad förordning eller bestämmelse är det relativt
tydligt att se ett mönster i hur rättspraxisen fungerade, eftersom målen föll under
straffrättslagen där kronan i princip var den kärande parten. Centralmakten såg visserligen
uppbärandet av böter som en inkomstkälla på samma vis som skatter och tullavgifter. Kanske
det inte då spelade någon större roll vem böterna uppbars av, så länge kronan fick sin
inkomst.11 Likväl kan man se att lekmannarätten gärna föredrog böter framom andra former
av straff redan innan reformeringen av rättsväsendet. Däremot är utfallen av rättegångarna
9

Kallioinen Mika, Kauppias, kaupunki, kruunu: Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio
varhaiskeskiajalta 1570-luvulle (Helsingfors 2000). Suomalaisen kirjallisuuden seura. s. 185–186.
10
Sandén, s. 93–100.
11
Sundin, s.5–6.
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mer fluktuerande i civilrättsliga mål, i och med att det är privata personer som tvistar om
ärendet. I sådana fall torde betydelsen av individens sociala status och ställning komma fram
tydligare, ehuru det finns olika uppfattningar om vem som gynnades av rättssystemet.
För att rätten skulle garantera juridisk trygghet åt varje person, utfärdades en
förordning år 1614 som föreskrev att varje person skulle dömas inom det tingslag som man
bodde i. Med andra ord skulle bönder dömas av häradsrätten, vars nämnd bestod av bönder,
och borgare av rådstugurätten med respektive borgerliga medlemmar.12 Detta rättssystem var
utarbetat i enlighet med samtida principer som opponerade sig människors rörlighet mellan
olika orter, vilket emellertid inte stämde överens med verkligheten. Även om de brott som
begicks av bönder i städerna vanligtvis hänvisades till deras hemort, ignorerades de inte helt
av rådstugurätten. Därtill återfinns de som vittnen, käranden och i vissa fall även som
svaranden i civilrättsliga mål i rådstugurättens protokoll. Detta innebär att mål som faller
inom ramen av civilrätten erbjuder en mer nyanserad bild av rättspraxisen, och bör därför
ingalunda exkluderas ur studien.
Eftersom frågeställningen är starkt anknuten till handelspolitik, är det lämpligt att
fokusera undersökningen på städerna vilka fungerade som centrum för handeln. Denna
undersökning kommer att avgränsas i huvudsak till två städer, d.v.s. Åbo och Ekenäs, främst
för att dessa städers domböcker finns bevarade från en längre tidsperiod och för att de är
lättillgängliga. Det bör dock påpekas, att bestämmelserna gällande handeln nödvändigtvis
inte var lika i de två städerna, eftersom städerna i riket under 1600-talet hade stundom mycket
varierande förhållanden.13 Därtill var de två städernas demografiska upplägg tämligen olika.
Det är givetvis även intressant att lyfta fram eventuella skillnader mellan utfallen i dessa
städers rättegångar och utreda orsakerna till det, men detta kommer inte att vara
avhandlingens huvudsakliga syfte. En kortfattad komparation mellan typen av mål som
behandlas, och hur de beskrivs i protokollen kommer att göras, främst för att se ifall det fanns
skillnader i städernas rättsliga praxis.

12

Sundin, s.15.
Harald Gustafsson, ‘De överlappande pusslen: Om partikularistiska och multietniska
konglomeratstater i det tidigmoderna Europa’, Maktens Mosaik: Enhet, särart och självbild i det
svenska riket, red. Max Engman & Nils Erik Villstrand (Helsingfors 2008). Svenska
Litteratursällskapet. S. 62–66.
13
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Domböckerna

erbjuder

ofta

värdefulla

beskrivningar

och

uttalanden

från

rättegångarna som saknas i många andra typer av källor.14 Detta hjälper i sin tur att förstå hur
rättspraxisen fungerade i svenska domstolar under 1600-talet, samt till vilken grad den
åtalades dom präglades av sitt ståndstillhörighet eller andra faktorer. I domböckerna finns
även fall där både borgare och bönder hamnat försvara sig inför rådet, och där bägge parter
beskyllt den andra för vilseledning och lurendrejeri. Trots att ståndssystemet kan anses ha
varit ett övergripande element i samtida människors liv, kan man emellertid inte utesluta
ytterligare faktorer som kan ses ha påverkat utgången i rättegångarna. Enligt Nils Erik
Villstrand finns det varierande uppfattningar bland historiker gällande hustavlans och
ståndslärans verkliga effekt på det tidigmoderna samhället.15 Villstrand har däremot lyft fram
rang som en viktig statusfaktor. Rang är även något som förekommer inom själva stånden,
vilket ger begreppet ståndsindelning flera dimensioner att utforska.16 Andra faktorer, såsom
individens kön, hushållsposition, rykte inom samhället och socioekonomiska ställning kan
även ses ha haft betydelse för människans status, och därmed även påverkat deras juridiska
rättigheter.
Det sistnämnda antyder på en socioekonomisk hierarki, vilket även varit mål för
diskussion under senaste tid. Lars Edgren har påvisat tydliga fenomen som indikerar att klass
uppstod som en social hierarki, vilken existerade parallellt med ståndssamhället under
1700-talet.17 Trots att Edgrens forskning förvisso berör Malmö under 1700-talet, utesluter det
inte faktumet att de mer besuttna i samhället hade lättare att åkalla vittnen eller edgärdsmän
till sitt försvar. Innehav av kapital var visserligen därtill ett krav för att få anhålla om burskap.
Individens ära och rykte bland andra människor var likaså något som man var väldigt
mån om under 1600-talet, och ansåg man att någon inskränkt ens ära eller rykte kunde man
väcka talan mot personen i rätten.18 Protokollen från de lägre rättsinstanserna innehåller
otaliga fall där någon blivit hörd för att de misstänks ha spridit falska rykten eller uttalat sig
oanständigt mot någon.19 Äran och ryktet var anknutet till individens sociala kapital i
14

Eva Österberg menar att rättsprotokollen avbildar kulturens etos och det samtida samhällets
övergripande normer. Eva Österberg, ’Rätt och Moral’, Signums svenska kulturhistoria, s.145–146.
15
Nils Erik Villstrand, ’Stormaktstidens politiska kultur’, Signums svenska kulturhistoria, red. Jakob
Christensson (Lund 2005). s.62.
16
Villstrand, s.25–26.
17
Edgrens forskning kring klass och ståndssamhälle under 1700-talet är fortfarande under arbete med
projektnamnet ‘Den symboliska ordningen i Malmö på 1700-talet’, och den förväntas bli klar i
december 2019.
18
Österberg, s. 155–156.
19
Sandén, s.46.

8

Robin Engblom

samhället, inte minst i städerna där ett dåligt rykte i värsta fall kunde resultera i en utvisning
från staden. En ärofull person kunde däremot beviljas privilegier, förtroendeuppdrag eller en
tjänst inom stadens förvaltning.
Äran och ryktet hade stor betydelse i den gemenskap som man ansåg sig ingå i. I
synnerhet innan nationalstaternas etablerande begränsades gemenskapen generellt sett till
mindre enheter som socknar eller städer. I svensk historieskrivning har man under en lång tid
understrukit staten som en sammanbindande kraft allt sedan Gustav Vasas tillträde till
kronan, ehuru det finns skäl till att istället argumentera varför en lokalt förankrad gemenskap
kunde vara värd att uppmärksammas i undersökningen.20 Annika Sandén talar om
stadsgemenskap när hon i sin avhandling undersöker gemenskap och utanförskap i Linköping
under 1600-talet. Sandéns definition på begreppet antyder på en vag men potentiellt
betydelsefull gemenskap som gynnade såväl besuttna som obesuttna invånare i staden. De
fattiga i staden hade givetvis inte samma privilegier som de besuttna, och i första hand var
stadsgemenskapen något som var förbehållet borgerskapet och andra välbemedlade i staden.
Men Sandén poängterar samtidigt att de underordnade sociala grupperna bildade egna
gemenskaper som var bundna till stadens näringsliv, och kunde via dessa gemenskaper ta del
i olika förmåner.21 Ett exempel på en sådan gemenskap kunde vara fattighjonen som hade
tillstånd att bo i städerna. Dessa kunde erhålla (om än knappa) resurser av kyrkan och
stadsförvaltningen.22 En människa kan givetvis ingå i flera gemenskaper, men vanligtvis
förutsätter upplevelsen av gemenskap att det finns något som är utanför den. Så var det även
med de fattighjonen, eftersom löst fattigt folk som inte var bosatt i staden, saknade dessa
privilegier.
I och med att majoriteten av de rapporterade fallen om olaga handel och tvister mellan
olika ståndspersoner berör handel mellan bönder och borgare, är det främst dylika fall som
kommer att undersökas. Det samma gäller civilrättsliga fall, det vill säga där den kärande och
svarande är ur olika sociala grupper. Det finns skäl till att kritiskt granska ifall
rättsinstanserna gynnade en högre ståndsperson, i detta fall borgaren, eftersom tidigare
forskning indikerat att högre ståndspersoner generellt kom undan med lindrigare straff än

20
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lägre ståndspersoner.23 Annika Sandén menar att det var vanligt att åtalade borgare strävade
efter att förlika sig med de övriga parterna. Blev de trots allt dömda, kom de vanligtvis undan
med mildare straff.24 De exempel som presenteras i Sandéns bok, berör dock fall där borgaren
står ensam åtalad för sina brott, eller där båda parterna är utav borgerlig bakgrund. Jan
Sundin har däremot förklarat att en fattig brottsling p.g.a. sin socioekonomiska ställning inte
haft samma förutsättningar för förlikning. Ej heller har den fattiga haft någon egendom som
staten kunnat uppbära böter av, varpå straffet oftare blev kroppsligt.25 Trots att
ståndstillhörighet är den vanligaste (och många gånger den enda) påträffade faktorn i källorna
som upplyser om individens sociala status, kommer även andra statusmarkörer att utnyttjas
därest det är möjligt.
Traditionellt har det tidigmoderna svenska samhället emellertid tillskrivits en för sin
tid unika ställning i det avseendet, att bönderna i riket åtnjöt en relativt trygg tillvaro i fråga
om juridiska rättigheter. Flera historiker, däribland, Nils Erik Villstrand, har även menat att
bönder under tidigmodern tid kunnat hänvisa till sin underdånighet och okunskap för att
komma undan med lindrigare straff i rättegångar. I detta avseende ses kronan ha haft ett
närmast paternalistiskt ansvar över sina undersåtar.26 Omsider kan man konstatera att det
funnits två olika historiska diskurser gällande rättsväsendet under stormaktstiden. Dessa
diskurser kommer att analyseras närmare i teorikapitlet, för att därefter fastställa denna
avhandlings historieteoretiska utgångspunkt. Slutsatsen av denna undersökning kan således
bidra till förståelse över samtida uppfattningar om rättigheter och skyldigheter hos olika stånd
och sociala grupper.

1.2 Material och avgränsning
Rådstugurätternas domböcker, som utgör det huvudsakliga källmaterialet, erbjuder unika
möjligheter att undersöka hur samhället såg ut under tidigmodern tid eftersom de ofta
innehåller relativt detaljerade beskrivningar av målen samt information om vem som var
närvarande och hur de har uttalat sig. Eftersom läsning av gamla handskrivna domböcker är
både tidskrävande och stundom mycket utmanande, har materialet avgränsats primärt till
23
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tryckta utgåvor. Tack vare ett synnerligen digert transkriberingsarbete som historikern Carl
von Bonsdorff, jur.dr George Granfelt, fil.kand. Torsten Hartman och Albin Hästesko en
gång i tiden utfört, finns utdrag av Åbo stads domböcker från åren 1623 fram till 1638
renskrivna och publicerade i bokform.27 Det är sålunda detta material som denna avhandling
huvudsakligen utgår ifrån. Då de utgivna domböckerna inte är kompletta, förblir det oklart i
vilken mån utgivaren gallrat bort material, och hurudana fall som utelämnats. Även Harry
Lönnroth lyfter fram denna problematik i sin artikel Domboksutgivningen i Finland: En
kritisk översikt, och skriver att samtliga utgivare har låtit bli att motivera noggrannare för
varför somliga fall lämnats bort – eller kanske omvänt – varför de valt att inkludera vissa fall.
28

Oavsett går det inte att förneka att utgåvorna skulle vara en mycket värdefull källa för

historiker, eftersom de i alla fall omfattar drygt tusen sidor av fall som prövats i rätten. I
analyskapitlet kommer relevanta stycken ur domstolsprotokollen att inkluderas som
blockcitat för att underlätta läsarens förmåga att följa händelserna. Kortare meningar ur
materialet citeras direkt i brödtexten.
Förutom domböckerna från Åbo kommer även Ekenäs stads domböcker att
undersökas eftersom staden präglades av olika förhållanden i fråga om demografi och
ekonomi. Ytterligare motivering för valet att inkludera Ekenäs stads domböcker är att fallen
som bevisligen behandlar olaglig handel, smuggling eller handelstvister mellan individer från
olika sociala grupper helt enkelt är så få. Detta betyder emellertid inte att olaglig handel eller
smuggling inte skulle ha förekommit i större utsträckning, utan snarare att den till större
delen drevs obemärkt eller av någon anledning inte behandlades i rätten. Det är möjligt att
civilrättsliga ärenden förlikades utan att ärendet fördes till rätten, men eftersom sådana fall
inte lämnat något spår av sig i källor är det omöjligt att framställa någon statistik över dylika
fall. Även Ekenäs domböcker finns digitalt publicerade i tryckt format från åren 1623–1675.
Faktumet att Ekenäs var en betydligt mindre stad i förhållande till Åbo, fungerar även
väl, i och med att detta tillför möjlighet för en komparation av situationen i en större och en
mindre stad. Trots att en sådan komparation inte står som huvudsaklig uppgift för denna
avhandling, är det värt att undersöka på vilket sätt en rättspraxis kontrollerad av borgare
kunde eventuellt skilja sig i en “storstad” med stark borgerlig närvaro och en liten stad som

27

Lönnroth Harry ‘Domboksutgivningen i Finland: En kritisk översikt’.
<journals.lub.lu.se/index.php/anf/article/download/11667/10352/>. 24.09.2018. s. 183–184.
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Ekenäs, där borgarna var mindre förmögna och betydligt färre till antalet. Ett exempel som
Petri Karonen lyfter fram och som belyser avvikelsen är faktumet, att trots att stadens råd i
regel utvaldes av det förmögnare borgerskapet, kunde till och med hantverkare i vissa finska
städer väljas till rådet. Orsaken var att de flesta finska städerna var mycket små, och att det
helt enkelt saknades ett underlägg av välbärgade borgare som kunde ses lämpliga att
representera i rådet.29 För Ekenäs del var situationen påtaglig alltefter Gustav Vasa år 1550
strängt uppmanat samtliga borgare i staden att flytta till Helsingfors.30
Källmaterialet som kommer att behandlas sträcker sig från lilla tullens inrättande år
1622 fram till ungefär slutet av århundradet, då de rättsliga instanserna i Åbo och Ekenäs
tydligt blivit ämbetsmannaorienterade.31 Den aningen flexibla avgränsningen beror (som
tidigare påpekats) på att sådana fall som är gångbara för frågeställningen är rätt få, och av den
orsaken har samtliga funna fall som ansetts lämpliga för undersökningen inkluderats. Lilla
tullens inrättande år 1622 kan anses vara en lämplig startpunkt, eftersom det är kring samma
tid som statsmakten börjar införa noggrannare kontroll över varuinförseln från landsbygden
in till städerna. Det är således lilla tullen som även ger upphov till den smuggling som
undersöks. De ständiga krigen under 1600-talet tog hårt på statskassan och bidrog till en
intensifiering av uppbörden, vilket torde även ha ökat statens intresse att uppbära böter. Detta
kunde även ses som en orsak till centralmaktens strävan att utöka sitt inflytande över de lägre
rättsinstanserna. Enväldets upplösande och stormaktstidens slut markerade i sin tur ett avbrott
i de tunga pålagorna som allmogen hade utsatts för under de ständiga krigen. 1700-talets
första hälft präglades även av ekonomisk tillväxt och ökat politiskt inflytande av samtliga
stånd. Därmed utgör sekelskiftet en passande avgränsning för undersökningen.

1.2.1 Att hitta material i domböcker
De tryckta utdragen av domböckerna från Åbo är utrustade med person-, plats- och
sakregister, vilket tidvis har använts för att underlätta arbetet. I detta fall är det framförallt
sakregistret som visat sig vara lämpligast. Under arbetets gång uppenbarades dock, att vissa
fall inte av en eller annan orsak gick att finna enbart med hjälp av registret, eftersom de

29

Karonen, “Raastuvassa tavataan”, s. 38.
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nyckelord som vanligtvis anknyter fallet till registret saknades. Omsider var det nödvändigt
att gå igenom böckerna i sin helhet, vilket i praktiken innebar ca 1.000 sidor text. Förutom
arbetsbördan som själva sidantalet medförde, var det stundom en utmaning i sig att tyda det
äldre nysvenska språket.32
De fall som inkluderats till analysen från Åbo domböcker är sju till antalet, men
därtill finns ett tjugotal kungörelser eller uppmaningar som på något sätt är kopplade till
frågeställningen. Det som förutsattes av fallen var att det skulle vara möjligt att härleda de
åtalade personernas ståndstillhörighet, yrke eller en annan social statusmarkör. Detta
kriterium bidrog till att en majoritet av de totala fallen gallrades bort, eftersom personer
vanligtvis endast titulerades med namn. Borgarelängderna som tidvis finns bifogade vid slutet
av domboken, underlättade kartläggningen av de borgare som var bosatta i Åbo. I dessa kan
man se i vilka kvarter borgarna var bosatta, och vad de betalade i skatt. Mika Kallioinen har
framfört en karta som illustrerar att de rikaste och fattigaste borgarna var koncentrerade till
specifika kvarter, varvid Klosterkvarteret hyste de rikaste bönderna och Mätäjärvi de
fattigaste.33
Bönder och yrkesgrupper som stod utanför borgerskapet titulerades oftast antingen
med yrkesbeteckning, förnamn eller en kombination av dessa. Eftersom en utredning över
vilka av personerna som faktiskt var bönder skulle kräva en enorm arbetsinsats, gallrades
sådana fall där det inte direkt var möjligt att härleda personens stånds- eller yrkestillhörighet.
Representanter från övriga stånd, d.v.s. prästeståndet och adelsståndet förekommer sällan i
denna typ av fall, men däremot är det betydligt lättare att fastställa dessa individers härkomst.
En annan eventuell orsak till det knappa antalet fall är att denna typ av förbrytelser
ofta undgick rätten. Särskilt när det gäller undersökningar om brottslighet under äldre tider,
bör man bära i minnet att det är problematiskt att dra alltför arbiträra generaliseringar utifrån
källmaterialet. Hur väl representerar den tillgängliga brottsstatistiken den verkliga
brottsligheten under den givna tiden? Eva Österberg menar att det idag råder en viss
konsensus bland historiker om att den verkliga brottsstatistiken inte överensstämmer med det
som går att härleda ur domstolsmaterialet. Österbergs uttalande hänvisar dock till typen av

32

Äldre nysvenska är en benämning på det svenska skrift- och talspråket, vilket etablerades under
Vasatiden. Nationalencyklopedin.
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska/spr%C3%A5khistoria/%C3%A4ld
re-nysvenska-1525-1732>. 09.04.2018.
33
Kallioinen, s. 149.

13

Robin Engblom

brott som begicks, inte till mängden av brott.34 Karl Bodell, som undersökt inrikeshandeln i
Örebro under 1600-talet utifrån tullängder, nämner att man förvisso aldrig lyckades utrota
smugglingen, men att varumängden som togs över tullstaketen slutligen var marginell.35
Vi känner till att stadsförvaltningen i de svenska städerna arbetade för att bekämpa
smuggling in till städerna under hela lilla tullens existens. Då återstår frågan om hur stor
andel av smugglarna som ertappades? Och ifall smugglaren ertappades, finns ytterligare
möjligheten att den uppsyningsman eller tullnär som var på plats av någon anledning inte
rapporterade om fallet. Enligt Jan Sundin nämns det bland annat i vissa av Linköpings
rådstugurätts protokoll att endast de betydelsefullaste fallen skrivits ner.36 Detta innebär att
man i vissa fall medvetet valt att inte nedteckna alla fall som behandlats under året. Kronans
arrendering av tullverksamheten till privata aktörer under 1620-talet bidrog i sin tur till
avsaknaden av vederbörlig dokumentering, eftersom några särskilda krav på protokollföring
inte fanns.37

1.2.2 Materialsökning i digitala källor
Den av Emmy Hultman utgivna Ekenäs stads dombok finns digitalt publicerad av Harry
Lönnroth, och täcker en tidsperiod från år 1623 fram till 1675. I förordet till den digitala
versionen nämner Lönnroth att Hultmans utgåva inte kan anses vara en regelrätt utgåva med
tanke på de kriterier som finns gällande transkribering av originaltext. Avvikelserna som
Hultman tagit frihet till i sitt arbete påverkar dock inte själva textens trovärdighet, utan berör
främst formalia gällande radbrytning och sidnumrering.38 Även Lönnroths digitala version av
domboken innehåller små rektifikationer som varit nödvändiga i samband med
digitaliseringen av materialet. Till skillnad från de publicerade utgåvorna av Åbo stads
dombok är Ekenäs stads dombok utgiven i sin helhet inom ramen av de utvalda årtalen. Med
tanke på avhandlingens kronologiska avgränsning kunde Hultmans utgåva inte vara

34
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lämpligare avsedd för denna undersökning. Åren 1623–1675 utgör således en rätt naturlig
avgränsning i fråga om undersökta fall ur Ekenäs dombok.
Digitaliserat material förutsätter (eller möjliggör) annorlunda bearbetningsmetoder än
den traditionella tryckta texten, inte minst då det gäller att hitta själva materialet. Digitala
databaser och utgåvor förefaller i första hand underlätta historikers arbete, eftersom det inte
nödvändigtvis längre förutsätter ett besök till arkivet. Med hjälp av sökmotorer är det möjligt
att hitta och genomsöka källmaterial i enorma kvantiteter på kort tid, vilket tidigare hade
krävt månader. Men digitaliseringen innebär även nya utmaningar för historikern. De
sökmotorer vi använder oss av drivs med hjälp av algoritmer som är förutbestämda och oftast
bortom användarens kontroll. Detta innebär att användaren förlitar sig i allt större
utsträckning på mekanismer som sällan är helt transparenta eller begripliga.39
När det kommer till digitaliserade domböcker, utgörs utmaningen av själva sökorden
som används. I samband med genomsökningen av Ekenäs stads domböcker användes ett
trettiotal sökord, varav ungefär hälften bestod av olika variationer på redan använda sökord.
Eftersom skriftspråket fortfarande på 1600-talet tillämpades arbiträrt av skrivaren, varierade
stavelserna avsevärt i olika handlingar. Tillika återfinns författarens egenhändiga stavelser
även i de tryckta utgåvorna. Av materialet som i sin helhet uppgår till knappa 500 sidor,
hittades sex fall som på något sätt anknyter till frågeställningen. Hit hör dock även allmänna
uppmaningar och kungörelser. Sökorden som använts finns uppräknade i ett appendix som är
bifogat i slutet av avhandlingen.

1.3 Tidigare forskning
De specifika frågeställningar som denna avhandling undersöker, förefaller inte ha undersökts
tidigare, även om rättsväsendet i 1600-talets Norden har behandlats i ett flertal böcker.
Domstolens och rättsväsendets funktion i städer under 1600-talet har undersökts av bland
annat Petri Karonen, Dag Lindström, Eva Österberg och Sølvi Sogner. Petri Karonen har
utgivit ett flertal böcker som behandlar såväl handeln som rättsväsendet i 1600-talets svenska
städer, som idag tillhör Finland. Hans bok Kämnerinoikeudet Suomen kaupungeissa
suurvalta-ajan alkupuolella (noin 1620–1660), bidrar med värdefulla insikter om
39
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kämnärsrättens upprättande och funktion i städerna.40 Hans andra bok, “Raastuvassa
tavataan”: Suomen kaupunkien hallinto- ja oikeuslaitoksen toimintaa ja virkatehtäviä
suurvalta-aikana, beskriver hur städernas förvaltning i dagens Finland utvecklades, och bland
annat hur tjänsterna inom rättsväsendet gradvis kom att intas av kronan utsedda ämbetsmän.41
Dag Lindström har i sin tur forskat kring sociala förhållanden och arbete i det tidigmoderna
Sverige, och i hans artikel Från lokal konfliktlösare till administrativ stab: Råd och
kämnärsrätt i Karlstad under 1600-talet, synliggör kämnärsrättens funktion på en lokal plan.
42

Den av Eva Österberg och Sølvi Sogner sammanställda boken, People meet the law:

Control and Conflict-handling in the Courts, berör däremot rättsväsendet i en nordisk
kontext, med fokus på det säregna i utvecklingen av rättsväsendet som senare blev känt som
den “nordiska modellen” vad berör judiciell praxis.43 Vad kommer till Jan Sundins verk, För
Gud, Staten och Folket: Brott och rättskipning i Sverige 1600–1840, berör boken eventuellt
närmast denna avhandlings frågeställningar. Utöver Sundins insiktsfulla tolkningar över de
premisser som rättsväsendet organiserades kring, utgör hans klassificeringskriterier av brott
och sociala grupper viktiga komponenter för denna analys.
John Rawls (1921–2002), som var filosofiprofessor på Harvard University, kan anses
vara en av de mest betydelsefulla moralfilosofiska forskarna under 1900-talet. Hans bok, A
Theory of Justice (1971), utgör ett standardverk inom sitt ämne och i den teoretiserar han
kring hur ett rättvist samhälle byggs upp. Därtill förklarar Rawls på vilka premisser
samhällen har tidigare skapat sina rättsinstitutioner. Av honom definierade begreppet
rättviseprinciper (principles of justice) används i denna avhandling för att illustrera vilka
grundvalar som präglar människans syn på rättvisa. Hans teorier kring rättvisa kommer att
behandlas utförligare i senare kapitel, och de utgör en viktig komponent i analysen av
rättspraxisen i det svenska ståndssamhället.
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Trots att handeln och rättsväsendet behandlats i tidigare forskning, anser jag inte att
den tagit ställning till den frågeställning som denna avhandling kommer att ta upp. Petri
Karonens forskning har främst undersökt kämnärsrättens funktion i Finland från ett bredare
perspektiv, medan Dag Lindströms artikel fokuserar på kämnärsrättens funktion i Karlstad.
Handeln utgör en central aktivitet vilket rättegångarna kretsar kring, men även handeln som
en social aktivitet i 1600-talets Norden förefaller vara ett rätt outforskat område. Annika
Sandén har undersökt hur handeln har reglerats i städerna inom kontexten av
resursfördelning, det vill säga på vilket sätt man genom begränsningen av handelsrättigheter
strävade till att upprätthålla en “rättvis” fördelning av begränsade resurser.44 Samma princip
tillämpades även då man dömde någon i rätten. Domen tilldelades inte enbart på basis av
vilket brott som utförts, utan även på basis av individens sociala status. Sociala nätverk, eller
socialt kapital är centrala begrepp i Sandéns avhandling, och de kommer att utnyttjas och
förklaras noggrannare även i denna undersökning.
Begreppet moralekonomi (moral economy), som gjorts känt av E. P. Thompson,
syftar på ett sätt att upprätthålla en marknad som baserar sig på rättvisa och etik. Sedan
Thompsons stora verk, så som The Making of the English Working Class (1963) och Customs
in Common: Studies in Traditional Popular Culture (1991), har framförallt historikern
Laurence Fontaine utvecklat dessa idéer och givit ut boken The Moral Economy: Poverty,
Credit and Trust in Early Modern Europe, i vilken hon ifrågasätter moralekonomins antagna
positiva effekter på de lägre samhällsskikten under tidigmodern tid.45 En så kallad klassisk
definition på moralekonomi, som Norbert Götz jämför i sin artikel med Thompsons tolkning,
bidrar med viktiga utgångspunkter för avhandlingens teoretiska ramverk, och kommer att
förklaras vidare i senare kapitel.46
Mika

Kallioinens

doktorsavhandling,

Kauppias,

kaupunki,

kruunu:

Turun

porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle, ger upplysning om
hur Åbos borgerskap organiserades samt vilka näringar som präglade stadens utveckling
under medeltiden. Även om verket begränsas till medeltida förhållanden framlägger
Kallioinen sådana villkor och privilegier som erhölls av borgerskapet, som återfinns
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fortfarande under 1600-talet. Burskap, det vill säga rätten att bedriva borgerlig näring, var
det som utmärkte en borgare, och i många sammanhang var stadsbo synonymt med borgare.
Borgerskapet kunde enligt Kallioinen ses bilda den primära gemenskapen i staden, medan
övriga gemenskaper var sekundära.47 Men han menar även att borgerskapet inte var en
särskild sluten grupp, utan att social rörlighet var vanligt förekommande.
I princip kunde vilken bonde som helst med någon form av kapital anhålla om att få
bli borgare, förutsatt att personen förpliktade sig till att förhålla sig till en “borgerlig näring”.
48

Detta framstår som ett tämligen intressant konstaterande, eftersom Annika Sandén låter

förstå i sin bok att fallet var den raka motsatsen.49 Av dom otaliga uppmaningarna till
icke-borgare att ansöka om burskap som förekommer i 1600-talets domböcker, kan man
döma att Kallioinens uttalande inte är felaktigt. Det förefaller som om att bönder som idkade
borgerlig näring kunde antingen uppmanas till att hålla sig till jordbruk eller att ansöka
burskap och således ansluta sig till borgerskapet. Eftersom vissa bönder uppmanades
upprepade gånger att välja sin näring, ges intrycket att alla bönder inte av någon orsak var
villiga att byta stånd.
David Penningtons bok, Going to Market: Women, Trade and Social Relations in
Early

Modern

English

Towns,

c.

1550–1650

behandlar

i

sin

tur

kvinnornas

försörjningsmöjligheter i det tidigmoderna England. Faktumet är att kvinnor utgjorde en
viktig social grupp i städerna, inte endast som köpmännens hustrur, utan även som
konsumerande och producerande individer.50 Tillverkning och försäljning av hantverk var
vanliga sysselsättningar för stadens kvinnor, men dess totala inverkan på stadens ekonomi är
svår att uppskatta eftersom det oftast begicks vid sidan om de officiella handelsarenorna.
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2. Bakgrund & teoretiska utgångspunkter
I linje med avhandlingens frågeställningar utgår analysen ifrån teoretiska premisser om vilka
sociala hierarkier som kan anses påverka en individs judiciella status. Därtill är det
nödvändigt att lägga fram en teoretisk grund för vilka fundamentala principer av rättvisa som
präglade rättsväsendet under 1600-talet i Sverige. I båda fallen har Jan Sundins insiktsfulla
tolkningar kommit väl till hands, för att inte glömma Eva Österberg och Annika Sandén,
vilka analyserat rättssynen i det tidigmoderna samhället utifrån domarna. John Rawls, som är
en tungviktare inom ramen av moralfilosofi, kan anses ha utvecklat en metateoretisk
utgångspunkt för vad som kommer till människans universella upplevelse av rättvisa.
Eftersom rättvisa, rättigheter och skyldigheter studeras inom ramen av handel bör även
spelreglerna för olika aktiviteter som kategoriseras inom handel undersökas. Som tidigare
nämndes är det främst aktiviteter som gäller köp, försäljning och smuggling som står i fokus.
Handeln reglerades av såväl landslagen, stadslagen samt olika förordningar som i vissa fall
tillämpades på lokal plan.
Med tanke på de frågeställningar som utarbetats för denna avhandling, är begreppet
rättvisa av elementär betydelse. Frågan om huruvida rättssystemet i Sverige var “rättvist”
under 1600-talet är däremot en problematisk fråga, som lätt halkar in på anakronistiska
förklaringar. I stället kunde frågan ställas så här; fungerade rättssystemet i enlighet med de
rådande principerna om vad som ansågs vara rättvist? Detta är en komplicerad fråga som
besvaras genom att först och främst undersöka vilka grundläggande uppfattningar om rättvisa
som kan anses finnas hos människor, samt vilka externa faktorer som påverkat människans
och dess omgivnings rättvisesyn. Ståndsindelningen, hustavlan och socioekonomiska
hierarkier var under tiden rådande, och framhävdes av både kronan och kyrkan.
Rättviseuppfattningar må ha varierat hos olika sociala grupper, men de utgick mer eller
mindre utifrån dessa grundvalar. Historiker har länge varit oense om förhållandet mellan
centralmakten och allmogen under denna tidsperiod, en del hävdande att relationen byggde på
ständiga kompromisser och förhandlingar parterna emellan vilket i sig gav allmogen relativt
stort inflytande, medan andra menar att ömsesidigheten var skenbar och att centralmakten
tillämpade rättvisa enligt sitt godtycke. Den första tolkningen beskriver Jan Sundin som en
funktionalistisk teori, medan den andra faller inom ramen av konfliktteori.51 För denna
51
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avhandling kommer Sundins indelning att utvecklas vidare med andra framstående forskares
tolkningar som stöd.
Ur ett funktionalistiskt perspektiv ser man att det särskilt under 1500-talet och första
hälften av 1600-talet rådde ett tillstånd där lokala intressen dominerade över statliga
intressen. Med lokala intressen avses såväl den lokala elitens som allmogens intressen, vilka
sammanföll i den bemärkelsen att båda gynnades av att ingen i samhället blev utarmad,
eftersom omhändertagandet och försörjandet av de sjuka och fattiga var en kollektiv börda
som alla deltog i. Kronans grepp över lokala rättsinstanser var svagt, och katolska dygder
bidrog till en rättssyn som främjade konfliktlösning och som förespråkade försoning framom
bestraffning. Centralmakten var beroende av den lokala eliten för att upprätthålla
samhällsordningen, och det förutsatte förhandlingar och kompromisser. Visserligen kunde
statsapparaten träda in och föra sin vilja fram hårdhänt, men detta alternativ användes endast i
mycket allvarliga fall eller för att statuera exempel.52 Den funktionalistiska teorin utgår ifrån
att detta arrangemang var allmänt vedertaget och fyllde sin funktion för såväl överhet som
undersåtar i riket. Det samma gällde även handeln, där priserna i första hand reglerades av
köpkraften, d.v.s. av vad folk hade råd att betala. Marknaden reglerades även av andra
faktorer som hade anknytning till samtida ideal, vilket kommer att förklaras vidare i
kommande kapitel.
Laurence Fontaine, som uttrycker sig kritiskt mot de av Sundin definierade
principerna för den funktionalistiska teorin menar att den “anti-globala”-skaran prisat den
förindustriella marknaden för att den präglades av humanitet och solidaritet.53 Annika Sandén
har däremot konkluderat att det fanns exempel på svenska städer där man reserverade och
distribuerade resurser till de utsatta i samhället. Sandén menar att det uppstod en typ av
socialt kapital i Linköping under 1600-talet som byggde på ömsesidigt förtroende och tillit
invånarna emellan.54 Oavsett fallet finner man likt med den under samma tid rådande
merkantilismen, en viss övergripande etik i vad som gällde inrikeshandeln. Denna typ av
moraliskt inneslutna ekonomi benämns av vissa forskare som moralekonomi, och präglas av
en marknad som oftast är geografiskt och demografiskt begränsad. Fontaine har avvisat den
vedertagna idén om att moralekonomin skulle kunna ses som en föregångare till

52

Sundin, s.5–6.
Fontaine, s.2.
54
Sandén, s. 224–236.
53

20

Robin Engblom

marknadsekonomi, och menar att alla typer av ekonomier präglas av moral. I det senare fallet
har moralen endast bytts ut mot en annan.55
Enligt det konfliktteoretiska perspektivet resulterade den svaga övervakningen av
rättsväsendet i att lagarna tolkades godtyckligt av såväl lokala rättsinstanser som av
centralmakten. Denna synpunkt har framhävts framför allt av E. P. Thompson, som menade
att rättvisan var något som stod under ständig utmaning av överhet och undersåtar i
centralstyrda samhällen. Uppror och motstånd var enligt honom de fattigas “rättvisa” sätt att
motsätta sig överhetens förtryck, i och med att överheten övergav den uråldriga moraliska
ekonomin.56 Eva Österberg konstaterade i en festskrift år 1987 att det svenska rättsväsendet
utnyttjades som ett instrument för att underkuva de svagare i samhället, och att lagarna
legitimerade överhetens kontroll och överlägsenhet över allmogen. De eftergivelser som
rätten eventuellt beviljade allmogen, var enligt henne sådana som inte föll emot överhetens
intressen.57 I en senare text som hon skrev tillsammans med Erling Sandmo kan man
observera en mer moderat synpunkt, även om hon fortsättningsvis menar att rättsväsendet
utövade makt över de svagare genom social kontroll.58
Sedan Jan Sundin skrev sin bok 1992, förefaller ståndpunkterna bland dem som kunde
klassas funktionalistiska teoretiker och konfliktteoretiker ha närmat varandra, varpå en
tolkning som tar intryck av båda teorier kunde ses mest funktionsenlig. Detta avspeglas i
både Eva Österbergs, Annika Sandéns och Laurence Fontaines verk. I Signums svenska
kulturhistoria har Österberg lyft fram lokalsamhället vid sidan av staten och kyrkan som
bärande krafter för samhällsordningen.59 Och medan Sandén har exemplifierat hur städerna i
vissa fall tillhandahöll resurser för de obemedlade, poängterar hon samtidigt att det inte var
frågan om ovillkorlig välgörenhet, utan en strävan att skapa ordning och nyttomaximering på
lång sikt.60 I själva verket är det problematiskt att ställa den funktionalistiska teorin och
konfliktteorin emot varandra, eftersom de belyser olika delar av rättsväsendet och rättssynen.
Däremot har de bidragit till att påvisa att såväl rättsväsendet som rättssynen var pluralistiska i
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det svenska samhället, och att man finner variationer beroende på vilken nivå man
undersöker.
2.1 Rättviseprinciper
För att förstå hur rättspraxisen i det tidigmoderna samhället fungerade, är det oundvikligt att
klarlägga utifrån vilken grundläggande moralfilosofisk princip man utgick i lagstiftningen
och i dömandet av mål. Detta kan visa sig vara ett utmanande uppdrag, eftersom mycket av
det som influerade synen och tillämpandet av rättvisa i de världsliga rättsinstanserna inte går
att läsa direkt i källorna. Snarare är det utfallet av mentaliteterna och värderingarna som tar
sig uttryck i källorna.61 Till skillnad från kyrkorätt, som definierades utifrån religiösa
föreställningar om rättvisa, balanserade den världsliga rätten mellan kristen moralfilosofi och
centralmaktens rättsfilosofiska principer.62 I vissa fall kunde dessa två även vara motstridiga
med varann (vilket de tidvis var).63 Det samma gäller även stiftandet av lag och tillämpande
av densamma. Förutom varierande tolkning av lagen kunde lagen i praktiken tillämpas olika
rent på grund av intressekonflikter mellan centralmakten och individen som fattade beslutet i
målet. Därför är det skäligt att beakta både centralmaktens och det lokala rättsväsendets
intressen i analysen av rättsprocesserna.
John Rawls, som kan räknas till en av de främsta västerländska filosoferna som
forskat kring rättvisa, beskriver likt Aristoteles hur rättvisa är den viktigaste dygden i ett
socialt institut.64 Varje samhälle har byggts upp med en idé av rättvisa som grundpelare, vare
sig det varit frågan om demokratiska statsbildningar eller totalitära diktaturer. Även om
rättvisa är en dygd som förekommer i samtliga kulturer har inget samhälle lyckats
åstadkomma ett tillstånd av “total rättvisa”, delvis eftersom människors uppfattning om
rättvisa är subjektiv. I skuggan av sina tillkortakommanden har människan därefter
kompletterat rättvisan med olika principer vars uppgift är att skapa ett så välfungerande
system som möjligt.65
En klassisk samhällsteoretisk skola är utilitarismen, vilket har som princip att
samhällets mål är att skapa så mycket av det goda som möjligt, eftersom det är rent rationellt
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för en människa att eftersträva välstånd. Den klassiska utilitarismen godtar sociala hierarkier
så länge som de är uppordnade för befrämjandet av samhällets nytta. Således likställs
samhällets mål med individens, och nyttomaximeringen anses ha en positiv effekt på samtliga
individer i samhället oavsett social status.66 Nyanser av utilitarism kan påträffas i de flesta av
samhällena, inte minst i det tidigmoderna svenska samhället.67 En annan teoretisk inriktning,
som brukar nämnas som motpol till utilitarismen är intuitionismen, som utgår ifrån att det
finns vissa fundamentala sanningar när det kommer till människans uppfattning om det goda
och det rättvisa. Intuitionism utgår ifrån att samhället upplägger mål som tillgodoser alla
människans fundamentala behov, det vill säga välfärd och rättvisa. I teorin innebär detta att
välfärden och rättvisan skall vara jämnt fördelade mellan samtliga individer i samhället, men
den tillskriver inte dessa någon hierarki eftersom intuitionistisk teori inte anser behoven som
jämförbara.68 I själva verket kallar Rawls intuitionsim för en icke-teori, eftersom den utgår
ifrån ‘empiriska sanningar’. Oavsett, är de flesta samhällsteoretiska disciplinen överens om
att rättvisa är en oskiljaktig del i organiseringen av samhällen.
Ett fungerande rättssystem är ett sorts instrument för centralmakten att upprätthålla
ordning och förtroende bland folket.69 Men för att rättssystemet skall fungera krävs även att
det erkänns av en tillräckligt stor del av befolkningen. Detta innebär att befolkningen skall
kunna vara överens om att rättssystemet i det stora hela representerar deras egna
rättsuppfattning.70 En viss överenskommelse av olika principer och förpliktelse till att följa
dem möjliggör att samvaron mellan individerna i samhället blir mer förutsägbart och därmed
mer stabilt – vilket gynnar såväl centralmakten som undersåtarna. Detta gäller i synnerhet
näringslivet, som är i hög grad beroende av förutsägbarhet och överenskommelse mellan
individer.71
Vad är då förutsättningen för överenskommelse? Enligt Rawls är den grundläggande
faktorn i bildandet av ett rättvist samhälle att människorna har sammanfallande intressen.
Givetvis är intressekonflikter individer emellan oundvikliga, men generellt sett kan man
härleda människans huvudsakliga intresse till att ackumulera välstånd och åstadkomma ett
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gott liv.72 Därefter följer sekundära intressen, som tenderar att fluktuera i korrelation till de
primära intressena. Under realitetens omständigheter innebär det oftast för människan att
ackumulera så mycket av det goda som möjligt, utan att det kommer i konflikt med andra
människors dito intressen. Således uppstår en (om än vag) gräns för vad som är rimligt för
individen att kräva.73
Utifrån människors gemensamma intressen uppstår olika intressegrupper där man
kommer överens om regler som på lång sikt skall trygga individernas möjlighet att uppnå en
rimlig nivå av välstånd. På samhällsnivå är det olika intressegrupper som kommer överens
om spelreglerna, varvid individen blir tvungen att ytterligare kompromissa med sina
intressen. Intressegrupperna kan i detta fall ses som till exempel stånd, men även andra
sociala grupper baserade enligt kön, ålder, etnicitet med mera.
För att vissa intressegrupper skall kunna legitimera sin rätt till en större andel av det
goda, måste de hävda sin rätt med hjälp av olika principer. Som tidigare nämndes, träder
dessa principer in i samband med att människan blir oförmögen eller ovillig att skapa absolut
rättvisa.74 Principerna kan legitimeras med hjälp av olika institutioner som accepteras av
människorna, som till exempel religiösa institutioner, men ibland även med våld. Eva
Österberg menar att det senare alternativet sällan föredrogs av den svenska centralmakten,
eftersom det helt enkelt var förmånligare och lönsammare att åstadkomma överenskommelse
med mer diskreta metoder.75 Rättviseprinciperna skall emellertid inte ses som förtryckande,
utan snarare som ett nödvändigt instrument för människan att tillämpa social rättvisa. I
bristen av det perfekta samhället erbjuder rättviseprinciperna därför förutsättningar för det
bästa möjliga alternativet, tills en annan, bättre rättviseprincip träder fram.76

2.2 Synen på rättvisa i det tidigmoderna samhället
Såväl i Sverige som i Europa i allmänhet innebar 1600-talet en brytpunkt mellan en äldre
medeltida rättspraxis och en ny, modernare rättviseprincip. Österberg talar om en judiciell
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revolution, som innebar att såväl synen på brottslighet som tillämpandet av rättvisa
förändrades. Från att tidigare främst ha varit en angelägenhet mellan de involverade parterna
och lokalsamhället, upptogs mål i växande grad av statligt styrda domstolar som strävade
efter att skapa en enhetligare rättsprocess förvaltad av utbildade ämbetsmän. Det statligt
styrda rättsväsendet innebar stramare möjligheter för lokalbefolkningen att påverka utfallen,
men å andra sidan blev rättsprocessen mer förutsägbar. I praktiken kan man se att förnyandet
av rättssystemet pågick under hela 1600- och 1700-talet, varpå 1600-talet snarare bestod av
en tidsperiod då det gamla och nya rättssystemet samexisterade.77
Den äldre, ur medeltiden härstammande rättsskipningen var lokalt förankrad och mer
flexibel. Även om domstolarna var underställda centralmakten redan under 1500-talet,
förväntades den lokala rättsinstansen att lösa målen på egen hand. Lindrigare fall löstes
troligtvis ofta utanför domstolarna mellan de involverade parterna, men mer komplicerade
fall kunde lösas av de lokala domstolarna som bestod av lekmän. De judiciella tjänsterna
tilldelades av den lokala eliten till personer som åtnjöt högt förtroende bland
lokalbefolkningen.78
En riksomfattande lagsamling, Magnus Erikssons lands- och stadslagar, fanns
inskrivna sedan 1350-talet men stadgorna i dem beskrevs i rätt allmänna drag, varvid enskilda
fall lämnade mycket tolkningsutrymme. Domarna fastställdes vanligtvis från fall till fall, men
huvudprincipen var att man ville återställa harmonin i samhället genom att målsägande
kompenserades för sin förlust. Bestraffning för brottet var inte huvudsyftet, och Sundin
menar att den äldre rättssynen utgick ifrån tanken att inte påföra alltför tunga straff åt den
dömde. Motiveringen bakom detta var att brottslingen inte skulle bli utarmad och således bli
en börda för samhället.79
De äldre rättviseprinciperna var uppenbart inspirerade av katolska ideal och dygder,
såsom försoning och omhändertagande av de fattiga och utsatta. Även grova brott som dråp
kunde benådas ifall den åtalade kunde kompensera de anhöriga med så kallade blodspengar
och utförde botgöring.80 Kompensation var med andra ord den huvudsakliga metoden för att
uppnå försoning, och rättsuppfattningen motiverades av såväl religiösa och ekonomiska skäl.
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Österberg menar att denna rättssyn accepterades av folket i största allmänhet, vilket framgår
bland annat av det stora antalet närvarande vid tingen.81 Utgående från Rawls teorier om
rättvisa, accepterades rättviseprincipen för att den ansågs vara rimlig och stämma överens
med folkets syn på rättvisa. Annars hade inte rättssystemet brukats i den grad som det
gjordes.
I samband med Karl IX:s stadfästande av Kristofers landslag år 160882, inlemmades
instruktioner om tillämpandet av Mose lag i grövre brottsfall. Detta innebar att straffen för
vissa brott skärptes betydligt, och för till exempel otukt kunde en person bli dömd till döden.
83

Denna utveckling faller i linje med densamma som skedde i övriga europeiska länder under

denna tid, menar Sundin. Parallellt med att centralmakten ökade sitt inflytande över
rättsskipningen, infördes strängare straff för många brott. Även många fall som tidigare fallit
inom ramen för civilrättsliga mål, blev nu straffbara som brottmål. Detta berörde i synnerhet
sedlighetsbrott och handelsbrott. De brott som kunde föranleda kropps- eller dödsstraff var
vanligtvis sedlighetsbrott, mord eller konspiration mot centralmakten.84 Orsakerna till varför
lagarna blev strängare under 1600-talet är komplicerade, men de var sammankopplade till
samtida ideal och överhetens strävan att hålla ordning på befolkningen.85 Lagarna blev dock
mål för kritik och motstånd redan under tiden då de stiftades, vilket resulterade i att de lokala
domstolarna sällan tillämpade de hårdaste straffen i praktiken. I stället blev det de högre
domstolarna som uppförde offentliga avrättningar eller andra brutala kroppsstraff för att
avskräcka folket från kriminell verksamhet. Avrättningar var inte vanliga företeelser på
torgen, men enligt statistiken avtog grova våldsbrott under 1600-talet markant. Huruvida det
berodde på den strängare strafflagen är omtvistat. Däremot ökade antalet egendoms- och
handelsbrott som behandlades i domstolarna betydligt.86
De strängare straffen gällde inte enbart grova brott. I egendoms- och handelsbrott,
som tidigare avtjänades med rimliga böter, blev bötessummorna avsevärt högre. Därtill
uppkom flera nya föreskrifter, såsom de utav Per Brahe utgivna handelsförordningarna,
vilken inte mottogs utan protester av varken köpmännen eller bönderna som handlade med
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dem.87 Det går därmed att se en tydlig, om än gradvis eskalerande förändring gällande
rättviseprincipen som styr lagstiftningen. På vilket sätt kunde man då motivera denna
förändring av rättviseprincip som inte förefaller ha gynnat större delen av befolkningen?
Enligt Jan Sundin finns det flera utvecklingslinjer som ger upphov till en mer repressiv
rättvisa i det svenska samhället, däribland behovet av att få kontroll över befolkningen.
Kontrollåtgärderna motiverades med ökad trygghet och samhällsordning, vilket kunde tänkas
tilltala befolkningen.88 I själva verket kan man konstatera att centralmaktens mål var att
ackumulera resurser för geopolitiska syften och tillika bibehålla samhällsordningen inom
riket. Denna strävan stämmer överens med Rawls teori om att ackumulera så mycket välstånd
som möjligt, utan att rubba samhällsordningen.
De striktare rättviseprinciperna mottogs dock inte utan vidare av befolkningen. De
lokala domstolarna utgick i många fall ifrån den gamla rättviseprinciperna långt in på
1600-talet, och flera av de restriktioner som infördes i näringslivet (som till exempel lilla
tullen och landsköp) negligerades. Trots att domstolsväsendet gradvis övertogs av
professionella ämbetsmän, var de som angav brotten ofta civilpersoner. Angivandet av brott
medförde en liten kompensation, men en alltför flitig angivare kunde snabbt bli föraktad av
sin omgivning. Tröskeln för att angiva andra personer för brott kunde även påverkas av det
faktum att den misstänkte, särskilt i en mindre stad, med stor sannolikhet vara någon ur ens
egna bekantskapskrets. Det samma gällde även de högre tjänstemännen, menar Sundin.
Fogdar, kämnärer och länsmän, som hade närmast polisiära uppgifter i staden, var tillsatta av
kronan

för

att

bevaka

centralmaktens

intressen.

Men

som

upprätthållare

av

samhällsordningen blev de även tvungna att ta i beaktande det lokala samhällets bästa.89
Denna dubbla förpliktelse ledde till att dessa tjänstemän ofta blev tvungna att balansera på en
smal tråd mellan två motstridiga intressen.
De nya rättviseprinciperna som påfördes av centralmakten under 1600-talet stod
uppenbart i strid med de äldre, som fortfarande godtogs av folket och de lokala
rättsinstanserna. Jan Sundin menar att man ur ett konfliktteoretiskt perspektiv kunde se att
centralmakten använde sin överlägsna position för att tvinga övriga intressegrupper att godta
dess syn på rättvisa.90 Eftersom den kronologiska avgränsningen för denna avhandling
87

Sundin, s.5–9.
Sundin, s.9–10.
89
Sundin, s.154–155.
90
Sundin, s.9.
88

27

Robin Engblom

infaller på en övergångstid mellan dessa två rättviseprinciper, finns det skäl för att klargöra
hur situationen såg ut i Åbo respektive Ekenäs under de undersökta åren. En noggrannare
genomgång av vilka tjänster och ämbeten som ansvarade för övervakningen av handeln
kommer att introduceras längre fram i avhandlingen, men kort summerat kan man konstatera
att Åbos och Ekenäs lägre rättsinstanser fortfarande kring mitten av 1600-talet präglades av
lokala lekmän. Petri Karonen har gjort omfattande forskning om hur rättsväsendet såg ut och
hur det utvecklades i Åbo under denna övergångsperiod. Ekenäs respektive situation
förefaller vara mindre outforskat, men det är rimligt att anta att utvecklingen där låg efter
Åbo. Enligt Karonen var förnyandet av de svenska städernas förvaltning en del i kronans
ambitiösa projekt att göra Sverige till en modern europeisk stormakt. Det var städerna som
skulle vara rikets ekonomiska och politiska centrum. Stockholm var förebilden och ingick i
pilotprojekt för de flesta reformer, och sedan tillämpades reformerna i övriga betydelsefulla
städer alltefter de ansågs vara framgångsrika. Åbo var den östra riksdelens största och
betydelsefullaste stad, och stod således i sin tur som förebild åt övriga finska städer.91
Rättviseprincipernas utveckling i Sverige kan generellt sammanfattas på följande vis:

● Rådande rättviseprinciper börjar utsättas för nya idéer av centralmakten vid
slutet av 1500-talet. Kronan strävar efter att legitimera nya rättviseprinciper
som passar bättre för dess syften samt den protestantiska läran.
● De nya rättviseprinciperna legitimeras genom nya lagar och förordningar
under 1600-talet. De möter stort motstånd bland folket och tillämpas
bristfälligt i praktiken.
● Centralmakten stärker gradvis sitt inflytande på lokalförvaltningen. Kronan
börjar i större grad välja ut personer till judiciella tjänster för att försäkra sig
om att lagarna tillämpas korrekt. Den ‘judiciella revolutionen’ pågår fram till
1800-talet.
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2.3 Moralekonomi som diskurs för den olagliga handeln

På Höge Öfwerhetennes wegna tilsade Sambtlige Borghm[estare] och Rådh och alfwarligen
befalte borgherskapett här i Staden. Att effter Gudh nådeligen hafwer täckts oss medh een
godh åhrswext welsigna både i een och annor motto och på dhet fattiga så wäll som dee
förmögne kunna hafwa een lijckheet i allahanda fettalers inköpande, derföre tilsäjes nu hwar
och een som medh fettalier sina Handteringh hafwa att dhe skola rätta sigh effter denna
giorda Ordningh, som afsagd ähr på Åbo Rådhus den 5 Sept. anno 1636 [...]92

Citatet ovan, som upplästes i rådstugurätten i september 1636, följdes av en förteckning över
basvaror med bestämda priser, enligt vilka nämna varor fick säljas.93 Kungörelsen faller i
linje med Åbo stads privilegiebrev om att handeln i staden skall tillgodose stadens invånare
med diverse basvaror, genom att handelsmännen skulle sälja dem på torget eller i sina
gatubodar.94 Ifall borgarnas handel inte begränsades, riskerade man priskartell, vilket kunde
leda till en “orättvis” prisökning, varav följden var att de fattiga inte skulle ha råd att betala
för varorna. I boken Stadsgemenskapens resurser och villkor, skriver historikern Annika
Sandén att handeln under 1600-talet präglades av en moralisk insats där priserna bestämdes
utifrån det vad människor kunde betala.95
Det är oklart hur noggrant det fixerade marknadsvärdet på varor övervakades av
myndigheter i praktiken, men ärendet förefaller ha tagits upp av centralmakten, och nämns
upprepade gånger i domstolsprotokollen. Det finns med andra ord en uttalad önskan från
överheten att bibehålla priset på basvaror på en rimlig nivå, men var det på grund av ren
barmhärtighet gentemot de fattiga, eller kunde det finnas andra orsaker bakom omsikten? Ser
man på övriga handelsförordningar som utfärdades under 1600-talet, så kan man
uppmärksamma att samtliga på ett eller annat sätt reglerade handeln på ett sätt som skulle
förhindra en alltför stor vinst eller förlust. I följande citat taget ur domstolsprotokollet,
uppmanas en utländsk handelsman att inte sälja allt sitt salt åt en person, utan även låta de
fattiga ha en möjlighet att köpa saltet:
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,,Wellom Gorden tillsades och, emädan han war een fremmande och hade een parti salt, att
han då icke schulle sälia alt ått een man, vthan låta dee fattiga få medh för sina peningar. Då
swarade han att dett war alt försoldt. Då affsades att de, som hade kiöpt 100 t:r eller 60, dee
schulle intet få så myckit på dett dee fattiga motte få någodt medh för sina peningar”.96

Eftersom Wellom Gorden förklarade sig redan ha sålt allt sitt salt, uppmanades de
återförsäljare som köpt saltet av honom att hålla priset på en rimlig nivå, så att även de fattiga
kunde köpa saltet.97 Denna typ av ekonomi skulle anhängare till E.P. Thompson kalla för
moralekonomi (moral economy), även om användbarheten av Thompsons definition av
begreppet numera ifrågasatts och modifierats av flera forskare.98
Enligt Norbert Götz kunde man beskriva den klassiska definitionen på moralekonomi
som ett paternalistiskt ekonomiskt system som existerat i agrara samhällen, och där
transaktioner mellan parter skett utifrån ömsesidighet och måttfullhet. För jordbrukarna var
den säkra tillgången till basvaror viktigare än vinstmaximering.99 Denna princip stöddes till
en början av samtliga samhällsgrupper, men övergavs gradvis av de högre stånden i takt med
att utrikeshandeln intensifierades och en rationell, vinstmaximerande ekonomi tog form.100
Systemet var paternalistiskt i den bemärkelsen att överheten antogs “ta hand” om de fattiga,
och inte utarma någon med för höga skatter eller andra pålagor.
Många av de teser som framkommer inom den klassiska varianten av moralekonomi
återfinns i John Rawls metateorier om rättvisa. Båda är även inspirerade av Aristoteles
sociala teorier.101 För att göra Rawls rätt generella teori mer tillämpbar för denna analys,
kommer jag i fortsättningen att använda den parallellt med begreppet moralekonomi för att
hänvisa till de principer som är gemensamma för både Rawls rättviseprinciper och den
klassiska moralekonomiska skolan, även om de inte är helt synonyma med varann.
Skillnaden ligger först och främst i att den moralekonomiska teorin huvudsakligen
understryker ekonomisk rättvisa, medan Rawls teori bygger på allmän rättvisa i samhället.
Den andra skillnaden är att Rawls principer är rent teoretiska, medan moralekonomin lyfter
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fram exempel ur historiska samhällen. Dessa skillnader är dock inte motstridiga med varann,
men de kräver likväl en kort förklaring i samband med att teorierna tillämpas.
Moralekonomins teser stöds i viss mån av de poänger som Annika Sandén gör.
Invånarna i staden hade kollektivt ansvar över all underhåll, säkerhetsövervakning och
omhändertagande av fattiga. Skatter och andra pålagor stod i relation till egendom, så att
ingen blev utarmad. Var och en skulle helst hålla sig till en syssla; borgarna skulle driva
handel eller hantverk, medan bönderna skulle hålla sig till jordbruk. Bönderna fick endast
köpa och sälja varor till eget bruk. Men i praktiken var det naturligtvis ofrånkomligt att
bönderna tjänade sig en extra slant genom att sälja diverse jordbruks- och hantverksvaror,
och att förmögnare borgare förskaffade sig jordägor utanför staden.102 Yrkesöverträdelser
bestraffades vanligtvis med böter, men upprepade förseelser kunde leda till allvarligare straff,
och en borgare kunde exempelvis förlora sitt burskap.
De restriktioner som överheten påförde innebar fördelar och nackdelar för både
borgare och bönder. Vinstmaximering var något som stred mot tidens ekonomiska etik, men
egentligen fanns inga lagar som bestraffade till exempel en borgare ifall han gjorde stora
vinster på sin handel. Det var i stället orimliga förluster som motarbetades genom reglering,
vilket faller i linje med Rawls rättviseprinciper.103 På vilket sätt kunde man då tolka
domstolsprotokollen ur ett moralekonomiskt perspektiv beträffande den olagliga handeln och
smugglingen? Antaget att de judiciella institutionerna handlade i enighet med de
ovannämnda teorierna, kunde rättegångsprotokollen undersökas för att se huruvida det fanns
några tydliga tendenser hos domstolarna att döma mål till borgarnas och elitens fördel.
Det innebär även en undersökning av själva domarna. Återspeglar straffen en tydlig
diskrepans som är relaterad till den dömdes status? Ifall utgångspunkten är att rättsväsendet
fortfarande präglades av en lokalt förankrad rättvisa torde svaret väntas vara ja, enär den
modernare rättviseprincipen kunde väntas vara mer pragmatisk. Emellertid är det omöjligt att
helt utesluta korruption, eller att medlemmarna i rådet och andra tjänster backade upp varann.
Faktumet att rättsväsendet brukades i så stor grad av såväl ståndspersoner och
backstugusittare, antyder på att det fanns tillit till systemet, vilket förutsätter att det fanns
exempel på att systemet var rättvist även mot de fattiga.
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3. Att undersöka människor och institutioner i ett tidigmodernt samhälle
För att analysen av källmaterialet ska bygga på syftet, måste metoden anpassas enligt
källmaterialet och frågeställningarna. Syftet, som är att utreda ifall rätten behandlade
människor olika i fråga om handelsförbrytelser och smuggling, kräver inslag av såväl
kvalitativa som kvantitativa metoder. Frågorna om vem som dömdes och vilka straff som
utfärdades, blir intressanta ifall man ser på utfallen i sin helhet, medan frågan om varför
människorna dömdes kan i detta fall lämpligast besvaras utifrån en kvalitativ textanalys. Det
kan emellertid visa sig vara utmanande att undersöka ifall det fanns någon diskrepans i
utfallen av mål som berörde brott mothandelsförordningar och smuggling, eftersom det
förutsätter att man gör en tematisk kategorisering av fallen, vilket i sin tur innebär att
liknande fall ställs gentemot varandra. Även om brottet var det samma i två fall, finns det en
mängd av olika variabler att ta i beaktande.
Variabelprincipen för lätt tankarna till samhällsvetenskapliga discipliner, där begrepp
som variabler, matriser och analyser är vanligt förekommande, men de är likväl användbara i
historisk forskning där de kanske beskrivs med andra termer. I boken Metodpraktikan hävdas
det att variabeltänkandet är bland de främsta metoderna för att uppnå trovärdiga
forskningsresultat. Om man tillämpade samma tes i denna analys, skulle det förutsätta en
uppdelning i något som kallas för analysenheter, d.v.s. studieobjekt, och variabler.104
Studieobjekten är i detta fall människorna som står till svars i rätten och målet som
behandlas, medan variablerna är sådana egenskaper hos dessa människor som kunde anses
påverka deras dom. Därtill bör man inte glömma centralmakten, som stiftade lagarna och det
lokala rättsväsendet som tolkade sagda lagar.
Variablerna har även olika värden som avgör till vilken grad varje variabel kan anses
påverka objektet, och det är variabelvärdena som utgör den största utmaningen i denna typ av
analys. Går det att säga ifall en persons ståndstillhörighet vägde mer i rätten än personens
kön, yrke eller sociala kapital? Förutom detta ställs man inför den omöjliga uppgiften att
utreda alla variabler som personens kan tänkas förknippas med. På grund av dessa orsaker
anser jag den kvalitativa textanalysen som den lämpligaste metoden, eftersom den möjliggör
ett anpassat förhållningssätt till källorna. Den kvalitativa textanalysen värderar objekten och
104
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variablerna från fall till fall, utan att behöva helt överge de tematiska och systematiska
metoderna som kännetecknar kvantitativa innehållsanalyser. Enligt Metodpraktikan lämpar
sig kvalitativ textanalys för fall där det finns skäl till att anta att resultatet skulle bli något
annat än ifall man utförde en kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att historikern åläggs ett
större ansvar för att bedöma och motivera hur texten bör ställas gentemot andra liknande fall,
men samtidigt är det även möjligt att uppnå nya tolkningar av källmaterialet.105
I följande kapitel förklaras de så kallade variablerna utförligare, även om en
fullständig kartläggning över möjliga variabler skulle vara en alltför arbetsdryg insats.
Schematiskt kan man se tre faktorer som är relevanta för denna undersökning, det vill säga
centralmakten, den lokala rättsförvaltningen och personerna som stod inför rätten. Alternativt
kunde man även tillägga själva rättsärendet som en faktor, där brottmål representerar en
faktor och civila mål samt tvister en annan. De historiker som ägnat sig åt 1600-talets
rättshistoria har dock konstaterat att gränsen mellan dessa varit synnerligen otydlig, då
Magnus Erikssons stadslag inte skiljer mellan civilrätt och straffrätt.106 Därtill återstår sådana
brott som föll inom kyrkobalken, eftersom även dessa behandlades i världsliga rättsinstanser.
Av dessa orsaker har jag funnit det lämpligt att lämna bort rättsärendena som en faktor,
eftersom de involverar alla de övriga faktorerna.

3.1 Centralmakten
Centralmakten är den första påverkande faktorn, och dess intressen kommer i uttryck i form
av lagstiftning och de rättsliga institutionerna. Även om städerna ännu i början av 1600-talet
hade viss autonomi, utgick man i rättsliga ärenden preliminärt ifrån Magnus Erikssons
stadslag.107 Lagstiftningen gav en viss judiciell trygghet för människorna, vilket gjorde det
möjligt att söka rätt för sin sak i domstolen. Det är även lagarna som utgör ramen för vilka
typer av aktiviteter kunde klassas som brott samt vilka straff som var lämpliga. Åbo hovrätt
var den högsta rättsliga instansen i Finland, och inrättades för att tillsammans med
magistraten övervaka och verkställa kronans intressen i området. Rådstugurätten var en
underrätt och den rättsinstans som under tidigt 1600-tal ansvarade för majoriteten av målen i
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städerna.108 I teorin hade rådstugurätterna underställts kronan redan år 1619, då den nya
stadslagen omformade rådstugurätterna till magistraternas underorganisationer. Magistratens
ämbetsmän, det vill säga borgmästaren och rådet, var även rådstugurättens ständiga
medlemmar.109 Under 1600-talets gång kommer framförallt högre ämbeten att besittas av
centralmaktens handplockade tjänstemän som ansågs vara lojala och utföra sitt arbete till
fördel av kronan. Detta gällde i synnerhet borgmästartjänsten, och i Åbo och Ekenäs utsågs
de första så kallade kungliga borgmästarna mellan åren 1621–1639.110
Stadsfogden var en ämbetsman till vars uppgifter tillhörde bland annat att utreda
misstänkta brott, men framför allt fungerade stadsfogden som en allmän åklagare i staden.
Enligt Petri Karonen var stadsfogden en ämbetsman i sin sanna bemärkelse, eftersom tjänsten
krävde viss utbildning och utsågs av magistraten.111 Stadsfogdarna kan således likt kungliga
borgmästarna ses som lojala till kronan.

3.2 Den lokala rättsförvaltningen
Den lokala rättvisan, som i detta fall upprätthölls av borgare är den andra påverkande faktorn.
Egentligen kunde hit även räknas flera av de tjänstemän som hade i uppgift att övervaka och
anmäla handelsförbrytelser i städerna, eftersom de kompenserades ofta för antalet anmälda
brott. Underställd rådstugurätten fanns kämnärsrätten som behandlade mindre lagförbrytelser,
oftast rörande handel. Kämnärsrätten hade endast rätt att påföra böter samt skamstraff, och
kunde beskrivas som en torgdomstol eftersom målen vanligtvis behandlades vid torget.
Kämnärsrätten bör emellertid inte förväxlas med kämnärskammaren, som var en inrättning
ämnad för insamlandet av skatter och andra avgifter. Beteckningen kämnär kan således syfta
på såväl medlemmar av rättsväsendet som tjänstemän inom skatteväsendet.112
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Stadsfiskal var en tjänst med liknande uppgifter som kämnären, och under vissa tider
har denna tjänst sammanslutits med kämnär-tjänsten. Likt stadsfogden fungerade
stadsfiskalen som allmänna åklagare i staden och erbjöds kommission för anmälda brott för
att försäkra tjänstemannens plikttrogenhet. Således hade stadsfiskalen ett ekonomiskt intresse
i att anmäla brott, ty tenderade han på grund av sin uppgift att bli impopulär bland andra
borgare.

Tjänster

som

var

specifikt

avsedda

för

övervakning

av

handel

var

handelsuppsyningsman och torgfogde. Särskilt handelsuppsyningsmännen (även kallad
uppsyningsman eller inspektor) blev stundom förmanade då de anmälde handelsförbrytelser
utan laga grunder, i hopp om att erhålla ytterligare kommission.113
Lilla tullen (även kallad landtullen eller lanttullen) infördes 1622, vilket innebar att
staten började beskatta handelsvaror som fördes in till städerna.114 Eftersom handel utanför
städerna och utsedda marknadsplatser var förbjudet, kunde staten i princip beskatta all laglig
handel inom riket. Som övervakare av tullen fungerade till en början av kronan utsedda
ämbetsmän, men redan några år efter införandet av lilla tullen arrenderades verksamheten till
privata aktörer, dels på grund av brist på kunniga ämbetsmän men dels även för att minska på
de höga löneutgifter som tjänsterna tillförde.115 Tullverksamheten sköttes av tullnärer och
inspektorer vilka erhöll en andel av konfiskerade gods. Smuggling av varor över tullstaketet
var visserligen ett utbrett problem, men i flera fall klagades det över alltför ivriga tullnärer
som åtog sig friheten att konfiskera varor på grundlösa anklagelser. Arrendesystemet bidrog
till korruption i den utsträckning att kronan beslöt för att återtaga kontrollen över
tullverksamheten vid slutet av 1600-talet.116

3.3 Människorna och gemenskapen
Den tredje, och kanske mest mångfacetterade faktorn är käranden och svaranden i
rättegångarna. Förutom de uttalade villkoren som påverkade utfallen, bör man även ta i
beaktande de mer diskreta villkoren (exempelvis kön, socioekonomisk ställning och heder).
Flera historiker, däribland Annika Sandén och Jan Sundin, har strävat efter att illustrera den
113
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mångfald av olika gemenskaper som människorna under den tidigmoderna perioden ingick i.
Det som är relevant för denna undersökning är de gemenskaper, grupper och hierarkier som
kan urskiljas ur källmaterialet.
Eftersom frågeställningarna är beroende av dessa så kallade variabler, gallras en stor
mängd fall bort då protokollen stundvis innehåller mycket knapphänt med detaljer om
personerna. Därtill återstår det faktum att bönderna, som förefaller vara en tämligen ofta
förekommande part i den olaga handeln med borgarna, inte dömdes i städernas domstolar. I
det fall att bönderna blev misstänkta för att ha begått brott i städerna, hänvisades ärendet
vanligtvis till den häradsrätt som hade jurisdiktion på bondens hemort. Bönderna kunde
ändock kallas in som vittnen eller själva föra fram besvär till städernas domstolar. I sådana
fall där det uppstod en civilrättslig tvist mellan en borgare och bonde, var situationen mer
komplicerad. Om möjligt, hördes parterna var för sig hos respektive lokala domstol och målet
dömdes som två skilda fall. Men det torde ha förekommit även sådana civila mål som krävde
att båda parter fanns närvarande. Det är även sannolikt att eventuella tvister mellan bönder
och borgare förlikades på egen hand, och förekommer därför inte i källmaterialet.
Det går att finna en utveckling av innehållet i domböckerna från och med 1600-talets
början fram till slutet av seklet i det att uppgifterna blir mer kompletta och sakinnehållet mer
detaljerat. Protokollen inleds vanligtvis med angivelse av datum och plats, varefter
närvarande tjänstemän uppräknas. Närvarande fanns oftast borgmästare och råd, men ibland
även tjänstemän från andra rättsinstanser, såsom kämnärer. Samtliga omnämns med namn
och titel, varpå det är lätt att identifiera dem. När det kommer till de personer som hördes i
rätten varierar uppgifterna stort.
Högre ståndspersoner benämns vanligtvis med fulla titlar och tillhörande
beteckningar, såsom herr, välbemälte och högvälborne. Det var inte ovanligt att de
företräddes av ombud vilket framkommer i protokollen. Borgare benämns i rådstugurättens
protokoll oftast endast med för- och efternamn, men för hantverkare förefaller även
yrkestiteln uppges. Hemort är även vanligt förekommande. Är det frågan om en främmande
borgare framkommer även det i protokollen. Bönder, tjänare och andra lägre besuttna
folkgrupper benämns mycket varierande beroende på ärendet. Ibland är uppgifterna mycket
kortfattade, med till exempel yrkesbeteckning, hemort samt förnamn, men det förekommer
även fall där endast yrkestitel används. För obesuttna lösdrivare är det vanligast med endast
en beteckning som nämner att personen är lösdrivare.
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Kvinnorna som förekommer i protokollen benämns vanligtvis med beteckningar som
anknyter dem till deras närmaste förmyndare, det vill säga fader eller make. Endast kvinnor
tillhörande frälset betecknas med ytterligare titlar. I Ekenäs stads dombok förefaller kvinnor
ibland nämnas utan någon hänvisning till förmyndare, därjämte var det många kvinnor som
svarade för sig själva. Barn förekommer stundom i protokollen, oftast som vittnen, eftersom
de i annat fall företräds av sina förmyndare.
Stånd, yrke, kön och hemort är således de synligaste variablerna hos personerna som
kan potentiellt påverka deras behandling i rätten. Därtill är dessa variabler sammankopplade
med ytterligare variabler såsom rang, ålder, social status och socioekonomisk ställning, vilka
eventuellt inte är lika uppenbara. Rangordning tillämpades i alla tänkbara sammanhang under
1600-talet, och hade förutom ett symboliskt värde även en funktionell betydelse. Såväl
människor, städer som landsdelar stod rangordnade enligt respektive kategori, vilket
återspeglades i symboliska ritualer och vardagliga handlingar.117 Rangordningens funktion
var att bibehålla samhällsordningen genom att det underordnade lydde under det
överordnade, på samma sätt som folket lydde under kungen, och kungen under gud. Samtliga
tjänstemän och civilpersoner som var närvarande vid rättegångarna ingick i olika
rangordningar, vilket återspeglades i bland annat edgången. Då den åtalade önskade åberopa
en person som skulle bekräfta hans oskyldighet, skulle personens status motsvara den
åtalades.118
Ett väsentligt inslag i rättegångarna sedan medeltiden var edgärdsmännen, vilka hade
som uppgift att bekräfta de uppgifter som gällde endera parten i målet. Till edgärdsmän
utsågs endast uppskattade medlemmar av samhället som hade gott rykte om sig, och ansågs
därför vara pålitliga. Edgärdsmännen hade nödvändigtvis inte vittnat händelsen som
behandlades i rätten, utan bekräftade att parten i fråga var hedersam och talade därmed
sanning.119 Värjemålseden var ett sätt för den åtalade att med betrodda mäns eller sin egen ed
förneka sin skyldighet. Värjemålseden kunde vara avgörande i rättsprocessen under en tid då
teknisk bevisföring var bristfällig, men alla hade inte tillgång till det. För att kunna bruka
värjemålsed förutsattes att parten hade sociala nätverk att tillgå och ett gott anseende bland
betrodda individer, vilket oftast var förbehållet de besuttna i samhället. Denna aspekt bidrar i
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sig till att anta att rättsskipningen var fördelaktigare för dem som hade ett högt socialt kapital.
120

Enligt Sandén skapades det sociala kapitalet i städerna genom att invånarna
medverkade i offentliga arenor och bekräftade sin trohet för varandra i offentligheten. Den
uttalade lojaliteten och vänskapen var minst lika viktig som den praktiska. Det var även värt
att investera i stadsgemenskapen genom att åta sig olika förtroendeuppdrag eller bistå andra
medlemmar av gemenskapen, och på så vis bekräfta sin hederlighet. Det sociala kapitalet
begränsades dock inte enbart till de lokala borgarna, utan kunde enligt Sandén erhållas av
såväl bönder och tjänare som främmande borgare som uppvisade gott anseende.121
Både när det är frågan om mycket unga eller gamla personer förefaller liknande
resonemang användas då de står inför svars i rätten. Svaranden har i dessa fall kunnat yrka på
ett mildare straff då de av oförstånd eller i sin desperata situation inte kunnat fatta bättre
beslut. Ett exempel på detta finnes i ett utdrag ur Åbo stads dombok från den 18 september
1633, där Jacob Pols son anklagades för att han “olagligen drifuer sin handell här i stadhen”,
varpå Pels tjänare Christian Plagman sade sig vilja tala för pojken “efter han är lijten, och
veet föga af stadzens privilegier”.122 För de äldre människorna var fattigdomen förvisso ofta
en bidragande orsak till rättens överseende.
Den socioekonomiska ställningen avgjorde förvisso inte direkt ifall någon var skyldig
eller inte, men kapitala tillgångar (likaså avsaknaden av kapital) påverkade flera gånger den
fällda domens karaktär. Var den dömda personen besutten, kunde de flesta straff omvandlas
till böter, även grövre brott. Därtill hade personen i vissa fall möjlighet att framskjuta
rättegången till en senare tidpunkt genom att lägga fram en pantsumma. För obemedlade
innebar ett bötesstraff vanligtvis ett nedsatt belopp, såvitt de hade något att betala med.123 I
annat fall avtjänades domen oftast i häktet eller skampålen. Domen påverkades slutligen i stor
grad av huruvida målet var av civil- eller straffrätslig karaktär. För borgarnas del framstår
borgarelängderna som det enklaste sättet att avläsa personernas socioekonomiska ställning. I
dessa framgår det i vilka kvarter borgarna bodde samt hur mycket personerna betalade i skatt.
I

synnerhet

var

Åbo

strikt uppdelat i hierariskt uppordnade stadsdelar, varav

domkyrkokvarteret och klosterkvarteret var förbehållet för de rikaste invånarna och
120
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mätäjärvikvarteret framstod som det fattigaste kvarteret. 124 skattebeloppen står emellertid inte
helt i linje med kvarteren, varför borgarelängderna är främst riktgivande.

124

Uppgifterna baserar sig på den summa som borgarna i respektive kvarter betalade i
älvsborgslösen åt kronan på 1570-talet. Skatten utgjorde en tolftedel av värdet på borgarens
egendom. Kallioinen, s.149.
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4. Samhälle, städer och stadsbor
Under första hälften av 1600-talet upplevdes i Sverige en kraftig expansion av städerna,
samtidigt som flera nya städer grundades. Idén bakom var att städerna skulle verka som rikets
ekonomiska drivkrafter med Stockholm som förebild. Det är även under denna tid som
tullväsendet utvecklades under ledning av rikskanslern Axel Oxenstierna för att bringa
inkomster till staten och för att reglera införsel och utförsel av varor till städerna.125 Detta
hade en ytterst stor betydelse för rikets ekonomi, och möjliggjorde bland annat utvecklandet
och upprustandet av Sveriges krigsapparat som senare skulle träda in i trettioåriga kriget. I
och med tullens inrättande insåg man snabbt potentialen i dess roll som inkomstkälla för
staten, varpå man under efterföljande år höjde skatten markant.126 Genom att tillåta städerna
själva erhålla tulag, det vill säga en andel av uppbörderna, motiverade man stadsförvaltningen
till att följa de nya föreskrifterna.127
Petri Karonen har delat upp de finsk-svenska städernas utvecklingsprogram i tre
stadier, av vilken den första perioden som pågick mellan 1614–1630 endast berörde Åbo och
Viborg.

Under

denna

tid

etablerades

kämnersrätten

som

rättslig

instans

och

handelsuppsyningsmän och kungliga borgmästare trädde in som kronans intressebevakare.
Det andra stadiet som sträckte sig till 1650-talet leddes av Per Brahe och påverkade även
mindre städer, däribland Ekenäs.128 Denna period präglades av ambitiösa försök att förnya
rätts- och förvaltningsväsendet, men även av motstånd och protester emot reformerna.
Motsättningarna utspelade sig inte enbart mellan kronan och borgarna, utan även mellan
kronan och den lokala förvaltningen, som ansåg sin handlingsfrihet vara hotad. Situationen
blev dessvärre komplicerad då den lokala förvaltningen delvis bestod av borgarna utsedda
rådmän och av kronan utsedda borgmästare, vilka tillsammans bildade det styrande organet.
Eventuella intressekonflikter kunde därmed i vissa fall avspeglas i rättsskipningen, enär det
inte var ovanligt att själva tjänstemännen blev kärade i rätten.
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4.1 Det mångfacetterade ståndssamhället
Varje stånd bar förutom specifika privilegier, även förpliktelser, som oftast motiverades med
samtida etik och moral. Under rättegångar var det därför inte sällan som målsägare och
tilltalade hänvisade till sina rättigheter inom ramen av vilket stånd de representerade. En
fattig bonde kunde således i vissa fall, likt ett barn, utnyttja sin position som underdånig i
rätten för att slippa straff. En borgare åtnjöt däremot en högre status i samhället, men
samtidigt anser vissa historiker att de även bar ett större ansvar för sina handlingar.129
Den

politiska

ståndsindelningen,

vilket

fungerade

som

ett

ramverk

för

samhällsordningen, genomsyrade mer eller mindre varje aspekt av livet för människorna i det
tidigmoderna Sverige. Ståndet avgjorde vilka skyldigheter och privilegier individen hade,
men även själva stånden var indelade enligt strikta men överlappande hierarkier. Därtill fanns
människor som stod helt utanför ståndsindelningen, däribland backstugusittare och
kringresande folk. Inte minst bestod borgarståndet av en brokig skara av allt från fattiga
hantverkare, småhandlare och krögare till förmögna magnater. Av denna orsak skulle det vara
problematiskt att utforska sociala grupper i det tidigmoderna samhället enbart utifrån
ståndsindelningen.
Kvinnornas sociala status i det tidigmoderna samhället var relaterad till den man som
ansågs vara kvinnans förmyndare, det vill säga antingen faderns eller makens status. 130 Senare
forskning har dock framhävt att kvinnornas sociala handlingsutrymme, framförallt i fråga om
att försörja sig och sitt hushåll, varit mer flexibel än man tidigare uppfattat.131 Kvinnorna
ingick likt männen i olika hierarkiska strukturer beroende på civilstånd och förmyndarens
sociala status. Ur ett juridiskt perspektiv var kvinnornas ställning problematisk. Eftersom de
ansågs vara omyndiga saknade de (med vissa undantag) rätten att representera sig själva eller
kära

någon

i

rätten. Därtill avgjorde kvinnans förmyndares status även deras

förhandlingsmöjligheter. I regel hade en ogift kvinna större chans att få bifall ifall hon råkat
ut för sexual- eller sedlighetsbrott, medan en gift kvinna ofta fick ta del av skulden. En gift
kvinna hade däremot en högre rättslig status i andra typer av fall, som till exempel mål
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rörande handel.132 Saknade kvinnan en förmyndare eller ifall hon inte var bosatt på orten där
hon blev dömd, försämrades hennes villkor avsevärt. Det är värt att notera att kvinnorna av
någon orsak förekommer betydligt mer sällan i rättsprotokollen än männen, vilket gör det
svårt att fastställa någon statistik över deras deltagande i handeln. Kvinnornas något
fluktuerande och avvikande sociala status innebär dock att de medför ett tämligen intressant
inslag i undersökningen. Kön går i detta avseende emellertid inte att studeras som en
statusmarkör i sig, utan den är alltid bunden till övriga variabler.

4.2 Gemenskap och utanförskap i staden
Levnadsvillkoren för människorna i 1600-talets Sverige dikterades inte enbart av
ståndssamhället, utan även av platsen där de bodde. Det svenska riket var en särpräglad
konglomeratstat, vilket innebar att olika landsdelar styrdes med olika villkor. Den av
historikern Harald Gustafsson lanserade begreppet konglomeratstat är en benämning som
skulle onekligen passa in på de flesta statsbildningar i Europa under denna tid. Även
landsbygd och stad omfattades av skilda lagar, och vid sidan av landslagen utgavs en
motsvarande stadslag för städerna.133 Städerna hade haft en särskild autonomisk ställning
sedan medeltiden, och de förvaltades vanligtvis av de mest framstående borgarsläkterna.
Således utgjorde gränsen mellan landsbygd och stad även en judiciell avgränsning mellan
folket.
Även om borgarna ansågs vara städernas huvudsakliga invånare, levde en mängd av
olika sociala grupper i staden. Därtill besöktes städerna regelbundet av bland annat bönder,
sjömän, militärer, obesuttna och utländska köpmän som kom till städerna för att handla. Ur
domstolsprotokollen kan man skönja en viss misstro som hystes för främlingar och andra
utomstående, och dessa utpekades ofta som potentiella misstänkta vid utredning av brott. De
som besökte staden dömdes jämväl enligt stadslagen då de befann sig inom dess domkrets,
även om målet hänvisades till personens egna domkrets.134 Många borgare valde trots förbud,
att bosätta sig på landet, vilket exemplifieras av de otaliga uppmaningarna i
domboksprotokollen:

132

Sandén, s.98.
Gustafsson Harald, ‘De överlappande pusslen’, Maktens mosaik, s. 62–66.
134
Sundin, s. 161–162.
133

42

Robin Engblom

Kom för rätta bårghmästaren pär pärson oh kärdhe till morten Hanson att han icke bÿgger oh
Boor i stadhen sosom En bårgare ägnar oh bör wthan bÿgger å landet oh driffer sin Handell
och för snellar Cronones oh Stadzens tull oh Axÿs Ehuru wäll sosom honom månge åskÿlige
gångår här om är warnat oh för mant dågh sådant icke Effter kommit [...]135

Det blir därför problematiskt att göra en demografisk indelning mellan borgarna i städerna
och bönderna på landsbygden. Däremot kan man tala om en viss social indelning mellan
stadsbor och landsbor. Trots den brokiga skaran av olika människor som bodde i städerna, var
samtliga invånare judiciellt underställda samma lagar (med undantag av prästerskapet och
militärer) och deras näringar kopplade till handel och hantverk. Även om borgarna framstod
som eliten i staden med egna privilegier, var deras verksamhet beroende av arbetsinsatserna
av olika yrkesmän som inte innehade borgarprivilegier. Allt från inköpandet av varor till
lastande och packande krävde arbetskraft, och den hämtades av bönder eller obesuttna, som
med undantagstillstånd fick bosätta sig i staden. Handelsmännen hade även lärlingar, eller så
kallade köpsvänner som saknade borgarprivilegier, men hade tillstånd att idka borgerlig
näring inom ramen av sin lärlingsperiod.136
Handelsverksamheten involverade således inte bara borgarna, utan även en rad av
andra yrkesgrupper. Nätverken kunde sträcka sig från landsbygden till staden, och vidare
därifrån till utländska städer. För att organisera ett välfungerande handelsnätverk krävdes
tillit mellan de olika parterna. Tilliten var naturligtvis större för människor man kände från
förut, och därför anställde man gärna arbetskraft i första hand från den egna regionen.
Kringresande arbetare som kom från främmande orter bemöttes inte lika väl, och de kunde
utvisas ur staden även för mindre förbrytelser. Man höll även noggrant öga på utländska
handelsmän, eftersom de utgjorde ett potentiellt hot mot de lokala borgarnas verksamhet, och
efter krav från borgerskapet förbjöds utländska handelsmän från att idka handel med andra än
borgare eller resa utanför staden.137
Stadsgemenskap, är ett begrepp som Annika Sandén använder för att beskriva den typ
av löst sammanhängande sammanslutning av människor som bodde i staden. Det finns
många aspekter som antyder på att gemenskapen var betydelsefull för individerna, såväl
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ekonomiskt som på socialt plan, och den gav en viss trygghet samtidigt som stadsborna
ställdes inför vissa krav. Även de fattigaste i samhället som ofta livnärde sig på tiggeri eller
bönhaseri, hade en erkänd plats i samhället med rätt att bo i staden. Detta gällde dock endast
sådana personer som räknades till stadens “egna” fattiga, eftersom man sällan tillät
främmande fattiga att bosätta sig där. Såsom i exemplet Linköping som Sandén tar upp, fanns
det även utsedda platser för de fattiga i Åbos kyrkor, vilket demonstrerar att varje invånare
hade förutsättningar att ta del i stadens kyrkliga gemenskap.138
Man strävade efter att ta hand om “sina egna” fattiga med hjälp av insamlingar, och
därmed minimera risken för kriminalitet och marginalisering. Stadsgemenskapen kunde
därför ses bilda den yttersta intressegruppen utgående från Rawls principer, medan hushållet
var den viktigaste intressegruppen för individen. Men kan denna stadsgemenskap läsas ur
domstolsprotokollen i det att stadsbor behandlades lindrigare än utomstående? Av de fall som
tas upp i Åbo stads dombok förefaller flera fall ha burits upp av vittnen eller målsägande som
är bosatta utanför staden. I följande utdrag kärar en tjänare som är bosatt utanför Åbo, inför
stadens domstol en borgare i staden, som förskingrat varor utav hans kärra:

Kom för Rätte Anders, en Madz Länsmans tienere ifrå Kangasala sochn, och kärde till Simon
Berthulan, Bårgere här i Åbo, om tree lass godz [...] hwilcke Anders hafwer infört hooss
Hendrich Kairis vthan före Staketz Porten, och der huilat sine hästar, till dess han sine andre
werf hoos Otte Johansson, en mijl her ifrå, gåådt och vthrättat hafwer. I medelltijdh [...]
hafwer Simon [...] taget sin egen häst, och med länsmans andra drengh kört till Tull Portten
och der ifrån sendt sin häst bem:te drengh effter godzet, och opå sin egen toll och äfwentyr
lofwedt godzet oskadt och frijtt in före i staden, [...] men hafwer icke drengen i Tull Husset
inslept, uthan sielfver för sitt propria och eget godz deraf ansagt allenast rågh 2 tr, korn 2 tr,
lijn 1 [skålpund], hamppa 3 [skålpund], och alt annat förteget [...]139

Fallet är ett av flera exempel på att stadens domstolar användes även av utomstående för att
väcka åtal mot stadens invånare. Sålunda antyder fallen på att man i alla fall i någon mån
hyste tillit mot de etablerade rättsinstanserna i staden. Fallet löstes genom att tjänaren Anders
återställdes de varor som ansågs med rätt tillhöra honom, men det förefaller tillika som om
att borgaren Simon Berthulan undkom något straff.140 Detta återspeglar den äldre
rättviseprincipen om botgörning framom bestraffning, men det kunde eventuellt även tyda på
138
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att domstolen försökte lösa konflikten utan att behöva ställa “sina egna” till svars. Utifrån
borgarelängden kan man se att Simon Berthulan, bosatt i Aningaiskvarteret, tillhörde de mer
frömögna borgarna i staden. Han betalade 7 daler i skatt år 1624, vilket var betydligt mer än
vad de flesta i Åbo betalade.141
I liknande fall där båda parter är jämbördiga i fråga om stånd och yrke är det tydligt
att den målsägande parten ansågs berättigad till en viss kompensation, alternativt dömdes den
svarande parten till böter. Ett annat alternativ var förlikning, vilket ingicks alltsomoftast
utanför rätten. I vissa fall bekräftades förlikningen dock officiellt, som exempelvis i
november 1635 då ståthållaren frågade Lorentz Håkansson ifall han godkände förlikningen
mellan sig och en mäster Mikael. Det fastställdes att “ifall den förra fullmäktigen Anders
Simonsson menat att summan skulle erläggas i silfvermynt, så förklarade han sig nöjd
därmed, men i annat fall ej.”142
Således antyder handlingsmönstret att personer med lägre social status i händelse av
att de vann målet endast återbördades minimumvärdet på deras förlust, medan jämbördiga
parter hade möjlighet att erhålla ytterligare kompensation. Slutsatsen är givetvis mycket
generaliserande, eftersom utfallet påverkades av en mängd olika variabler. Huvudprincipen
var enligt Jan Sundin, att oaktat stånd eller annan social status, att uppnå försoning mellan
parterna genom måttfull gottgörelse.143 Därmed kunde man tala om en typ av
försoningsprincip som inte uteslöt möjligheten för personer med högre social status att
komma lindirgare undan, men som ändock garanterade viss rättelse även för de mest utsatta i
samhället. Rättvisa innebar därmed inte att alla behandlades lika inför lagen, utan att man
behandlades rättvist inom ramen av sin sociala status.
Stadsgemenskapen var emellertid ingen fastställd sammanslutning med tydligt
definierade villkor, utan den kan snarare ses ha varit resultatet av praktikerna som gjorde
människorna i staden beroende av varandra på ett eller annat sätt. Kyrkan spelade en viktig
roll i bildandet av den gemenskapen, men som Sandén påpekar, kunde kyrkan även utesluta
människor ur den. Dåligt beteende kunde leda till att man blev utvisad ur församlingen –
något som ansågs vara ytterst skamfullt och skadligt för ens rykte. Det fanns ett behov för
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människorna att sammanträda i kyrkan och “visa upp sig” som en del av gemenskapen.
Torgen var jämväl platser för handel, men även för byggandet av socialt kapital.144
4.3 Åbo
Åbo var under 1600-talet den näst största staden i Sverige, och ett betydande centrum för
såväl handel som förvaltning inom den östra rikshalvan. Detta bidrog även till att staden stod
under noggrann uppsyn av kronan, som under 1600-talet strävade efter att förnya
stadsplaneringen och öka sitt inflytande över samtliga städer i riket.145 Åbo var många gånger
bland de första städerna i riket som utsattes för centralmaktens utvecklingsprojekt, däribland i
inrättandet av hovrätt, magistrat och kämnärsrätt.146 I anledning till detta finnes handlingar
rörande stadens rättsskipning splittrade i respektive rättsinstans arkivsamlingar, varav många
sedermera blivit förstörda.
De två rättsinstanser som vanligtvis behandlade mål rörande handel och smuggling
var rådstugurätten och kämnärsrätten, varav den senare stod för prövandet av de lindrigaste
fallen. I Åbo grundades en av rikets första hovrätter, och till dess jurisdiktion hörde samtliga
delar av den östra riksdelen.147 Grundandet av hovrätten synliggjorde på ett konkret sätt
centralmaktens ökade inflytande över domstolsväsendet, där endast kungen hade
befogenheter att pröva hovrättens beslut.148 Således underställdes även rådstugurätterna
hovrättens domkrets, även om rådstugurätten i sig bibehöll relativt stor autonomi.

4.3.1 Skuldtvister och olaga handel mellan borgare och bönder
Den 21 april 1638 behandlades ett mål i Åbo rådstugurätt, där en borgare vid namnet Hans
Kreijare stod inför rätta åtalad för två brott. Enligt uppsyningsmannen hade Hans en afton
mottagit några bönder hemma hos sig, vilka omedelbart efter att ha kört in sina kärror genom
Tavastporten kommit fram till hans gård. Enligt uppsyningsmannen hade han tidigare
uppmanat dessa bönder att infinna sig vid torget, men trots det ertappat dem senare hemma
hos Hans. Åtalen väcktes med anledning av en förordning som utfärdades i Åbo på
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generalguvernören Per Brahes befallning, vilket förbjöd stadens borgare eller annat folk att
bjuda in bönder från landet till sina gårdar för att handla med dem ifall de inte stått minst tre
timmar vid torget.149 Det förefaller som om att borgarna oftast inte ville besvära sig till att ta
sig till torget för att handla, utan i stället bjöd de in bönderna till sina gårdar där även
transaktionen ägde rum.150 Detta gav borgarna även en möjlighet att köpa hela bondens
sortiment för en klumpsumma, så att borgaren senare kunde sälja varorna vidare med vinst.
Samtidigt ansågs det, att de övriga köpmännen i staden fråntogs möjligheten att köpa de varor
som bonden eventuellt hade kunnat sälja på torget. När bönderna kom in till staden för att
sälja sina varor skulle de passera någon av de fyra stadstullarna där den så kallade lilla tullen
skulle betalas. Därefter fick de tillstånd att sälja sina varor i staden, förutsatt att de höll sig till
torget. Tanken bakom detta var främst att myndigheterna skulle ha möjlighet att kontrollera
handeln, men även för att man ansåg att alla stadens invånare skulle ha jämlika möjligheter
att köpa varorna som lades ut till försäljning.

Uppsyningsmannen inlade tvenne domar ifrån kämnärskammaren emot Hans Kreijare. Den
ena innehöll, att Hans Kreijare hade emot generalguvernörens allvarliga förbud, hvilket flere
resor både å rådstugan och i staden ,,medh trombell’’ hade kungjorts, emottagit några bönder,
hvilka en afton hade inkommit genom Tavastporten och genast kört in hos honom samt ej
velat stå på torget i tre timmar, såsom påbjudet var, ehuru de därtill uppmanades af
uppsyningsmannen.151

Hans svarade inför rätten att han frågat dessa bönder ifall de stått vid torget, så som uppmanat
var, och att de därpå svarat honom ja. Men eftersom uppsyningsmännen Simon Stäke och
Anders Svarvare följt efter bönderna hem till honom, ansåg inte rätten Hans berättelse
trovärdig. Han blev dömd till att böta 40 mark, vilket var en standardsumma för denna typ av
förbrytelser.152 Det är oklart ifall han kände dessa bönder från tidigare, och om han i så fall
hade givit dem direktiv på förhand att köra kärrorna in till hans gård. Det framkommer inte
heller vad som egentligen var avsikten för mötet hemma hos Hans, men böndernas kärror
som var lastade med gods var ett tillräckligt bevis för rätten att anta att avsikten var att göra
affärer. Intressant nog, finns det inget som tyder på att man skulle ha hört bönderna i detta
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mål. Även om rådstugurätten i regel inte dömde människor som var bosatta utanför staden,
kunde dessa rannsakas för att avgöra ifall de var delaktiga i brott. I detta fall förefaller det
som om att Hans Kreijare ansågs vara den huvudskyldige, eftersom uppsyningsmannen inte
ämnade konfiskera böndernas last eller utfärda dem böter.
Det andra brottet hade förts fram till kämnärsrätten av uppsyningsmannen Henrik
Staffansson. Enligt honom hade Hans några veckor efter den första incidenten tagit emot två
bönder med sina lass vid Aningais tullport, och uppmanat dem att följa honom genom åkern
fram till hans gatubod. Henrik hade då ertappat dem mitt på åkern, och lett dem till rådstugan.
Denna gång stod såväl Hans som bönderna åtalade för att ha brutit mot generalguvernörens
förordning. Utfallet blev att Hans dömdes åter till att betala 40 mark, medan böndernas gods
konfiskerades. Därtill blev Hans tvungen att betala ersättning åt bönderna enligt värdet på det
konfiskerade godset, eftersom kämnärsrätten ansåg att han hade lockat bönderna över åkern.

[...] Henrik Staffanson midt på åkern tagit fast dem och fört dem till rådstugan. Emedan
svaranden hade öfverträdt generalguvernörens förordning, dömdes han att böta 40 [mark]
enligt samma kap. I nämnda balk och skulle böndernas god och lass vara förbrutna, ,,hwilkit alt
Hans Kreijare wardt dömbdt till att att [sic!] opfylla dem, effter han bönderna der till lockatt
hade’’.153

Till näst nämner protokollet att Hans överklagat mot bägge domar, varpå han påpekade att
bönderna i det första fallet lurat honom, eftersom han frågat dem ifall de hade stått på torget i
tre timmar. Han tillägger även, att det rörde sig om en skuld som bönderna skulle betala
honom. Som sitt vittne nämnde han en herre vid namn Henrik Smed. I det andra fallet,
hävdade Hans, att han inte mött bönderna vid tullporten som föregavs, utan att bönderna kört
sina hästkärror till någon husknut och sedan gått fram till honom för att erbjuda sina varor.
Därpå lär han ha frågat dessa bönder ifall de stått vid torget innan, varvid bönderna hävdade
att deras hästar var för utmattade för att dra kärrorna till torget. Till följande åberopade han
Simon Jakobsson som sitt vittne, varefter kämnärsrätten uppsköt domen tills hans vittnen i
båda fallen kunde höras. I september samma år, dömdes dock Hans Kreijare för båda åtalen
eftersom han inte lyckats framföra några bevis på sina påståenden.154
Åter i detta fall saknas böndernas uttalanden, och inget som antyder på böndernas
delaktighet i brottet nämns (eftersom deras konfiskerade gods ersätts av Hans). Det är
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uppenbart att såväl uppsyningsmännen som kämnärsrätten finner Hans Kreijare skyldig i
båda fallen, trots att rätten anser att samtliga parter brutit mot handelsförordningen. Detta
kunde återspegla en moralekonomisk uppfattning om att borgaren bär en särskild skyldighet
till att bedriva hederlig handel, eftersom det är hans huvudsakliga näring.155 Bönderna kunde
däremot anses ha varit mindre skyldiga, eftersom de inte var lika insatta i det regelverk som
präglade handeln i staden i och med att det inte ansågs vara deras huvudsyssla. Denna tes
understödes av faktumet att Hans ansågs vara den som lockat bönderna. Den av Per Brahe
utfärdade förgförordningen gällande torghandeln kungjordes den 7 september, det vill säga
ungefär fem månader efter rättegången. Att Hans dömdes för brottet innan förbudet utfärdats
offentligt innebär att förbudet varit i kraft sedan tidigare.
Uppgifterna om vem Hans Kreijare var är ytterst få. Genom att med hjälp av
personregistret leta upp Hans Kreijare, dyker namnet upp endast i samband med mindre
tvister samt i mål där han fungerar som vittne. Inget tyder med andra ord på att Hans skulle
ha varit någon särskilt brottslig karaktär. Han förefaller ha tillhört det fattigare borgerskapet i
staden och varit nyinflyttad i Åbo eftersom han inte nämns i borgarelängden från år 1633,
eller i domböckerna innan 1636.
Ett intressant inslag är att Hans dömdes i det andra fallet även om han lyckats
framkalla två vittnen. Varken Smeds eller Jakobssons uttalanden nämns i protokollet, även
om Hans för fram påståenden om att bönderna ljugit åt honom. Vittnen som kunde svära för
den åtalades hederlighet vägde tungt i dessa typer av rättsfall, men enligt Jan Sundin krävdes
ett visst antal vittnen eller edgärdsmän beroende på brottet.156 Även lindrigare brott likt det
ovannämnda, krävde minst tre vittnen för att bekräfta den åtalades anständighet. Detta kunde
förklara varför Hans inte lyckades övertyga rätten om sin oskyldighet. Som nyinflyttad och
fattig hade Hans knappast något nämnvärt socialt kapital att tillgå, vilket kunde ha hjälpt
honom i rätten.
Skräddaren Hans Kortsson dömdes i september 1638 likaledes till att böta totalt 80
mark efter att ha brutit mot torgförordningen, och därefter vägrat återlämna det köpta godset
till försäljaren. Hans hade bjudit hem en bondehustru, innan hon stått på torget, och köpt en
tunna malt av henne. Det är oklart huruvida det fanns misstankar om att Hans, som var
skreddare, skulle ha köpt maltet för återförsäljning då detta var förbjudet för hantverkare.
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Skräddar Hans Kortsson inlade en kämnärsrättsdom emellan honom och uppsyningsmännen
angående det, att han emot generalguvernörens patent hade i sin gård köpt en tunna malt af en
bondhustru från Karkku, innan hon hade stått på torget. Härför dömdes han af kämnärsrätten
att böta 40 [mark] samt för det, att han ej åtlydt borgmästar Hans Gutthries påbud att återställa
maltttunnan åt bondhustrun, äfvenså 40 [mark]. Emot denna dom vädjade han nu till rätten.157

Hans hade redan tidigare överklagat kämnärsrättens dom, varför målet nu togs i
rådstugurättens behandling. Rådstugurätten fastställde dock kämnärsrättens dom då
uppsyningsmännen kunde bekräfta händelsen. Maltet bondehustrun hade sålt åt Hans ansågs
emellertid inte vara föbrutet gods, eftersom rätten krävt att Hans skulle returnera malttunnan.
Detta utesluter dock inte möjligheten att bondehustrun skulle ha dömts till böter i
häradsrätten, men till skillnad från det tidigare fallet konfiskerades maltet inte. Omsider
förefaller även detta fall antyda att borgaren ansågs vara den huvudskyldige i sådana fall där
torgförordningen bröts, då borgarna i båda fallen ålades till att restituera vederparten på något
sätt samt att betala böter.
Borgaren Henrik Fråger var en företagsam karaktär och onekligen känd i staden för
sina förehavanden. Han hördes i rådstugurätten den 9 november 1636, efter en tvist som
uppstått mellan honom och bonden Bertil Hulke. Enligt utsago hade Bertil lånat 20 daler av
Henrik, varpå de kommit överens om att Bertil kunde återbetala sin skuld genom att arbeta
för Henrik.

Enligt sin egen bekännelse hade Hulkes Bertil för några år sedan af Henrik Fråger tagit till
låns 20 daler, ,,hwilcka han sedan med sit arbete sompt betalt hafwer med dyngee körande på
Frågarens Åcker een dagh med 4 Karlar och 3 paar Oxar, dherföre 3 [mark] peningar i Lön
för hwardera Karll och par oxar om dagen, som belöper sigh 5 ¼ D:r Halm 10 Kärfwer för 2
[mark] såsom och rede peningar 10 D:r, hwilcka 10 D:r Bertill aff Thomas Murin på een
brygge Kättill taget haffwer at betala Frågares giäld medh”.158

Efter att ha utfört det överenskomna arbetet återstod 14 ¼ daler av skulden, vilka Bertil
påstod sig ha levererat åt Henrik. Henrik menade dock att han inte erhållit några pengar av
honom, men i detta fall förefaller Bertil ha lyckats presentera vittnen inför rätten som kunde
intyga att han betalat summan åt Henriks hustru. Med största sannolikhet var vittnena själva
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bönder eller bosatta på landsbygden, eftersom Bertil som bonde knappast hade något socialt
nätverk inom staden som var villig att ställa upp för honom. Eventuellt bestod vittnena av
någon eller samtliga av de fyra männen som jobbade för Bertil, vilket påvisar hur samma
värjemålsed kunde även utnyttjas av bönder som innehade socialt kapital. Eftersom Bertil
hade flera underhavanden och möjlighet att uppta ett så stort lån, tillhörde han högst sannolikt
de mer besuttna jordägande bönderna i socknen. Det är inte heller uteslutet att Bertil var
anställd som förvaltare av Henriks tomter utanför staden, eller att Bertil arrenderat
odlingsmark av honom. Protokollet låter emellertid antyda att vederparterna kände varandra
från förr.

Oaktadt Fråger nekade att han erhållit 10 daler af Bertil, hade det dock af vittnena framgått att
penningarna blifvit levererade åt Frågers hustru. De resterande 4 ¼ daler hade Bertil af
kämnersrätten dömts att betala åt Fråger inom 14 dagar. Borgmästare och råd stadfäste
kämnersrättens dom och pålade Hulkes Bertil att betala åt Henrik Fråger 8 daler 8 öre
kopparmynt.159

Slutligen återstod 4 ¼ daler av skulden, som Bertil uppmanades att betala med intresse åt
Henrik. Med andra ord blev Bertil tvungen att betala en större summa pengar än vad som
ursprungligen angetts, möjligtvis på grund av att han inte betalat den resterande
skuldsumman inom utsatt tid. Det av rätten utfärdade skuldpålägget antyder att Henrik fick
rätt trots att han påstod att han inte fått några pengar. Bertil blev i sin tur tvungen att betala en
större summa än den egentliga återstoden av skulden, även om han lyckats bekräfta sin
ärlighet med hjälp av vittnen. Någon sammansvärjning mot bonden var det omsider knappast
frågan om, enär Bertil inte levererat pengarna åt Henrik själv kunde rätten ha ansett Henriks
besvär vara berättigad. Därtill kunde Henriks fordran ha övervägt Bertils klagan om Henriks
falska uttalande, ifall han själv inte betalat den resterande skuldsumman inom utsatt tid.
Slutligen var den resterande skuldsumman samt pålägget inte så stort med tanke på
vederparternas presumerade socioekonomiska ställning.
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4.3.2 Utländska handlare
Den 14 maj 1623 framsteg tullnären Baltazar Wernle inför rådstugurätten och besvärade sig
över en holländsk skeppare Everts, som handlat med en bonde i staden som sagt sig vara en
borgare. Skepparen hade därtill inte betalat tull för de varor som han tidigare deklarerat, och
av sin last sålt två tunnor salt åt bonden. Enligt skepparen hade varken någon tullnär eller
bomvakt funnits närvarande vid händelsen, ej heller hade han någon aning om att han handlat
med en bonde.

Här till be:the skeppare ey neka kunde iuu så wara skeedt, doch seger sig det hafwa giordt af
oförståndh, icke och eliest annars hafwa wetad, än den sig vthgaff för bårgare och war medh
bonden och saltet förtingade skulle och höra rogh[e]n till.160

Skepparen Everts vädjade till oförstånd gällande tullavgiften, eftersom han redan tidigare
angivit innehållet av sitt lass till myndigheterna. Eftersom han varit ärlig i avseende att
innehållet stämde överens med det han angivit, behövde skepparen inte betala böter för sina
otullade varor utan endast tullavgiften. Däremot kunde handeln med bonden inte förbises,
eftersom det helt klart var frågan om ett medvetet handelsbrott från bondens sida.
[...] hwarföre ock för dett han olofligen med boonden så handlat hafwer effter 34 cap:ll i
Köpmåla balken sak 40 [mark] ock be:the saltt och bettalning alldeles wara förbrutid, och den
sig för bårgare vtgaf straffes i heehtelsse, efter han ey förmå böther åstadkåmma.161

Rätten upphävde därmed köpet mellan skepparen och bonden, samt bötfällde båda parter för
olaga handel. Bonden som inte var förmögen att betala sina böter, fick avlägga sitt straff i
häktet. Detta fall påvisar således att rätten i vissa avseenden kunde förbise lindriga
förbrytelser, ifall det fanns goda skäl till att anta att den anklagade inte kunde ha varit insatt i
regelverket. Denna praxis faller i linje med den tidigare nämnda försoningsprincipen enligt
vilket straffet i första hand hade en “återställande” funktion snarare än en repressiv sådan.162
Men varför dömdes skepparen till böter för den olaga handeln, då han inte hade kunnat veta
att det var en bonde han handlade med? En anledning kunde vara att rätten ansåg fallet vara
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alltför allvarligt för att kunna förbises, men det berodde även på att det ur ett judiciellt
perspektiv var nödvändigt att bötfälla båda parter i ett dylikt fall, oavsett ifall den ena parten
var omedveten om förbudet. I detta avseende följde rätten därmed lagbunden praxis. Då
varken skepparen eller bonden tillhörde stadens borgerskap, fanns det heller ingen särskild
grund för överseende gentemot någondera part.
En tysk borgare vid namn Frans Stockman, anlände till Åbo på 1620-talet och kom
under senare årtionde att bli en av Finlands rikaste handelsmän. Den driftige företagaren
mötte dock starkt motstånd av sina kolleger i början av sin vistelse i Åbo. I Finlands
Nationalbiografi nämns det att Frans anlände till Åbo troligtvis via Göteborg, och livnärde sig
i början av 1600-talet med att exportera varor från Tyskland till Sverige och vice versa.163
Han nämns första gången i Åbo stads dombok år 1625, där det uppges att han skeppat ut 200
tunnor korn från Åbo.164 Kvantiteten tyder på att han var välbeställd redan vid denna tidpunkt.
Frans var dock inte inskriven som borgare i Åbo, utan bedrev handel i och utanför staden på
det lokala borgerskapets bekostnad.
Rätten försökte stundvis uppmana Frans till att bosätta sig i Åbo, och på detta vis
inlemma honom under de förpliktelser som burskapet innebar. Då han inte ville ansluta sig
till borgerskapet, försökte borgarna i sin tur utvisa honom ur staden. När Frans åtalades för
lönskaläge med pigan Anna Eriksdotter den 15 november 1626, dömdes han till att betala 40
marks böter samt att lämna staden.165 Rättegången fick dock en något märklig avslutning, då
Frans förliktes med Annas företrädare genom att betala Anna 20 daler, och i stället blev det
Anna som förvisades ur staden. Frans förefaller ha undkommit förvisning genom att betala
ersättning åt pigan, för vilken 20 daler var en mycket stor summa. Förutom sin förmögenhet
hade Frans inflytelserika vänner bland stadens tyska borgerskap, samt nära kontakter till
tullnären Baltazar Wernle och borgmästaren Johan Knutsson. Dessa faktorer kunde eventuellt
ha fungerat till Frans fördel i rättegången, trots att han inte var en del av stadens borgerskap.
Frans åtalades i juni år 1632 för att han bedrivit “vnderstucken handell här i landet
bårgerskap, som här vnder taxa och tungo liggie förneer”, men dömdes inte.166 Under följande
år anklagades Frans för såväl förskingring av arvegods som tullfri utrikeshandel, av vilket det
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senare bedrevs med privilegium som han erhållit av kollegan Michil Wernle som var
borgmästare i Göteborg.167 Frans förefaller således ha fungerat som Michil Wernles ombud i
Åbo, men utnyttjat sitt privilegiebrev för personliga intressen. I protokollen framkommer det
inte huruvida Frans blev dömd för sina förehavanden, men i juni 1633 blev Frans åter kallad
till rätten då “Mårthen Frijss opå heele Bårgerskapeds wegne sampteligen kärde till Frantz
Stochman, som i så många åhrs tijdh hafuer här i Åbo stadh warit och brukat bårgerlig
näringh dem till stoor hinder och skadhe.”168 Även denna gång undkom Frans någon dom,
och till följande blev det generaluppsyningsmannen och rådmannen Hans Bogg som kom att
föra åtal mot Frans:

Då inkallades först Frantz Stochman och tillspordes af Retten, huarföre han här sådhan olaga
handel drifuer i stadhen, och eij nogon borgare eedh eller tunga swurit eller vtståt hafuer. Tå
befråghade han Retten huem sådant angifuit hafuer. Tär till sadhe Retten att Hans Bogg, som
general uppsynesman ähr, hafuer denna klagan ratione officij anstellt [sic!] Så swaradhe
Frantz Stochman att han eij wille stå honom till suars i nogon motto, uthan för vill låta hugga
sin handh af.169

Hans kom därtill att föra fram ytterligare fyra anklagelser gentemot Frans, som avfärdade
anklagelserna varje gång genom att konstatera att han endast bedrivit handel inom ramen av
de rättigheter som hans privilegiebrev tillät. Hur kom det sig att Frans lyckades undvika
någon dom trots de otaliga anklagelserna mot honom? Trots att han förskaffat sig flera
motståndare bland stadens borgerskap, åtnjöt han även förtroende bland flera av dem. Till
exempel utnämnde Borgmästaren Johan Knutsson “ehrilge och wälförståndighe” Frans som
sitt ombud då han i december 1632 stod kärad av sin kollega Henrik Skepper.170 I november
1633 erbjöd sig Frans att “medh sin edh” befria tullarrendatoren Author Duvall från
anklagelserna om att Author skulle ha förskingrat tullgods.171 Frans fick även själv bifall i
rätten under flera olika tillfällen då han anklagat borgare i staden för orättvis handel. Frans
hade således lyckats etablera ett socialt nätverk i staden och erhålla tillräckligt med
förtroende för att vissa av borgarna gick i god för honom.172 Därtill hade borgmästaren i
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Borgå, Jacob Hefner, gått i borgen för Frans vilket gav honom ytterligare ekonomiskt skydd.
173

Situationen blev dock påfrestande för Frans år 1635, då han efter att ha förolämpat
kämnärsrätten och vägrat infinna sig för förhör dömdes till 100 dalers böter, och förbjöds att
lämna staden innan fallet hade utretts.174 När han slutligen i september 1635 stod kärad inför
rådstugurätten, var det ironiskt nog inte den olagliga handeln som han hördes för, utan för sitt
respektlösa beteende i kämnärsrätten. Enligt protokollet hade Frans krävt att borgmästaren
skulle vara närvarade “effter lagen”, trots att borgmästarna inte var medlemmar av
kämnärsrätten i Sverige.

Frantz Stockman stäldes inför rätta för att han ,,despecterat och siwördat ciämn. rätten”, i det
han dit ,,inkommet på sida och seedt sigh öfwer axlarne”, sagt ,,hwadh äre i för herrar,
spatzerat aff och till på golfwet”, samt frågat efter borgmästaren, ,,som schole sittia her effter
lagen”. Slutligen hade han ,,bugat och giort stort reuerentz mädh fötterne”. Som vittnen
hördes Matz Quartermestare, Matz Oloffsson, Christoffer Skredderes enka samt Casper
Ekman.175

Eftersom Frans åtnjöt förtroende hos borgmästaren Johan Knutsson, är det möjligt att han
önskade få honom att döma i målet. Frans krävde därefter att anklagelserna mot honom skulle
utges i skrift innan han skulle svara i rätten, vilket även beviljades. Rättens beslut väckte
förargelse framförallt bland några närvarande finska borgare som uttryckte sitt missnöje; “om
det ,,warit een finne, som dät har giort, nogh har han då blifwit straffat, män effter dät är een
tysch, så slipper han”.176 En konflikt mellan den föreställda rättvisan och den tillämpade
rättvisan kommer således i uttryck genom att borgarna förvisso upplevde att rätten visade för
mycket överseende gentemot Frans, samt att han särbehandlades på grund av sitt ursprung.
Under kommande förhör erbjöds Frans under flera tillfällen att svära med sin heder
och ed att han inte hånat kämnärsrätten, vilket han inte gjorde. Därför dömdes han till sist att
betala 40 marks böter för varje tjänsteman han hånat.177 Beslutet överklagades av såväl Frans,
som vidhöll sin oskyldighet som kämnärsrätten som ansåg att straffet var för skonsamt.
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Någon ny rättegång blev det emellertid inte och Frans flyttade redan samma år till Borgå, där
han beviljades burskap.178
Faktumet att Frans aldrig dömdes för den olagliga handel som han påstods ha bedrivit,
tyder på att han med hjälp av sociala nätverk och sina ekonomiska tillgångar kunde ha förlikt
sig med sina vederparter utanför det institutionella rättsväsendet. Därtill kunde han bedriva
olaglig handel tämligen fritt genom att åberopa det privilegiebrev som han erhållit av Michil
Wernle. Att Frans inte behandlades i enlighet med de vedertagna rättviseprinciperna
illustreras av det utbredda missnöjet som rättens beslut gav upphov till. Det var inte förrän
han ringaktade de lokala rättsliga institutionerna som han ställdes till svars för sina brott,
vilket för det första belyser signifikansen av ärekränkning som brott, och för det andra
understryker konsekvenserna för underminerandet av etablerade rättsinstitutioner. Dock kan
bötesstraff för dylika brott uppfattas som en relativt lindrig dom. Den lokalt förankrade
rättvisan, som av Jan Sundin föregavs ha varit skonsam mot de lågbemälda, var visserligen
även skonsam gentemot besuttna personer.

4.3.3 I konflikt med lokala tjänstemän
Den 9 April 1636 upptogs ett ärende i rådstugurätten där tullarrendatoren Nils Ruska samt
hans underhavanden anklagades för att på olaga grunder ha beslagtagit gods som en bonde
och en borgare köpslagit om. I protokollet framgår det att fallet behandlats skilt vid
häradsrätten för bondens del, men att saken fortfarande krävde en lösning mellan borgaren
och Nils. I protokollet förklaras det att Ruskas ombud, Erik Bång, konfiskerat smör och tjära
som bonden hämtat till staden för att handla med. Enligt målsägandena hade tullskrivaren
därefter vägrat att ta emot tullavgiften, och viftat “dhem medh Honden, dher medh dhe
[pengarna] dhå fulle i Träcken”.179 Nils Ruska, som inte var närvarande under händelsen,
bekände emellertid att han tagit hem smöret från tullmagasinet. Därefter framsteg borgaren
Mikael Jöransson och åtalade även Erik Bång och hans tjänare, tullskrivaren Tomas för det
orättvisa förfarandet.

Erik Bång blef anklagad af borgaren Mikael Jöransson för att orättmätigt ha beslagtagit hans
gods vid tullporten. Dessutom påstod Mikael att tullskrifvaren Tomas biträdt Erik Bång häri
178
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och sagt: ,,rätt sosom du giorde medh Miöll tunnan i sidstens, så gör du och nu med dette
godzett” Slutligen sade Mikael att Lars Andersson, som var i tjänst hos Nils Ruska, ,,hade
woldfördtt Bondenss Lass in genom Tollporten och dett medh Prophossen wåldsamligen
oplöst och dett altsammenss Spolieratt och till sigh tagitt för förbrutitt, ehuruwäll och Tull
Peninger derföre tillbödz, som förkastade eller förskuttne blefwe”.180

Utifrån det beskrivna händelseförloppet framgår det att Mikael haft en träta med tullskrivaren
även tidigare. Av någon anledning hade tulltjänstemännen ansett godset vara förbrutet och
konfiskerat det, men i stället för att förklara orsaken därtill frånsade de sin skuld och hävdade
istället att Nils, som senare anlänt till platsen, givit sitt samtycke till deras agerande.

Profossen Erik Bång intygade att hans förman Nils Ruska, som själf samma dag anlände till
tullporten, samtykt till deras ,,woldsamblige gerninger, ehuruwäll då Prophossen samptt medh
sijne andre Stalbröder hafwe ångratt sijn gerninger och wille att deress förman Ruskass skulle
gifwe bem:te Michill Jörenson sitt godtz igen; Män Ruska wille icke, uthan hafwer sagdtt: fast
dett wore meere, så beholler iagh dett för förbruttitt godz [...]181

Av uttalandena att döma hade tullnärerna uppenbarligen beslagtagit godset på godtyckliga
grunder, vilket inte var helt ovanligt då tullverksamheten utarrenderades åt envar som visade
intresse. Varken tullnärerna eller Nils Ruska gav någon som helst förklaring till
rådstugurätten, varför rådstugurätten dömde Nils till att återställa målsägandena för de varor
som beslagtagits samt att betala ytterligare ersättning för allt besvär. Därtill dömdes han till
att böta 40 mark för försummelse av sin tjänst, vilket synliggör hur kronan tog sig rätten att
kräva böter även för sådana mål som kunde klassas som civilrättsliga fall.
Inga andra vittnen hördes i detta mål förutom Nils egna underhavanden. Att de beslöt
sig för att vittna mot sin egen arbetsledare förefaller intressant med tanke på att de därmed
förvisso riskerade sina egna arbeten. Bristen på villighet att försvara sin arbetsgivaren kan
givetvis bero på flera orsaker. Att rådstugurätten gick hårt åt Nils, framstår däremot föga
överraskande med tanke på de problem som kronan handskades med efter att ha utarrenderat
tullverksamheten.

Redan

några

år

efter

införandet

av

lilla tullen

arrenderades

tullverksamheten i flera städer till lokala aktörer, vilket ledde till omfattande korruption och
godtyckliga tullavgifter som föll i tullnärernas egna fickor.182 Rättens stränga attityd mot
tullarrendatorerna återspeglar således i slutändan kronans missnöje med arrende-systemet
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samt dess strävan att ålägga tullverksamheten under strängare uppsyn. Det lokala
rättsväsendet lades i sin tur under press att genomdriva kronans vilja genom otaliga
förmaningar och hot om repressalier.
De högre tjänstemännen som förvaltade rättsväsendet undkom inte själva heller från
åtal. Den 24 september 1636 stod borgmästaren Johan Knutsson inför rådstugurätten,
anklagad av den från tidigare bekanta borgaren Henrik Fråger för att ha försökt undkomma
betalning för spannmål som han köpt av Henrik. Det var emellertid ovanligt att borgmästare
åtalades i rätten eftersom ett oklanderligt anseende var en förutsättning för att överhuvudtaget
bli vald till tjänsten. I följande fall uppstod dock en utdragen rättsprocess mellan parterna,
varpå förolämpningar anfördes av båda parter. Enligt Fråger hade borgmästaren köpt
spannmål av honom på räkning, varefter Knutsson senare reviderat skuldsumman i avsikt att
behöva betala mindre än den ursprungligen överenskomna summan.

Henrik Fråger inlämnade en skrifvelse emot borgmästaren Johan Knutsson, hvari han, jämte
det han besvärar sig öfver några poster i borgmästarens räkning, beskyller honom för att hafva
hållit een orichtigh book sin rätt wåldsamlingen emot all lagh och Rätt förhindratt och een
falsk och illistigh Räkningh hafwa giordt.”.183

Henrik Fråger hade själv suttit i rådet under åren 1623–1629184, men förefaller ha mött
ekonomiska motgångar under åren därpå. I protokollen från 1636 nämns det bland annat att
Henrik sålt sin gård, sina hästar och uppmanats till att betala skulder på upp till 2.000 daler.185
Tvisten med Johan Knutsson är förvisso inte den enda som Henrik var involverad i, ty
återkommer hans namn i flera andra skulds- och handelstvister. Henrik förefaller att ha
kommit i konflikt med flera personer ur den lokala eliten tidigare under samma år, vilket
antyder på att han inte åtnjöt samma förtroende i samhället som borgmästaren, som endast
nämns i samband med ett fåtal mindre tvister. Då Henrik var oförmögen att återställa sina
borgenärer fängslades han på Åbo slott för en tid, kort innan han lyfte åtalan mot
borgmästaren. Johan förefaller däremot ha varit en högt uppskattad tjänsteman, då han
insattes som borgmästare 1633 och fungerade därtill som riksdagsman 1635–1636.186
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Slutligen fann dock rätten på basis av den bevis som hade framlagts, Johan skyldig till att
erlägga Henrik den överenskomna summan.

Enligt de intyg och räkningar, som af parterna inlagts, fann rätten borgmästaren Johan
Knutsson vara skyldig Henrik Fråger 218 daler 23 ⅕ öre kopparmynt, hvilken summa rätten
förklarade borgmästaren Johan Knutsson skyldig att betala åt Henrik Fråger. Men hvad angick
den summa af 155 daler, som borgmästaren sade sig ha levererat åt Henrik Fråger å Erik
Målares vägnar och hvilka penningar Erik påstod sig icke ha utgifvit, så tillsades
borgmästaren att införskaffa skäliga bevis eller kvitton; i annat fall skulle han själf betala
summan.187

Bevisbördan låg på både den kärande och svarande parten, vilket av allt att döma intygade
Henriks rätt i målet. I detta fall förefaller inga vittnen eller edgärdsmän ha anlitats, dock
utgick man i stort från dokumenterat bevismaterial samt parternas egna utsagor. Ställer man
fallet mot bakgrunden av Sandéns teori om socialt kapital i anslutning med stadsgemenskap
kan man förundras över varför Johan inte utnyttjade sitt politiska inflytande och sociala
nätverk till sin fördel.188 Under den första sessionen satt Johan själv, samt borgmästarna
Henrik Skeper, Hans Guttre och Mårten Sigfridsson i rådstugurätten. Under den sista
sessionen som ägde rum 8 oktober var Hans Guttre och Mårten Sigfridsson närvarande,
medan Johan denna gång satt i försvarsbänken. Han hade därmed den förmodade fördelen av
att han blev dömd av sina egna kolleger, samt att han som en betrodd tjänsteman kunde lätt
ha åkallat tillräckligt många edgärdsmän för att bekräfta sin hederlighet.
Den tekniska bevisföringen mot Johan kunde dock eventuellt ha avrått honom från att
utnyttja sitt sociala kapital för att försvara sig, ifall han faktiskt var skyldig till anklagelserna.
Annika Sandén menar att värjemålseden var ett mycket kraftigt judiciellt instrument för dem
som hade tillgång till goda sociala nätverk, men det förutsatte tillika att edgärdsmännen var
villiga att sätta sin egen ära i pant för den svarande.189 I värsta fall kunde en fällande dom ha
resulterat i att Johan mist sitt förtroende och till och med sin tjänst som borgmästare om han
svurit sin ed. Därmed kunde det slutligen ha varit ett lindrigare alternativ för honom att godta
skulden för anklagelserna och betala Henrik den fordrade summan.
Oavsett fallet utnyttjade Johan inte sitt sociala kapital till sin fördel, vilket å ena sidan
kan tolkas som att socialt kapital inte gick att utnyttja arbiträrt i judiciella ärenden, utan
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endast under särskilda förhållanden. Å andra sidan kan man tolka utfallet som att Henrik, som
uppenbarligen hade ett lägre socialt kapital i fråga om heder, kunde trots sina tidigare
involveranden i rättsärenden förlita sig på rättsväsendet. Slutligen återstår naturligtvis
betydelsen av det tekniska beviset, och frågan om hur mycket det i själva verket vägde i
rätten. De enda nämnda bevisen var skrivna dokument, vilka omsider torde ha varit enkla att
förfalska eller undanhålla rätten.
4.4 Ekenäs
Medan Åbo varit mål för flera studier rörande rättsväsendet och handeln under 1600-talet,
förefaller motsvarande studier för Ekenäs del saknas helt. En översikt av stadens historia
under 1600-talet utgavs av Alfons Takolander på 1930-talet. Det finns därför all anledning till
att förvänta sig mer grundforskning inom detta område. Lyckligtvis finns en hel del
källmaterial från denna tid att tillgå i form av domboksprotokoll, som publicerats och
digitaliserats i tryckt form.
Ekenäs belägenhet nära Åbo skapade relativt goda förutsättningar för stadens fåtaliga
borgare att idka handel med borgarna från Åbo. Därtill fanns stundom goda
handelsförbindelser till Reval, Helsingfors och Stockholm. Stadens utveckling hade dock
stagnerat i och med att en stor del av borgarna, i synnerhet handelsmännen, hade
tvångsförflyttats till Helsingfors under det tidigare seklet. Även om en stor del av dem
flyttade tillbaka några år senare, präglades slutet av 1500-talet och början av 1600-talet av en
återuppbyggnadsfas.190 Det vakuum som borgarna hade lämnat efter sig skapade möjligheter
för nejdens övriga samhällsgrupper att åta sig traditionellt borgerliga näringar, dock var
denna verksamhet olaglig. Likaledes bedrev borgarna i Ekenäs en omfattande boskapsskötsel
och fiskeverksamhet, oftast tillsammans med traktens bönder. Därigenom kom den
socioekonomiska strukturen att se annorlunda ut än i rikets större städer, för att inte glöma att
en stor del av stadens borgare livnärde sig på hantverk och småhandel.
Ur ett rättshistoriskt perspektiv utmärktes Ekenäs i den bemärkelsen att staden ingick i
ett grevskap som hade förlänats till Ebba Lilliehöök av kung Johan III år 1569.191 Grevinnan
hade erhållit förläningen i gåva för det att hennes man, Sten Eriksson Leijonhufvud hade satt
livet till för att skydda konungen vid intagningen av Stockholm. I teorin innebar grevskapet
190
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inga nämnvärda skillnader för rättsväsendets funktion eftersom greven ansågs fungera som
konungens ombud, men ätten Leijonhufvuds styre över grevskapet under början av 1600-talet
kom att visa sig vara exceptionellt auktoritär och grym. Såväl Ebba som hennes efterföljare
regerade över grevskapet som enväldiga härskare, åläggandes traktens bönder till tunga
pålagor och dagsverken. Dylika förehavanden gick inte obemärkta av kronan, vilket den
livliga brevväxälingen mellan regenten och ättens representanter vittnar om.192
Omsider förefaller uppmaningarna och de till undersåtarna riktade skyddsbreven inte
ha haft någon nämnvärd effekt. Leijonhuvudena medverkade i valet av både borgmästare och
råd, och hyste föga respekt för kungliga ombud. Detta fick bland annat fogden Mårten
Grabbe erfara, då greve Sten Leijonhufvud endast kort efter sitt tillträde misshandlade
honom. Man kan således klart konstatera att lokalförvaltningen var starkt influerad av den
lokala eliten. Intressant nog förefaller handelsmännena i staden inte ha haft mycket att klaga
över under leijonhufvudenas styre, och bland annat stadens ekonomiska läge förbättrades
gradvis under loppet av 1600-talets första hälft.193 Raseborgs grevskap indrogs av kronan
1681, vilket innebar slutet för lokalstyret och Ekenäs stads starkare inlemmande i
statsmaktens stadspolitik.
Jämför man Åbo och Ekenäs rådstugurätters verksamhet utifrån domboksmaterialet,
urskiljer man vissa skillnader. Rådstugurätten i Ekenäs förefaller ha behandlat små fall i
större utsträckning än den i Åbo. Detta förklaras delvis med att Ekenäs saknade en lägre
rättsinstans, då staden fick sin kämnärsrätt först i slutet av århundradet. Naturligtvis hade
även stadens ringa storlek inverkan på de mål som behandlades, vilket eventuellt även
förklarar den relativt stora andelen bönder som var involverade i målen. Folket från
landsbygden var emellertid borgarnas främsta handelsparter, ty var främmande handelsmäns
vistelse i staden strikt begränsad trots de goda kontakterna.194
Anmärkningsvärt är också andelen kvinnor som var involverade i rättsprocesserna.
Av de 6 fall som kunde godtas till analysen blev kvinnor kärade i fem av målen. Utöver dessa
fall är kvinnorna relativt ofta förekommande i stöldanklagelser. Detta indikerar inte i sig att
kvinnorna skulle ha varit mer representerade i näringslivet (eller den olagliga sidan av det) i
Ekenäs, då det var ett litet antal kvinnor som svarade i rådstugurätten upprepade gånger. Men
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å andra sidan kunde till exempel en driftig borgareänka eventuellt ha haft lättare att fylla sin
makes plats i ett mindre samhälle. För de obemedlade kvinnorna kunde bönhaseri i sin tur ha
varit den enda försörjningsmetoden i en fattig stad. Oavsett fallet är förekomsten av kvinnor i
målen intressant eftersom det talar om att de jämväl varit verksamma i den olagliga handeln.
Omsider kan man konstatera att kvinnorna i Ekenäs ofta svarade för sig själva, vilket förvisso
står i strid med normuppfattningen om kvinnorna som omyndiga personer.

4.4.1 De brottsliga kvinnorna
Den 10 juni 1666 kärade strandridaren Hans Wulff änkan Malin Jonasdotter för att hon enligt
vittnen sålt tobak under flera tillfällen i staden emot stadens förordning.195 Malin förklarade
då att hon i sin tur erhållit tobaket som betalning för det öl som vissa av stadens invånare
druckit hos henne. Det framkommer inte i protokollet huruvida hon bedrev någon form av
gästgiveri, men hon hävdade att ölet egentligen inte var hennes eget. Därefter erkände hon att
hon bjudit mat och öl åt två män från Norrbotten som hamnat i sjönöd utanför Tvärminne,
och av vilka hon fick ytterligare tobak i betalning.196
Enligt kunglig resolution ägde ett antal tobakskompanier utsedda av kronan all rätt till
att tillverka och sälja tobak i staden. Därtill slöt tobakskompanierna avtal med
underleverantörer för distribuering tobaksvaror, emedan övrig tobaksförsäljning var
förbjudet.197 Svart tobakshandel bestraffades vanligtvis med böter, varpå tobaket
konfiskerades som förbrutet, men ingendera åtgärd tillämpades i detta fall då “Rätten
Ehrkende henne frÿ för dee shipbrutne karars tuback, huilchet icke mÿkit wara kunde, hon
måtte nödgas taga något för sÿn maat och spÿssöhl hon dem gifuit haffuer, effter såm dee
inga penningar hade”.198
I motsvarande fall ser man genomgående att även innehav av förbruten tobak
resulterade i varje fall i konfiskering av dito. I detta fall bötfälls Malin för varken innehav
eller försäljning av tobaken, med motivering att mängden antogs vara så liten samt för att hon
ansågs ha haft rätt att kräva kompensation för att ha bespisat norrbottningarna. I detta fall
195
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bedömdes änkans rättigheter därmed väga tyngre än förbrytelsen mot tobaksförordningen,
vilket stöder det Jan Sundin skrivit om principerna i lokalt förankrade rättsväsenden och
vilket för övrigt faller i linje med den moralekonomiska teorin så som den definierades i
teorikapitlet.199
Det är okänt vem Malin Jonasdotters make var, vad hon sysselsatte sig med eller
huruvida hon åtnjöt förtroende bland stadsborna. Däremot är det inte första eller sista gången
hon dyker upp i domböckerna. Hon blev bland annat dömd för såväl misshandel som
upprepade fall av ärekränkning. Trots de upprepade incidenterna förefaller Malin fortfarande
ha ansetts varit berättigad till ett skonsamt bemötande av rätten. Som änka kunde hon anses
ha varit ekonomiskt mer sårbar, varför man inte ville utfärda straff efter praxis. Argumentet
finner stöd hos Sundin, som menar att kvinnor för övrigt kom undan med lindrigare straff,
även för grövre brott.200 Därtill kan änke-statusen ses ha påverkat domen ytterligare.
Den 29 februari 1668 kärade lagläsaren Magnus Friis Mats Simonssons hustru,
Margita Simonsdotter, för att hon lurat hans unga dotter Brita till att köpa “en brishin” av
henne för salt och penningar. Samma brishin hade Margita nämligen tidigare försökt byta
med Magnus hustru mot råg, men efter att hon vägrat byta lär Margita i stället ha övertalat
dottern att ge henne något för brishin.201 Som bevis framhölls själva brishin som hittats hos
Brita, samt hennes bekännelse över händelsen. Margita nekade däremot sin skyldighet och
hävdade att hon aldrig fått betalt, varför det inte kunde räknas till ett köp.

Borghmestaren bekenner, att Lagläsarens dotter lille Brÿta haffuer sagdt i hans stuffw, att
Madtzes hustru hafuer fååt Salt i een strump, och 2 / öre pening:r medh. Effter såm hustru
Margita Simons dotter, hafuer sielf bekendt in för rätten att hon hafuer gifuit brishin Vth på
betalningh, ehuru wäll hon säger Neÿ inthet haffwa bekommit, doch witnar Borghmestaren att
Lagläsarens dotter haffuer bekendt på sÿn siäl saligheet, att hon hafuer fååt salt i een strump,
oh 2 / öre penning:r För samma hennes stoora för seende Och tubbningh, att will haffua ärligh
mans barn, till een stoor oloflig Odÿgd, och hafuer slätt ingen Rådh att plichta medh, Alt så
androm till warnagel, och för sitt eget för seende, säties hon i Stadzsens gömo i 3 dÿgn, huar
hon icke målssagänden afbider och förlÿker.202
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I detta fall ansågs lilla Britas bekännelse vara trovärdig och Margita dömdes som skyldig för
sitt bedrägeri, men eftersom Margita inte hade något att böta med beordrades hon till häktet.
Domen fastställdes med andra ord inte på grund av att utbytet skulle ha varit olagligt i sig,
utan för att Margita tubbat ett barn till utbytet. Men i citatet betonas även att det är en ärlig
mans barn som det är frågan om, vilket sammanbinder offret med mannens status. Fadern
Magnus var lagläsare i staden, det vill säga en vikarierande domare utan formell utbildning.
Trots att lagläsaren inte var en ämbetsman i ordets sanna bemärkelse, förutsatte tjänsten att
personen i fråga hyste högt förtroende och praktisk kompetens.203 Lagläsaren, som fungerade
som ombud för antingen greven eller kronan, hade tekniskt sett en högre position än
borgmästaren och rådet.204 Detta väcker därför frågan om huruvida hans position påverkade
utfallet i detta mål.
För det första kan faderns sociala status med hög sannolikhet ses ha påverkat
trovärdigheten i Britas bekännelse. Det förefaller nämligen relativt ovanligt att den åtalade
skulle dömas enbart på basis av målsägandens eller den berörda partens vittnesbörd.
Familjens sociala status framkommer av faktumet att fadern innehade en tjänst inom
rättsväsendet som i själva protokollet där beteckningen “ärligh mans barn” kommer i uttryck.
För det andra går det inte att utesluta faktumet att Magnus haft närvarande borgmästaren
Johan Anderssons och rådets förtroende, då de var hans kolleger. Å andra sidan hade även
Margitas make, Mats Simonsson gjort karriär inom stadens förvaltning, och han nämns som
borgmästare i staden mellan åren 1643–1645.205 Därefter förefaller Mats ha suttit åtalad för en
rad olika brott, däribland stöld och dubbelt hor.
Efter anklagelser om att ha begått dubbelt hor med grannens fru, nämns maken Mats
inte längre som borgmästare, utan endast som borgare i staden. Alfons Takolanders citat ur
domboken lyder “effter såm Matz Simonssån är en beryktad man och eij dugheligh att
beklädha någhåt Borgmästare embethe”, vilket tyder på att Mats hade undkommit
dödsstraffet på bekostnaden av sin tjänst.206 Om Margit finns inga ytterligare uppgifter, men
faktumet att hon inte hade råd att betala böterna antyder på en lägre socioekonomisk
ställning, och hon kan således inte ses ha under tidpunkten av rättegången haft tillgång till ett
motsvarande socialt kapital som den kärande parten. Kan man då på basis av
203

Sundin, s. 60–62.
Takolander, s. 102–103.
205
Ekenäs stads dombok 1623–1675, s. 71–88.
206
Takolander, s. 96.
204

64

Robin Engblom

omständigheterna säga att Margit blev ojust dömd? Utgående från protokollet finns det inget
som direkt indikerar att Margit blev mål för en korrupt domstol, men däremot låter
avsaknaden av edgärdsmän eller andra vittnen, samt målets hastiga avhandlade emellertid att
förstå att Magnus Friis erhöll bifall på mycket lätta grunder.
Den 4 september 1669 inleddes en utdragen rättsprocess mot borgarehustrun Agneta
Jonasdotter, då borgmästaren Johan Andersson kärade henne för att ha stulit lärft av en finsk
bonde

under

marknaden.

Därefter

framkom

olika

vittnen

med

berättelser om

händelseförloppet, varpå Agneta själv påstod att hon köpt lärftet till sig i utbyte mot salt och
fisk.207 I detta fall kunde målet undersökas inom ramen av såväl stöld som av en
handelsrelaterad tvist mellan en bonde och en borgarehustru. Prövningen av målet kom
ändock att göras utifrån samma premisser.

Vpsteeg för Rätten Borghmestaren, och kärde till Hustru Agneta Jonas dotter, adt det gåår i
fult rÿchte, och i huars mans munn, att hon shule hafua stulit eet stÿcke lerfft af een finne på
Poÿo kÿrcke backan om Sancte Johanne Hafuer för den shull Borghmestaren låtet säÿa henne
Vthur kÿrcke bäncken, att hon icke shall ståå öfuer hans dotter; till thess hon purgerar sigh i
frå det rÿchte. 2:o hafuer och hustru Agneta sagdt på Nilss Girmunsons gårdh, att
Borghmestaren shule wara en shälm och tÿff, till thess han shulle såddant henne bewÿsa [---]
208

På grund av det kringgående ryktet om stölden hade borgmästaren därtill förvägrat Agneta
hennes bänkplats i kyrkan, vilket kunde ses som en mycket sträng åtgärd. Som tidigare
nämndes hade kyrkan en viktig roll i stadsgemenskapens praktiska utövande eftersom
gudstjänsterna erbjöd ett tillfälle att visa upp och bekräfta sin status.209 Rangordningen
manifesterades i allt från processionsordningen till sittordningen. Detta gav upphov till att
stadens borgerskap tävlade om de få sittplatserna i kyrkan, och ju närmare predikstolen eller
koren platsen var, dess bättre. I regel var de bästa platserna förbehållna de mer besuttna i
samhället, men tvister gällande sittordningen var vanligt förekommande. Det var inte heller
ovanligt att dylika tvister fördes till rätten. Förlusten av bänkplatsen föranledde även de
förolämpningar som Agneta riktade mot borgmästaren i rådstugurätten, vilket i sin tur gav
upphov till ytterligare anklagelser mot Agneta.
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Enligt Agnetas egna berättelse hade hon nämligen redan utbytt saltet och fisket för
lärftet, men då hade hoppmannens tjänare erbjudit bonden pengar för samma lärft, varpå
bonden sprungit efter henne och tagit tillbaka lärftet av henne.210 Agnetas berättelse
övertygade dock inte rätten, eftersom flera vittnen hade sett henne stjäla lärftet. Därtill
berättade rådmannen och tullnären Nils Girmundsson att Agneta hade gett sig ut för att vara
hans hustru, och krävde lärftet av bonden å tullnärens vägnar.

[---] Hustru Agneta bekenner huru såm det hafuer till kommit om Sancte Johanne, hon hafuer
taalt medh een finne i bÿn och welat hafft lerfft af honom för fish och Salt, och tagit
lerfftzpackan och ment gåå sÿn kooss före till båtz, i Medlertÿdh hon hafuer gååt bort medh
lerfftet, hafuer hoppmans tienare komit, till samma finne, och welat köpa lerfft för penningar,
bonden då löpandes effter henne Vth på åkern, ropandes effter henne, och tagit lerfftet igen,
och för den orsaken satte borghmestaren migh Vthur kÿrckebäncken. Borghmestaren swarar
henne, att hon inthet på det sättet hafuer tagit lerfftet, Vthan på tiufuerÿ. lagläsaren bekenner
att hopmans tienare hafuer bekendt på herre gården för honom, och i Peer hindrichsons, och
andras fleeres närwaro, att hon hafuer stulit lerfftet [---]211

Eftersom hoppmannens tjänare inte var närvarande framsköts målet till nästa rådstugudag,
men anklagelserna mot Agneta såg inte ett slut. Samma dag kärade nämligen rådmannen Per
Hindrichsson Agneta för att hon spridit falska rykten om hans dotter, påståendes att dottern
skulle ha erbjudit sig till en främmande man. Per åberopade två vittnen som hört henne sprida
ryktet, och klagade “min dotter shall icke ståa Vnder en tÿff, Hon [Agneta] finnes twenne
gångor i Stadzsens protocoll för en tÿff”.212 Med detta syftade Per på Agnetas plats i kyrkan.
Enligt Per skulle någon som blivit dömd två gånger för tjuveri, inte förtjäna en bättre plats i
kyrkan än hans dotter. Den 8 november kom Per med ytterligare anklagelser riktade mot
såväl Agneta som hennes syster Malin, för att de kallat hans dotter för “studentens hora” och
sagt åt henne “du hafuer bredt digh Vth såm een flundra”.213
Agneta dömdes för såväl stölden som den ärekränkning som hon ansågs ha gjort sig
skyldig till gentemot borgmästaren Johan Andersson och Per Hindrichssons dotter.
Sammanlagt uppsteg bötessumman till 66 mark, men eftersom Agneta inte hade råd att
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erlägga böterna skulle hon “Sätias i Stadsens gömo i 8 dagar”.214 Med tanke på den höga
bötessumman, de brott som Agneta dömdes för samt hennes tidigare brott, kan straffet inte
anses ha varit särskilt strängt. I protokollen framkommer det att Agneta var hustru till
borgaren Anders Nilsson, och att hon dömdes för minst tre andra fall av ärekränkning och två
stölder. Maken Anders förefaller ha tillhört det fattigare borgerskapet, vilket naturligtvis står i
kontrast mot att hon innehade en bättre plats i kyrkan än rådmannens dotter. Till skillnad från
det tidigare fallet utnyttjades flera vittnen i rannsakningen av detta mål, vilka även nämns ha
påverkat utfallet i domstolsbeslutet. Vittnenas uttalanden lämnade inget tvivel om Agnetas
skyldighet, men omvandlandet av böterna till ett förhållandevis milt fängelsestraff antyder på
att rätten inte önskade att utarma den fattiga borgarehustrun, trots att brotten var riktade mot
borgmästaren och rådmannens dotter. Anmärkningsvärt är även faktumet att man undvek
tillämpandet av kroppsstraff, vilket var reserverat för personer som begått mycket allvarliga
brott eller blivit dömda för upprepade brott.
Den 1 juni 1652 dömdes två män från landsbygden, Jören i Pärsö och Johan i
Söderby, för att de tillhandlat sig landsköpsvaror och bytt salt mot strömming hos hustrun
Barbi Matsdotter. Barbi var troligtvis bosatt i Ekenäs eftersom transaktionen ägde rum där.
Såväl strömmingen som båten konfiskerades, men Barbi benådades för brottet trots att hon
ansågs vara skyldig. I det korta protokollet antecknades att “igenom böön, gaffz henne Lööss
i denne gången, Men huar dee annorgångh igen kommer med henne, genom Lanskööp, skulle
dee mista henne Vthan någon för skoningh”.215 Det är problematiskt att konkludera varför
rätten beslöt att befria Barbi, eftersom protokollet är kortfattat och uppgifterna bristfälliga.
Citatet låter dock förstå att hon skonades på grund av bönfallandet, vilket antyder på att hon
benådades för att hon visade ånger och vilja till försoning.
Varken Jan Sundin, Annika Sandén eller Eva Österberg nämner att själva bönfallandet
skulle ha varit en lindrande åtgärd i världsliga domstolar, trots att det hade en stor symbolisk
betydelse i till exempel behandlandet av sedlighetsbrott.216 Att visa ånger för sitt brott kan
dock ses ha varit en förutsättning för att kunna uppnå försoning mellan två parter, och
eftersom bönfallandet var vanligt förekommande och synbarligen påverkade utfallet, är det
tydligt att bönfallandet var en godtagbar gest inom ramen av försoningsprincipen som den
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lokala rättvisan dömde efter. Rättens beslut att befria Barbi kunde omsider ses som en
förebyggande åtgärd snarare än en rent välgörande gest. I och med att hon inte dömts tidigare
för något brott, kunde en förvarning om allvarliga påföljder ha en mer önskvärd effekt på
längre sikt än tunga böter.
På samma sätt förhöll sig rätten då Ingebor Matsdotter från Pojo framsteg i
rådstugurätten den 14 februari 1672 och klagade över att hennes smör blivit konfiskerat av
tullnären på olaga grunder, anklagade tullnären Berendt Haneman i sin tur henne för att ha
drivit landsköp.217 Berendt förklarade med hjälp av ett vittne, att Ingebor drivit omkring på
landet och idkat handel med smör och boskap, för vilket hon enligt Haneman skulle dömas
för landsköp. Det är ovanligt att folk från landsbygden stod åtalade i städernas domstolar
eftersom de enligt 1614 års förordning i första hand skulle dömas av sina likar (det vill säga i
häradsrätten), men på grund av vissa särskilda omständigheter förekommer dylika fall i
Ekenäs dombok.
Alltsedan 1500-talet hade en livlig svart marknad uppstått vid de omkringliggande
socknarna, dit främmande borgare seglade för att köpa varor direkt av bönderna till
ekenäsbornas stora förtret. För att försäkra sig om stadens fortsatta överlevnad, erhöll
borgerskapet i Ekenäs rätten att arrestera och bötfälla samtliga personer, som kunde anses ha
drivit handel på ekenäsbornas bekostnad i grevskapet. Därtill skulle såväl fartyg som godset
konfiskeras.218 Det var högst sannolikt även på dessa grunder som Ingeborg kunde åtalas i
stadens domstol.
För smöret ansågs Ingebor vara skyldig till landsköp, men rätten beslöt att hon
“efftergifues och i denne gången, Men huar hon een annor gångh igen kommer, shall hon
plichta och mista det medh”.219 Vidare i fallet hördes bonden Påvel från Bockboda angående
en ko som han lär ha sålt åt Ingebor. Först påstod Påvel att han inte sålt kon, utan skickat den
med henne till Stockholm, men efter att ha erbjudits möjligheten att bekräfta sin berättelse
med ed, erkände Påvel i stället att han sålt kon åt Ingebor för 12 daler. Därtill framkom det att
Ingebor lär ha sålt kon tillsammans med tre andra kor för 60 daler.220 Rätten dömde Ingeborg
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att böta endast summan för den ena kon samt standardboten 40 mark, “men för Hr Hoppmans
böön och begeren, så och för hennes fatigh doom shull, för shones hon i denne gången”.221
Varför visade rätten Ingebor nåd, trots att bevisen mot henne var tillräckliga, och
varför begärde hoppmannen att Ingebor skulle skonas? I liknande fall förefaller rätten i
Ekenäs ha varit förhållandevis sträng mot landsköp, eftersom det ansågs vara ett stort hot mot
stadens näringsliv. Hoppmannen var inte en regelrätt medlem av domstolen, men hade som
kronans intressebevakare ett förhållandevis stort inflytande över handlggandet av målen.
Oavsett framstår det oklart varför hoppmannen valde att beskydda bondehustrun, men den
uppgivna fattigdomen var högst antagligen den största bakomliggande orsaken.
Utfallet kan således ses överensstämma med den äldre rättspraxisen, eftersom man
avstod ifrån att bestraffa Ingebor för brottet på grund av fattigdom och på detta vis vägrade
följa kronans strängare linje gentemot landsköpare. I detta anseende förefaller det intressant
att Ingebor strax efter sin skoning dömdes till 12 marks böter för att ha kallat borgaren
Mårten Olofsson för en tjuv.222 Försoningsprincipen förefaller därmed ha inrymt vissa
begränsningar beträffande mål av civilrättslig karaktär.

4.4.2 Landsköparen Hindrich Mattsson Ruuth
Hindrich Mattsson Ruuth, som ursprungligen var hemma från Tenala, var en ökänd
landsköpare som enligt Alfons Takolander under flera års tid lyckades undgå myndigheter
och bedriva

olaga

handel

på landsbygden.223

Enligt protokollet hade Hindrich

handelskontakter inte minst till Åbo, varifrån han köpte gods och sålde det i Tenala. I Ekenäs
dombok nämns han första gången år 1654, samma år då han enligt Takolander slutligen blev
arresterad av en strandridare och dömdes till 40 marks böter.224 Med tanke på att han
misstänktes för att ha drivit landsköp under flera års tid, var bötessumman liten. Enligt
köpmålabalken skulle landsköpare bestraffas med 40 marks böter för första gången, 100 mark
för den andra och för den tredje gången skulle personen bestraffas “vid halsen”.225
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Under samma rättegång uttryckte Hindrich att han önskade erhålla burskap i staden
för att kunna idka legitim handel, och rätten var villig att bevilja honom burskap på de villkor
att han skulle bosätta sig i staden med sin familj. Att förplikta sig till burskap var högst
sannolikt ett sätt för Hindrich att undgå strängare straff, men samtidigt antyder rättens
medgivande på en vilja att lösa konflikten på ett fredligt sätt. Genom att inkludera Hindrich i
stadens fåtaliga borgerskap kunde han tillsättas under rättens noggrannare uppsyn. Därtill var
hans kontribution till stadens fattiga näringsliv onekligen en påverkande faktor. Det kom
dock att dröja tre månader och flera uppmaningar innan han förband sig till att flytta till
Ekenäs.226
Hindrich förefaller ha undgått vidare konflikter under några års tid, men i januari
1660 åtalades han för att ha tillsammans med Nils Girmundsson och Anders Nyter fråntagit
gods från Johan Larssons sjöbod “före Oansagd tull”. Hindrich innehade under denna tid
arrende på en av stadens tullar, och han förefaller ha varit delaktig i upprättandet av ett nytt
våghus och en bro.227 Anklagelserna över Hindrichs orättfärdiga beslagtagningar blev under
året flera, och i december åtalades han åter för att ha drivit landsköp med kläder. Han blev
dock frikänd med motivet att han ansågs tillhöra stadens borgerskap och för att det rört sig
om endast en liten mängd kläder.228 Utfallet återspeglar ånyo rättens överseende gentemot “de
egna”, då det inte fanns någon likmätig vederpart som krävde försoning. I maj 1661 blev
Hindrich dock åter kärad för att ha drivit landsköp, och borgerskapet inlämnade ett besvär
över att Hindrich fortfarande inte byggt varken någon gård eller ett hus i staden. Vid detta
skede fungerade Nils Girmundsson som Hindrichs ombud, vilket tyder på att Hindrich inte
längre befann sig i staden. Borgerskapet krävde nu att Hindrichs burskap skulle upphävas och
att han skulle betala alla de böter och skulder som han samlat på sig. Nils Girmundsson
uppsade Hindrichs borgerskap i maj 1664, men han krävdes då fortfarande för obetalda böter
i rådstugurätten.229
Hindrich Mattsson Ruuth framstår i efterhand som en inbiten landsköpare vars
medverkan i tullverksamheten gjorde honom illa omtyckt bland det övriga borgerskapet.
Trots sina upprepade förbrytelser förhöll sig rätten skonsam mot Hindrich, vilket förefaller
anmärkningsvärt med tanke på att Hindrich ursprungligen var en främling i staden, och hade
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under flera års tid begått landsköp på stadens bekostnad. Att å andra sidan hänföra Hindrich
som en exceptionellt ohörsam person vore en överdrift, eftersom hans förbrytelser var
ingalunda iögonfallande jämfört med de övriga borgarnas. Därtill bör det påpekas att
tullarrendatorerna sällan undvek antipatier från borgerskapets håll. Att Hindrich helt undkom
böter för sitt landsköp då han var borgare förefaller emellertid intressant, men hans
utseslutande ur borgerskapet tyder på att rättens överseende för borgerskapets olaga handel
hade en gräns.
En annan anmärkningsvärd detalj är att initiativet för att utesluta Hindrich benämns ha
kommit från borgerskapet, inte rätten. Vilka “borgerskapet” exakt bestod av förblir oklart,
men det fanns uppenbarligen flera personer som ville utsesluta Hindrich ur borgerskapet. En
genomsökning av domboken från år 1654 till 1661 avslöjar att Hindrich under sin tid som
tullarendator hamnat i konflikt med det övriga borgerskapet gällande obetald tull. I mars 1658
framsteg Hindrichs ombud Samuel Person “och kärde till borgerskapet om denn tull såm
Borgerskapet skulle wehra skÿlligh till Hindrich Rwt; der till Borgerskapet Swarar, När
Hindrich Rwt upwÿser richtigh räkningh huru mÿkit ansagt ähr, der effter wille wÿ betaala;
och icke mehr”230 Därefter krävde flera borgare tillbaka sina varor som Hindrich enligt dem
beslagtagit på olaga grunder. Missnöjet med Hindrich kunde sannolikt bero på hans
tullverksamhet, men liknande missnöje kan vittnas även gentemot övriga tullarendatorer. Det
kan omsider ha varit enklare för borgerskapet att begära Hindrichs uteslutande på grund av
hans brottsliga rykte och för att han var ny bland borgerskapet. I detta sammanhang finner
man stöd för Annika Sandéns uttalande om betydelsen av den formaliserade äran i domstolen.
231

Det innebär att personens rykte och ära hamnade i en konkret prövning då personen stod

till svars i rätten. För Hindrich, som uppenbarligen hade många vedersakare i staden, blev det
svårt att finna någon som skulle riskera sin heder för att gå i god för honom. Att initiativet
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230
231

Ekenäs stads dombok 1623–1675, s. 216.
Sandén, s. 114–118.

71

Robin Engblom

5. Avslutning
Utifrån de rättegångsprotokoll som visade sig lämpliga för denna undersökning, framgår det
att rättsskipningen förvisso influerades av flera olika faktorer. Av de variabler som
presenterades i tidigare kapitel, det vill säga svarandens och kärandens sociala status,
lagstiftningen samt den lokala rättsväsendet, kan samtliga anses ha haft en inverkan i målens
utfall. De två sistnämnda variablerna kunde förenklat beskrivas som centralmaktens nyare
och förhållandevis striktare rättviseprinciper å ena sidan, och de äldre lokalt förankrade samt
mer flexibla rättviseprinciper å andra sidan. I praktiken brukades de under 1600-talet, precis
som Jan Sundin konstaterat, parallellt med varandra.232 Eftersom de ur medeltiden
härstammande lagarna var understundom vagt formulerade, kompletterades de gradvis med
olika förordningar eller av rättens eget omdöme.
Exempelvis skildras det i målet från Åbo år 1623 med skepparen Everts och bonden
som gav sig ut för att vara en borgare, hur de två rättviseprinciperna tillämpades samtidigt. I
målet dömdes både skepparen och bonden för olaglig handel i enlighet med lagen, men i
fråga om skepparens otullade varor skonades han, trots att varorna kunde ha ansetts vara
förbrutna.233 Målet återspeglar inte enbart den lokala rättens tolkningsutrymme av lagen, utan
även dess förmåga att välja ifall målet skulle dömas enligt föreskrift eller inte. Tolkningen
stöder slutsatsen gjord av Ditlev Tamm, Jens Christian V. Johansen, Hans Eyvind Næss och
Kenneth Johansson, vilka menade att det inte var ovanligt att domarna förbisåg den skrivna
lagen.234 Innebär detta att den lokala rådstugurätten var, som Annka Sandén beskrivit den, en
“borgerlig arena” där rätten i huvudsak försvarade de egnas intressen? 235 Svaret är både ja och
nej. Som det framgick i målen med Hans Kreijare och Hans Kortsson, kunde även
utomstående med lägre social status få ett rättvist domslut i städernas domstolar. Även om det
förblev oklart i fallen huruvida bönderna dömdes till böter eller inte, förefaller borgarna de
handlat med ha varit de största förlorarna i och med att de förutom böter skulle återställa
bönderna deras gods.
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Utfallen stöder således de av Norbert Götz förklarade klassiska moralekonomiska
principerna om måttfullhet och rättfärdighet gentemot den jordbrukande befolkningen, vilket
har ansetts vara karakteristiskt för agrart dominerade samhällen. Moralekonomiska tendenser
sammankopplas därtill vanligtvis till äldre samhällsformer där ekonomiska förhållanden
mellan överhet och undersåtar dikterades av jordbrukets villkor.236 Även John Rawls teorier
stöder tesen om ett rättmätigt bemötande av de lägre sociala skikten.237 Är det då rimligt att
påstå att de äldre rättviseprinciperna skulle ha varit gynnsammare för bönderna inom ramen
av näringsidkande? Laurence Fontaine menar att det tidigmoderna näringslivets verkliga
villkor döljs under ett inofficiellt system av kreditverksamhet och icke-monetär ekonomi,
vilket förvränger de uppgifter som kan läsas i källmaterialet.238 Dessa faktorer påverkade
även människornas judiciella trygghet. Att bönder och borgare ömsesidigt brukade dylik
verksamhet framstår som obestridligt, och exemplifieras även i fallet där bonden Bertil Hulke
dömdes att betala intresse för lånet han tagit av borgaren Henrik Fråger.239 I ett sådant
scenario förefaller kreditgivaren, det vill säga den mer besuttna parten, ha haft judiciell
överhand i förhållande till kredittagaren. Givetvis förekom även situationer där fattiga
borgare tog kredit av storbönder, i vilket fall rollerna var omvända.
Ytterligare konstaterar Laurence Fontaine att moralekonomin som karakteriserade det
äldre samhällssystemet inte var givet, utan upprätthölls av såväl kontinuerligt arbete som
ekonomiska uppoffringar.240 I städerna, som bildade egna juridiska och ekonomiska sfärer,
var de begränsade resurserna enligt Annika Sandén i första hand reserverade för stadens
“egna” fattiga.241 Bönderna var således uteslutna ur städernas moralekonomiska solidaritet.
De äldre rättviseprinciperna kan därför inte nödvändigtvis sägas ha varit gynnsammare för
bönderna, eftersom de präglades av andra villkor. Faktum är att moralekonomin i dess
klassiska bemärkelse aldrig försvann i samband med den judiciella revolutionen och de
ekonomiska reformerna under 1600-talet, utan det var snarare villkoren som ändrades. Det är
därför omöjligt att fastställa moralekonomin som något förbehållet endast för den ena
rättviseprincipen. Vad kan man då säga om rättviseprinciper som tillämpades i Åbo
rådstugurätt? Genom att återgå till målen med Hans Kreijare och Hans Kortsson, kan man
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konstatera att rätten genom att finna borgarna ersättningsskyldiga, utgick ifrån en uniform
rättsskipning snarare än en lokalt förankrad rättvisa. Kronans tidiga inflytande över
rättsväsendet i Åbo synliggörs även av att såväl borgmästarna som rådmännen handplockades
till sina tjänster från och med 1620-talet.242
Mot den utländske borgaren Frans Stochman och hans landsköp förefaller
rådstugurätten i Åbo däremot ha haft förvånansvärt mycket överseende. Trots flera åtal och
borgerskapets förenade strävan att försöka få Frans dömd, undkom han konsekvenser för sin
“understuckna” handel. Trots att han de facto aldrig blev en del av borgerskapet i Åbo
utnyttjade han sina goda nätverk och sin sociala status för att åstadkomma privilegier och
förmåner som vanligtvis var förbehållna stadsgemenskapen. Gemenskapen var därmed inte
förbehållen det lokala borgerskapet men förutsatte goda sociala nätverk, vilket Frans lyckades
upprätta med hjälp av sin socioekonomiska ställning. Det var inte förrän han vanärat
kämnärsrätten som rättens tålamod tog slut, och han dömdes till böter. Ett liknande fall
utspelades i Ekenäs med den ökände landsköparen Hindrich Mattsson Ruuth. Hindrich valde
dock till skillnad från Frans att erhålla burskap, antagligen för att undkomma böter för sitt
landsköp. Anmärkningsvärt är även faktumet att Hindrich skonades för landsköp under sin tid
som borgare, vilket obevekligen stred emot köpmålabalken. Utfallet tyder på att rätten var
villig att överse borgarnas förbrytelser då det inte framgick att någon annan ur borgerskapet
drabbades av det. Rådstugurätten i Ekenäs förefaller i detta fall därmed ha varit mer mån om
borgerskapets egna intressen.
Rådstugurätterna kan ses ha försvarat borgerskapets och stadsbornas intressen i den
mån det inte förutsatte orimliga överträdelser av lagen, underminerade den lokala
förvaltningen eller förorsakade ytterligare konflikter med övriga borgare.243 Exempelvis i
målet där tjänaren Anders anklagade Simon Berthulan för att ha förskingrat varor ur hans
kärra, behövde Simon endast återställa de varor han tagit.244 När två förhållandevis likmätiga
parter tvistade i rätten strävade man vanligtvis efter att uppnå en försoning genom en rimlig
kompensation till målsäganden. Utifall att det tekniska beviset lät antyda till den underlägsna
partens fördel, kunde rätten jämväl döma till dess fördel. I annat fall kunde parten med högre
social status med hjälp av värjemålsed eller edgärdsmän bekräfta sin oskyldighet, men som
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det framgick i fallet med Henrik Fråger och borgmästaren Johan Knutsson, valde Johan att
varken svära ed eller framkalla edgärdsmän. Ett likadant beslut gjorde även Frans Stochman,
då han frågades av rätten ifall han ville svära sin oskyldighet till anklagelserna mot honom.
Detta tyder på att man var mån om den formaliserade äran, och undvek att missbruka
systemet. Edgången skulle respekteras av såväl rätten som den övriga gemenskapen, och
missbrukades systemet kunde det ha allvarliga konsekvenser för den ifrågavarande personen.
I enlighet med de variabler som förklarades i kapitel tre kan man konstatera att
brottets karaktär samt den svarandes och kärandes sociala status påverkade fallet i stor grad.
Brottets allvarlighet stipulerades av både lagstiftningen samt moraliska insatser vilka ofta
präglade dito lagar. Även personer med lägre social status hade möjlighet att erhålla bifall av
rådstugurätten, vilket förklarar varför fattiga och utomstående förlitade sig på rättsinstansen.
Det är onekligt att maktmissbruk och korruption förekom i någon grad, men genom
upprättandet av hovrätterna skapades en kanal för samtliga samhällsgrupper att söka rättelse.
Emedan inga fall tyder på att handelsförbrytelser skulle ha medfört särskilt stränga åtgärder,
framgår det att landsköp förefaller ha varit det största hotet ur centralmaktens perspektiv,
medan borgarna i staden oftare besvärade sig för bönhas och annan olaglig handel. De
strängare straffen utfärdades emellertid inte av handelsbrott utan av ärekränkning, vilket var
vanligt förekommande i samband med handelstvister.
I fråga om kvinnors olagliga handel och annan brottslighet, förefaller David
Penningtons uttalande om kvinnornas skonsammare bemötande i rätten stämma överens.245
Av de fem fall där kvinnor stod kärade i rätten, skonades svaranden i två av dem. Änkan
Malin frigavs för sin fattigdoms skull och hustrun Barbi undkom straff efter att hon bönfallit i
rätten. Bondhustrun Ingebor som bedrev landsköp undkom med ett förhållandevis milt straff,
men dömdes för ärekränkning till 12 marks böter.246 Rättspraxisen i dessa mål kan ses följa
samma mönster som i övriga fall, med undantaget att straffen nära nog alltid sänktes. Detta
återspeglar en samtida moralekonomiskt präglad tanke om kvinnors sårbarhet och rätt till att
försörja sina barn.247 I synnerhet ansågs änkor ingå i en riskzon för att bli utsatta, vilket
förebyggdes genom att bevilja dem rätten till att bedriva deras avlidna makars yrken.
Kvinnorna som dömdes för olaga handel i Ekenäs förefaller även själva ha varit måna om
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rättens milda ton gentemot dem. Genom bönfall och vädjande till oförstånd kunde även
inbitna landsköpare benådas eller beviljas mildare starff.
Trots att antalet fall som behandlats inom ramen av ett knappt sekel är rätt få, finns
det vissa tydliga mönster som skildras genom att undersöka fallen inom ramen av
moralekonomi och tidigmoderna rättviseprinciper. Avsikten med avhandlingen har emellertid
inte varit att göra en fullständig kartläggning av rättsväsendets funktion och rättspraxis, utan
snarare belysa vilka faktorer som kunde påverka utfallen i domarna. Därtill bör man påminna
sig om de regionala förhållandena som präglade varje domkrets. I detta avseende anser jag att
avhandlingen, genom två förhållandevis varierande exempel, lyckats skildra det komplexa
system som rättsväsendet var omsluten i. Det är således inte nödvändigtvis det generella som
träder fram i målen, utan det möjliga.
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Bilaga 1: Personregister
I registret uppges de personer som undersökts inom ramen av rättegångsprotokollen från Åbo
och Ekenäs. De personer som varken uppgetts med fullständiga namn eller andra uppgifter
nämns inte.

Namn:

Ort:

Övriga beteckningar:

Andersson Johan

Ekenäs

Borgare, borgmästare

Berthulan Simon

Åbo

Borgare

Bång Erik

Åbo

Borgare

Eriksdotter Anna

Åbo

Piga

Friis Magnus

Ekenäs

Borgare, lagläsare

Fråger Henrik

Åbo

Borgare

Haneman Berendt

Ekenäs

Borgare, tullnär

Jonasdotter Agneta

Ekenäs

Borgarehustru

Jonasdotter Malin

Ekenäs

Änka

Jöransson Mikael

Åbo

Borgare

Knutsson Johan

Åbo

Borgare, borgmästare

Kortsson Hans

Åbo

Borgare, skräddare

Kreijare Hans

Åbo

Borgare

Matsdotter Barbi

Ekenäs

Borgarehustru

Matsdotter Ingebor

Pojo

Bondehustru

Mattsson Ruuth Hindrich

Tenala/Ekenäs

Borgare, tullarrendator

Ruska Nils

Åbo

Borgare, tullarrendator

Simonsdotter Margita

Ekenäs

Borgarehustru

Simonsson Mats

Ekenäs

Borgare, f.d. Borgmästare

Stochman Frans

Tyskland, Åbo, Borgå

Borgare

Wernle Baltazar

Åbo

Borgare, tullnär
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Bilaga 2: Sökord för Ekenäs stads dombok

Notera att sökorden har anpassats för att finna träffar i elektroniskt material. Utöver sökorden
har personnamn som kopplats till potentiella träffar använts för att finna ytterligare uppgifter
om rättsärenden. Namnen hittas i personregistret.

Bond, dreng, enkia, enckia, förbrutet, förbruten, förbrwten, förbrwtet, gård, hustru, hwstru,
kvinna, kwinna, kiöp, kjöp, köp, kööp, köfft, landzköp, landhzkööp, landh, landzkiöp,
landskiöp, landhz kööp, landz, landsköp, landskööp, landzkööp, landskyöp, marcknad,
marknad, mångleri, olovlig, oloflig, oloovlig, pijga, pyga, piga, port, quinna, qwinna, selia,
såldt, tjenere, torg, tårg, tull, thull, twll, toll, tulner, änkia, änckia.
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