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Förord

Arbetet med Älvsborgs lösen inleddes för 405 år sedan, på hösten 
1613. Efter fem år, för nu jämnt 400 år sedan, var arbetets första fas 
över. Därefter vidtog rannsakningarna. Mitt arbete med de efterläm-
nade handlingarna har nu nått sitt slut. Också för mig tog det fem år, 
och också jag kan nu se fram emot att arbetet kommer att rannsakas 
under kommande år…

Jag vill utnyttja detta tillfälle till att tacka alla dem som hjälpt 
mig i avhandlingsarbetet. Heiko Droste har under merparten av 
doktorandtiden fungerat som huvudhandledare: tack Heiko för dina 
kritiska anmärkningar och givande samtal! Maria Sjöberg har varit 
en utomordentlig biträdande handledare. Alltid med värme och stort 
skarpsinne har hon tagit sig an mina utkast – tack för allt Maria, 
också för att du peppade mig redan när jag var student. Ett stort tack 
också till Örjan Simonson, för att du även efter det att du officiellt 
klev av som handledare fortsatt att intressera dig för projektet och för 
dina kommentarer på hela manuskriptet.

Det finns även många andra som tagit sig tid att läsa, kommentera 
och stötta mig i avhandlingsarbetet. Maria Ågren som var opponent 
på mitt slutseminarium – tack för det mycket noggranna arbete du 
lade ner på texten. Tack också till Daniel Larsson för dina kom-
mentarer som opponent vid halvtidsseminariet. Lars Ekdahl har vid 
flera tillfällen kommenterat delar av manus och kommit med goda 
litteraturtips. Jag vill även tacka Johannes Daun och Paul Borenberg 
för era kommentarer på slutseminariemanuset. Ni kan alla se att era 
förslag gjort avtryck i den färdiga avhandlingen.

Josefin Hägglund – vi delade rum och upplevelsen av att vara 
nya doktorander tillsammans. Jag vill tacka dig för ditt stöd genom 
åren och för allt du lärt mig. Tack till Patrik Höglund och Fredrik 
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Bertilsson för alla intressanta diskussioner – ett särskilt tack till Pat-
rik för allt du lärt mig om den svenska flottans historia. Tack också 
till Niklas Svensson för alla samtal både om vetenskapen och om 
doktorandlivet, och till Karin Jonsson och Marie Jonsson för att ni 
tillsammans med Niklas och Josefin har utgjort en utomordentligt 
viktig doktorandpeppgrupp.

Jag har under doktorandtiden haft förmånen att vara en del av 
Forskarskolan i historiska studier vid Lunds universitet. Förutom 
Forskarskolans internat och kurser har jag på Forskarskolans bekost-
nad tillbringat delar av doktorandtiden vid universiteten i Bielefeld, 
Umeå och Cambridge, vistelser som lämnat betydande avtryck i 
avhandlingen. Jag är mycket tacksam mot Forskarskolans ledning 
för detta.

Tack till Helge Ax:son Johnsons stiftelse och till Stiftelsen Fredrik 
Lindströms minne för bidrag till utgivningen av denna bok.

Slutligen ett stort tack till mamma Eva och pappa Anders, inte 
bara för att ni alltid har stöttat en märkligt historieintresserad son, 
utan också för att ni läst och kommenterat hela avhandlingen i ma-
nuskript. Det varmaste tack riktas till Jenny, för att du har stått ut 
med Älvsborgs lösen längre än någon annan och för alla våra äventyr.

Boken tillägnas morfar Gunnar, för alla dina berättelser.

Boston, den 4 augusti 2018
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kapitel 1

Migration och samhälle

För vissa historiska perioder är migration en väl integrerad och 
närmast ofrånkomlig del av historieskrivningen. Varken folk-
vandringstid (the migration period) eller 1800-talets urbanise-

ring och transatlantiska emigration kan förstås utan att migrationens 
grundläggande betydelse för den historiska utvecklingen beaktas. 
1600-talet är dock inte någon sådan period. Trots att den historiska 
migrationsforskningen under de senaste decennierna tydligt visat 
att migration har varit vanligt förekommande i snart sagt alla de 
samhällen och tider som undersökts, har såväl förekomsten som 
betydelsen av migration alltjämt svårt att finna sig en plats inom 
ramen för gängse historieskrivning om århundradet, och då det alls 
nämns är det främst som en extraordinär företeelse, som ett tecken 
på samhällelig kris.1

I motsats till detta synsätt är denna avhandling skriven utifrån 
utgångspunkten att studier av migration är nödvändiga både för att 
förstå historiska samhällen och för att förklara historisk förändring.2 
Detta beror på att migration har varit och är ett fundamentalt ele-
ment i samhället, nödvändigt såväl för uppbyggandet av familjer och 
hushåll som för relokalisering av arbete i förhållande till produktions-
medlen.3 Som en följd av detta har migration varit betydelsefullt för 
de flesta människor i det förflutna, vilket med Leslie Page Mochs 
ord medför att ”[o]ur understanding of history alters dramatically 

 1 Exempel på viktiga studier av migrationens betydelse för samhället före 1800-talet 
är Moch 2003 och Tacoma 2016. För migration som krisfenomen, se Parker 2013 s. 
100–105; Oltmer 2018 s. 240.

 2 Jämför Moch 2003 s. 21, som menar att ”[m]igration is a missing piece in the standard 
understanding not only of the preindustrial world but of the nature of historical 
change as well”; Isayev 2017 s. 5; Lucassen & Lucassen 2017 s. 460.

 3 McCants 1992 s. 387; Lucassen & Lucassen 1999 s. 3; Ehmer 2011 s. 331; Lucassen & 
Lucassen 2011 s. 304f.
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with the realization that its actors were not sedentary”.4 Det innebär 
också att de former av migration som förekommer i ett samhälle och 
hur dessa regleras av staten eller av andra aktörer inte är slumpmäs-
siga utan tvärtom nära sammankopplade med människornas och 
migrationens roll i samhällsekonomin.5 Olika typer av samhällen 
uppvisar därför olika demografiska mönster, varför det vetenskapliga 
problemet följaktligen består i att undersöka hur och varför det i 
historiska samhällen skapats strukturer som stävjat, inbjudit till eller 
framtvingat migration.6

Det är mot denna bakgrund märkligt att inte migration i feo-
dala samhällen (som 1610-talets Sverige, den tid och den plats som 
studeras i avhandlingen) varken undersökts som ett nyckelelement 
i ekonomin – vilket det var – eller ens rönt någon större uppmärk-
samhet.7 Feodala samhällen dominerades av småskalig produktion, 
främst i form av familjejordbruk med enstaka ytterligare arbetare.8 
De flesta av dessa jordbruk producerade både tillräckligt för det egna 
uppehället, för reproduktion av produktionsmedlen samt därtill ett 
överskott.9 Detta överskott närde samhällets icke-produktiva element: 
kronans, kyrkans och adelns makt baserades på dess jordägande, och 
jordbruksöverskottet var dess viktigaste inkomstkälla.10 Eftersom 
bönderna kontrollerade produktionsprocessen baserades denna re-
sursöverföring på utomekonomiskt tvång, på ideologiska argument, 
på statligt garanterade privilegier och på juridiska strukturer som 
garanterade jordägarnas rätt till jordbruksöverskottet.11 I feodala sam-
hällen var arbetskraftens mobilitet grundläggande för produktionen, 
eftersom den jord som inte brukades (till följd av att arbetskraften 
hade flyttat bort) inte heller genererade något överskott. Migration 

 4 Moch 2003 s. 6.
 5 Hochstadt 1999 s. 8.
 6 Hochstadt 1999 s. 281. Jämför Edvinsson 2015 s. 167.
 7 Jämför McCants 1992 s. 406: ”In a preindustrial economy where the two most im-

portant capital inputs in the production process – land and inanimate energy – are 
geographically fixed, labor must be mobile.”

 8 Lindegren 1980 s. 24f., 259; Myrdal 1999 s. 15. Att detsamma gällde även för hantverks-
produktionen noteras av Hilton 1992 s. 17; Wickham 2008 s. 7.

 9 Hilton 1984 s. 85f.
 10 Hilton 1984 s. 85; Hilton 1992 s. 10f.; Myrdal 1999 s. 14.
 11 Lindegren 1980 s. 24f.; Myrdal 1999 s. 15f.; Wickham 2008 s. 5ff. Det är utifrån denna 

definition uppenbart inte bara att 1600-talets Sverige var ett feodalt samhälle, utan 
också att feodalismen både varit den mest långlivade och den geografiskt mest spridda 
samhällsformen under historisk tid. Se Hilton 1984 s. 85; Wickham 2008 s. 20.
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utgjorde därmed en betydelsefull beståndsdel i maktförhållandet 
mellan jordägare och jordbrukare. Det mest välkända sättet varige-
nom feodala jordägare kontrollerade arbetskraftens rörlighet var ge-
nom livegenskap, direkta förbud för bönderna att lämna den jord de 
brukade, men detta var långt ifrån det enda sättet och sannolikt inte 
ens det vanligaste. Att det i 1600-talets Sverige inte förekom någon 
livegenskap innebär därför inte att befolkningens migration var obe-
roende av feodalismen. Även om det som studeras i avhandlingen är 
migration i ett konkret historiskt sammanhang, har undersökningen 
därför vidare implikationer för förståelsen av migrationens betydelse 
för feodala samhällen och för hur denna reglerades genom det feodala 
samhällets migrationsregim.

Migration och migrationsregimer
Betydelsen av begreppet migration är inte alls självklar, utan ordet 
kan fyllas med olika innebörd i vardagligt tal respektive i historiska 
undersökningar. För att begreppet, som tillsammans med dess av-
ledning migrationsregim utgör avhandlingens centrala studieobjekt, 
skall kunna undersökas måste det därför först definieras.12 I denna 
avhandling används en vanlig migrationshistorisk definition: med 
migration menas ett varaktigt byte av bostad.13 Värt att lägga märke 
till är att definitionen innebär ett avsteg från den i vardagsspråket 
vanliga tendensen att ordet migration likställs med internationell 
eller gränsöverskridande migration.14 Definitionen är bred såtillvida 
att den inte fäster något avseende vid migrationsavståndet eller om 
flyttaren korsat någon administrativ gräns, vilket annars är vanliga 
inskränkningar. Orsaken till detta är att det i många fall är mer intres-
sant att undersöka att någon flyttat och migrationens strukturella 
 12 Hochstadt 1999 s. 12: migration är ”a construction that both conceptually separates 

some movements in space from others and assigns meaning to these movements”.
 13 Se bland annat Lucassen & Lucassen 1999 s. 32: ”a permanent or semi-permanent 

change of residence”; Moch 2003 s. 6; Hayhoe 2016 s. 195. Det finns ingen konsen-
sus kring vad ”permanent” eller ”semi-permanent” betyder. I praktiken kan man i 
historiska undersökningar sällan veta hur långvarig bosättningen på den nya orten 
blev, varför migration blir liktydigt med explicita noteringar i källorna om flyttningar, 
oavsett dessas varaktighet. Inte heller ”residence” är alltid väldefinierat. Implicit utgår 
definitionen från ett samhälle där bofasthet är norm, vilket gör att exempelvis flyk-
tingars, soldaters och tiggares migration ofta utesluts.

 14 King & Skeldon 2010 s. 1619f. Frågan om vad internationell migration kan ha varit i 
en 1600-talskontext, i samhällen utan medborgarskapsbegrepp och med ofta förflyt-
tade statsgränser, diskuteras i kap. 6.
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orsaker, snarare än migrationens karaktär. Migrationens centralt de-
finierande beståndsdel är alltså endast en, boplatsbytet, i första hand 
så som det registrerades i det historiska källmaterialet. Migrationens 
karakteristika (som avstånd, gränsöverskridande, grad av frivillighet 
med mera) är däremot inte definierande utan tvärtom analytiska 
redskap som används för att undersöka det studerade historiska sam-
hällets migration, med särskilt fokus på de migrationsmönster som 
var stabila och reproducerades över tid.15

Men även om migration i historiska samhällen i första hand 
påverkas av långsamma förändringar över la longue durée, uppkom-
mer migration även till följd av snabbare förändringar och plötsliga 
händelser. Sandro Carocci har gjort en distinktion mellan vad han 
benämner autogen migration, migration ”driven by the ordinary 
workings of society and the economy”, och exogen migration, migra-
tion som ”arises from factors external to the normal workings of 
that society”.16 Som exempel på händelser som kan orsaka exogen 
migration nämner Carocci bland annat epidemier och krig, medan 
hans autogena migrationsbegrepp i stort motsvarar den migration 
som normalt innefattas i en studie av ett historiskt samhälle. Detta 
innebär att även om krig och epidemier var närmast endemiskt före-
kommande i 1600-talets Sverige, var deras påverkan på migrationen 
på lokal och regional nivå tillfällig och växlande, vilket emellertid inte 
gör dem till mindre intressanta studieobjekt eftersom såväl trögrör-
liga ekonomiska strukturer som plötsliga militära erövringar formade 
feodala samhällens migrationsmönster.

Avhandlingens andra centrala studieobjekt är migrationsregimen, 
ett begrepp som trots att det blivit vanligt i samhällsvetenskaplig 
forskning alltjämt är relativt sällsynt i historiska studier.17 I denna 
avhandling används det som en sammanfattande beteckning på de 
politiska, juridiska och ekonomiska strukturer som påverkade migra-
tionen, ofta men inte uteslutande upprätthållna av den tidigmoderna 
staten (bland annat genom lagstiftning och rättskipning).18 Begreppet 

 15 Bakewell, de Haas & Kubal 2011 s. 4.
 16 Carocci 2011 s. 393. Jämför Lindegren 1980 s. 259, som menar att naturkatastrofer och 

krig m.m. inte kan betraktas som exogena utan ”i allra högsta grad [var] delar av den 
feodala reproduktionsprocessen”.

 17 Oltmer 2018; Rass & Wolff 2018 s. 20–23, 33f.
 18 Jämför Moch 2011 s. 324; Oltmer 2018 s. 245; Rass & Wolff 2018 s. 20f. Migrations-

forskningens fokusering på staten har kritiserats av Rass & Wolff 2018 s. 36–39. Det är 
dock ofrånkomligt att statens roll står i centrum för den historiska undersökningen, 
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är dock inte liktydigt med en statlig migrationspolitik, ty även om eu-
ropeiska stater redan under medeltiden gjorde vissa direkta ingrepp i 
migrationen i de samhällen de försökte kontrollera,19 utgjordes den 
största delen av migrationsregimen av praktiker som syftade till andra 
mål än att påverka migrationen.20 Detta innebär att för att analysera 
1600-talets svenska migrationsregim, eller migrationsregimer i andra 
feodala samhällen, är det inte tillräckligt att endast studera direkta 
ingrepp i (den gränsöverskridande) migrationen, eftersom denna 
”migrationspolitik” var av marginell betydelse jämfört med den indi-
rekta påverkan som exempelvis upprätthållandet av feodala produk-
tionsförhållanden eller den tidigmoderna statens resursexploatering 
av knektar och skatter hade.21 Det var alltså sällan som påverkan på 
migrationen var statens primära målsättning, utan tvärtom kunde 
den migration som genererades uppfattas som så oönskad att den 

eftersom det främst är statligt källmaterial som upprättats och bevarats.
 19 Hoerder, Lucassen & Lucassen 2013 s. xxx.
 20 Rass & Wolff 2018 s. 47f.
 21 Jämför Moch 2003 s. 10; Rass & Wolff 2018 s. 49.

Figur 1. Översiktlig modell av statens roll i migrationsregimen.
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sedan i sin tur föranledde regleringar och ingrepp.22 Sammantaget 
innebär detta att migrationsregim är ett användbart analysverktyg 
i historiska undersökningar, ty medan rörlighet är allmänmänsklig 
är migrationsregleringar i högsta grad plats- och tidsspecifika samt 
intrikat sammanflätade med samhällets makt- och produktionsför-
hållanden.

Avhandlingens syfte och begränsningar
Samtidigt som migration alltså på goda grunder kan antas ha varit 
av central betydelse för feodala samhällen, är kunskapen om migra-
tion ofullständig och utgörs av svepande generaliseringar, vilka ofta 
till och med är felaktiga. Avhandlingens syfte är därför att analysera 
migrationen och migrationsregimen i 1610-talets svenska samhälle 
för att därigenom bidra till förståelsen av migrationens samhälleliga 
betydelse.23 Detta innebär dels analyser av hur människor flyttade, 
kvantitativ demografisk grundforskning, där återkommande 
nyckelfrågor är vilka former av migration som förekom liksom hur 
vanligt migration var.24 Det innebär också att de politiska, juridiska 
och ekonomiska strukturer som formade denna migration analyseras, 
främst genom studier av den svenska statens lagstiftning och rättskip-
ning. Härigenom vill jag visa att migration var ett viktigt element inte 
bara för feodala samhällens ekonomi utan även för deras juridiska 
och politiska struktur, i 1600-talets Sverige såväl som i andra tider.

Jag har ovan skrivit ”1610-talets svenska samhälle” som vore det 
självklart att en sådan enhet existerade och enkelt kan avgränsas. 
Saken är emellertid mer komplicerad än så. Det som i avhandlingen 
benämns det svenska samhället utgörs av samhället i delar av det 
landområde som den svenska kronan gjorde anspråk på (i det föl-
jande benämnt ”riket”). Detta beror först som sist på att studien 
bygger på källor som producerats av den svenska staten rörande dess 
undersåtar (se kap. 2). Det är å ena sidan metodologiskt lämpligt att 
göra denna avgränsning ur ett migrationsregimsperspektiv, eftersom 
statens ingrepp i migrationen i första hand (om än inte uteslutande) 
rörde de egna undersåtarna. Å andra sidan är det inte självklart att 
statsgränser också utgjorde gränser mellan olika samhällen eller 

 22 Eftersom ”the state perceive[s] a multitude of interests, aims and intentions, which 
are sometimes in conflict and always changing over time”; Rass & Wolff 2018 s. 20.

 23 Jämför Ågren 2017b s. 219.
 24 Jämför Hochstadt 1999 s. 48f., 260; King & Skeldon 2010 s. 1632.
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migrationsregimer, inte minst eftersom de omgivande staterna både 
hade en feodal ekonomi och en lagstiftning som i mångt och mycket 
liknade den svenska.25 En annan möjlig invändning är att det inte hel-
ler är självklart att migrationsregimen och migrationen var homogen 
över hela det vidsträckta område som riket omfattade på 1610-talet.26 
Det är tvärtom sannolikt att olika regioners migrationsmönster 
skilde sig åt på grund av exempelvis skiftande urbaniseringsgrad och 
jordägandestruktur.27 Regional variation är följaktligen en återkom-
mande fråga i de följande undersökningarna. Att jag trots detta valt 
att initialt skriva ”1610-talets svenska samhälle” beror på att likheterna 
mellan olika regioners ekonomi, demografi och juridiska strukturer 
sannolikt ändå uppväger skillnaderna vid jämförelser med andra tider 
och samhällen. Begreppsanvändningen bör dock förstås mer som en 
precisering än som en definitiv avgränsning.

I tid är avhandlingens undersökningar avgränsade till 1610-talet 
och mer specifikt till perioden 1613–1618. Perioden är vald med ut-
gångspunkt i källmaterialet: medan migrationsregimen skulle kunna 
(och borde) studeras även för andra tider, utgör 1610-talet ett sällsynt 
gott tillfälle att undersöka den faktiska migrationen. Undersöknings-
perioden är därmed kortare än vad som är brukligt i historiedemo-
grafiska studier, vilket har både för- och nackdelar. Undersökningar 
av korta tidsperioder väcker frågor om de undersökta årens represen-
tativitet och resultatens eventuella generaliserbarhet, frågor som med 
tanke på undersökningens syfte ägnas utförlig diskussion senare (se 
kap. 8). Periodens korthet medför därtill att frågan om förändring 
över tid endast kan undersökas genom jämförelser med andra studiers 
resultat, vilket medfört att ett komparativt perspektiv löpande anlagts 
genom avhandlingen. Samtidigt innebär den tydliga avgränsningen 
i tid att 1610-talets svenska migration och migrationsregim kunnat 
studeras ur långt fler perspektiv än vad som annars hade varit möjligt, 
både genom att ett stort geografiskt område kunnat undersökas (vil-

 25 Jämför Rass & Wolff 2018 s. 50, som menar att medan ”[r]egime forming factors 
transcend boundaries and borders” kan staten ändå fungera som analysenhet efter-
som ”[i]t allows for an analysis of a regime in its national expression”.

 26 Jämför Hochstadt 1999 s. 264: ”Only if structure existed does it make sense to name 
and describe an entity called German migration. It is neither necessary or obvious that 
migratory patterns should have been similar across [Germany] […] Structural simi-
larity, so often taken for granted in social scientific literature, must be demonstrated.”

 27 Jämför en liknande anmärkning om det romerska riket hos de Ligt & Tacoma 2016 
s. 19.
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ket möjliggjort de regionala jämförelserna), genom att de kvantitativa 
analyserna kunnat grundas på ett mycket stort antal uppgifter och 
genom att ett antal olika typer av källmaterial kunnat användas. 

Eftersom det inte är någon självklarhet att periodens migration 
kan passas in i gängse historievetenskapliga periodindelningar har 
jag – så långt möjligt – undvikit att benämna den som ”förmodern” 
eller ”tidigmodern”.28 I ett fåtal aspekter kopplade till den framväx-
ande fiskalmilitära staten vore det visserligen möjligt att använda 
begreppet ”tidigmodern migrationsregim”, men vad gäller exempel-
vis det feodala jordägandets inverkan riskerar ett sådant begrepp att 
dölja en förmodligen stark kontinuitet med medeltidens migration. 
Dess utom: eftersom migration, liksom andra demografiska  variabler, 
endast förändras långsamt måste skillnaderna mellan 1600-talets mig-
ration och ”modern migration” (vad som än ryms i det  begreppet) 
snarare undersökas än förutsättas.

Historisk migrationsforskning och 
moderniseringscentrismen

För nu snart två decennier sedan uppskattade Jan och Leo Lucassen 
att mer än nittio procent av alla studier av historisk migration be-
handlade industrialiseringen.29 Historisk migrationsforskning be-
drevs då alltjämt utifrån antagandet att den industriella revolutionen 
ledde till att människor flyttade mer än någonsin tidigare, en upp-
fattning som Lucassen och Lucassen kallade migrationsforskningens 
moderniseringscentrism. Föreställningar om migration har varit och 
är centrala inom moderniseringsteorier som bygger på en dikotomi 
mellan ”moderna” och ”traditionella” samhällen. Hög migrationsin-
tensitet (ja, ibland till och med migration över huvud taget) förekom 
inte i traditionella samhällen så som de beskrevs av Emanuel Le Roy 
Ladurie i Montaillou eller Peter Laslett i The world we have lost.30 
Om migration ändå förekom i det traditionella samhället (i Sverige 
ofta benämnt ”det gamla bondesamhället”) tolkades det endera som 
ett tecken på kris eller som ett ointressant fenomen utan betydelse 
för historisk förändring.31 Föreställningen utgjorde också grund för 

 28 Jämför Schunka 2016 s. 7. Undantag har endast gjorts för vissa redogörelser för tidi-
gare forskning, där beteckningarna ofta används utan att definieras.

 29 Lucassen & Lucassen 1999 s. 28.
 30 Jämför Hochstadt 1999 s. 20; Oris 2003 s. 189; Tacoma 2016 s. 2.
 31 Hochstadt 1999 s. 13; Lucassen & Lucassen 1999 s. 33; Oris 2003 s. 189.
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geografen Wilbur Zelinskys tes om en mobilitetstransition, en modell 
för migration motsvarande den demografiska transitionen där mig-
ration endast antas förekomma i ”moderna” samhällen.32 Tesen har 
haft stort inflytande på den historiska migrationsforskningen, men 
har numer svagt stöd efter kritik mot dess felaktiga antaganden om 
migration i feodala samhällen,33 mot att den mer fokuserar på mig-
rationens förväntade följdverkningar (”modernisering”) än på vad 
historisk migrationsforskning kan säga om det studerade samhället,34 
och mot att Zelinsky valde att per definition utesluta all migration 
kortare sträckor, trots att detta är den vanligaste migrationsformen 
såväl i historiska som i nutida samhällen.35

En del av ansvaret för att bilden av stillastående förmoderna 
samhällen kunnat få så stark historiografisk ställning måste också 
tillskrivas de demografiska metoder som länge dominerade fältet. I 
undersökningar som byggde på familjerekonstruktioner betraktades 
migration som ett uteslutande metodologiskt problem som kunde 
negligeras.36 Ett annat exempel är migrationsforskningens fixering 
vid att undersöka nettomigration istället för migration, ofta i syfte 
att beräkna migrationens inverkan på ett områdes folkmängd. Netto-
migrationen visar sig dock ofta vara försumbar trots att migration var 
vanligt, och om inte skillnaden mellan migration och nettomigration 
uppmärksammas tolkas sålunda resultatet felaktigt som att migration 
inte förekom i det studerade samhället. 37 Eftersom forskning om 

 32 Zelinsky 1971 s. 222, 249. Också enligt Zelinsky (1971 s. 224, 230, 234) karakteriserades 
det ”förmoderna traditionella samhället” av ”[l]ittle genuine residential migration”: 
”Given the sturdiness of social ties, low levels of transport and communication 
technology, the sharply circumscribed mental horizons, and the minimal disposable 
incomes of most persons, it is scarcely surprising to find little beyond the most local-
ized territorial mobility.”

 33 Vikström 2003 s. 18; Tacoma 2016 s. 1.
 34 Hochstadt 1999 s. 17.
 35 Ehmer 2011 s. 329. Jämför dock Lucassen & Lucassen 2017 s. 451, vilka har påvisat en 

stor ökning under 1800-talet av vad de benämner ”cross-cultural migration”. Adam 
McKeown menar utifrån Lucassens och Lucassens resultat att ”[t]he mobility transi-
tion […] was less a transformation from an immobile to a mobile society than a shift 
in the predominant forms and locations of mobility”. McKeown 2011 s. 309.

 36 Lucassen & Lucassen 1999 s. 34; Oris 2003 s. 189. Explicit eller implicit utgår metoden 
från att nettomigrationen till undersökningsområdet var försumbar: Bengtsson & 
Lundh 1990 s. 14ff.; Bengtsson & Oeppen 1993 s. 5.

 37 Lucassen & Lucassen 1999 s. 33f; Whyte 2000 s. 14. Redan Dahl 1949 s. 187f. visade 
att varken teoretiskt eller empiriskt behöver migrationsintensitet och migrations-
netto korrelera. För svenskt 1600-tal har Lennart Palm visat att nettomigrationen 
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nettomigration helt enkelt inte är forskning om migration, förekom-
mer frågor om nettomigration inte i denna avhandling.38 Historisk 
migrationsforskning rymmer i sig alltför viktiga frågeställningar för 
att reduceras till hjälpvetenskap vid beräkningar av förflutna folk-
mängder.

Både det migrationshistoriska fältets teorier och metoder har alltså 
kommit att domineras av moderniseringsparadigmet, vilket även 
resulterat i att få migrationshistoriska studier behandlat samhällen 
före 1700-talet.39 Detta beror även på bristen på källmaterial som kan 
användas för att undersöka migration före åtminstone 1700-talets 
mitt.40 Källorna tvingar därför även historiker som är uttalat kritiska 
mot moderniseringscentrismen att undersöka samhällen där bland 
annat industrialisering och urbanisering redan börjat förändra de 
ekonomiska och demografiska strukturerna.41 För att komma bortom 
moderniseringsparadigmet krävs därför fler studier och ny kunskap 
kring migration i feodala samhällen, som inte tar till utgångspunkt 
att det studerade samhället var ”förmodernt”, att dess främsta kän-
netecken var avsaknad av modernitet, utan istället strävar efter att 
förstå exempelvis 1600-talets samhälle utifrån vad det faktiskt var.

Vad vi vet:  
migration i 1600-talets Europa och i Sverige

Forskning om migration i europeiska feodala samhällen har nu bedri-
vits under ett antal årtionden, om än sällan i syfte att förstå samhället 
eller dess migrationsregim. Medan forskningslägets detaljer (fram-
förallt vad gäller kvantitativa uppgifter) introduceras löpande som 

(på länsnivå) inte var försumbar: Palm 1993 s. 20, 30, 135. Under tidigt 1600-tal hade 
Norrland, Uppland och Kalmar län negativa migrationsnetton, övriga områden (i 
Sverige) positiva: Palm 2001 s. 108ff. Palms slutsats att ”[m]öjligen tyder dessa kalkyler 
på att en populär uppfattning om en ständigt ökande flyttningsbenägenhet framåt 
i tid inte håller; under vissa perioder har man flyttat mer än under andra” – en 
uppfattning som jag för övrigt till fullo delar – följer dock inte direkt av resultaten, 
utan bygger på en sammanblandning av nettomigration och migrationsintensitet.

 38 Som kulturgeografen Sture Öberg underfundigt uttryckte saken: ”Vi är helt förtrol-
lade av nettoflyttningarna, även om ingen av oss vet hur en nettoflyttare ser ut”: 
Öberg 1978 s. 80; Hochstadt 1999 s. 261.

 39 Några viktiga undantag har utkommit under senare år, som Laurens E. Tacomas 
studie av migration till kejsartidens Rom (Tacoma 2016) och Dirk Hoerders bok om 
det senaste årtusendets migration ur ett globalhistoriskt perspektiv (Hoerder 2002).

 40 McCants 1992 s. 388; Moch 2003 s. 23.
 41 Som Hochstadt 1999. Jämför Mispelaere & Lindström 2015 s. 72f.
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underlag för och komparation med de empiriska undersökningarna, 
följer nedan därför en kortare sammanfattning av det rådande kun-
skapsläget om migration i 1600-talets Europa i allmänhet och Sverige 
i synnerhet.

Att migrationsintensiteten i många europeiska samhällen redan 
före 1800 åtminstone lokalt var hög är numer ett välkänt faktum.42 
Sällan har emellertid jämförelser gjorts mellan olika områden eller 
tider, till exempel mellan 1600-talets och 1800-talets migration.43 Det 
faktum att migration var vanligt även före 1800-talet tolkas i forsk-
ningen enligt två huvudlinjer, varav den ena (i enlighet med moder-
niseringsparadigmet) antar att de som flyttade på ett eller annat sätt 
var atypiska och stod utanför ”det gamla bondesamhället”,44 medan 
den andra linjen betonar att migration var en normal del av livet 
för de flesta människor och nödvändigt för samhällets funktion.45 
Oavsett tolkningslinje råder konsensus om att flyttningar under 
1600-talet var korta: även om många människor flyttade stannade 
de allra flesta kvar i det område där de redan bodde.46 Detta härleds 
till den allmänna geografiska principen distance decay effect, vilken 
för migration innebär att antalet flyttningar avtar med avståndet.47 
I korthet kan alltså tidigare forskning sammanfattas som att flytt-
ningarna var många men inte långa, att migrationens samhälleliga 
betydelse är omdiskuterad, samt att explicita jämförelser sällan gjorts 
varken över tid eller mellan olika områden för att besvara frågor om 
hur många och hur långa.48

Migration i 1600-talets Sverige är endast känd genom ett fåtal 
studier, de flesta tillkomna för flera årtionden sedan och begränsade 
till små undersökningsområden. Ofta ingår dessutom migrationsun-
dersökningen endast som en mindre del av en större studie fokuserad 
på andra demografiska variabler. Så är till exempel fallet med Nils Fri-
bergs tidiga undersökning av ett antal församlingar i Dalarna, i vilken 

 42 Hochstadt 1999 s. 35f. nämner studier från Frankrike, Tyskland, England, Spanien, 
Skottland och Sverige (samt, utanför Europa, även Japan); Hayhoe 2016 s. 4f. 

 43 Lucassen & Lucassen 2009 s. 349. De som gjort studier över tid jämför ofta tidigt och 
sent 1800-tal, se t.ex. Hochstadt 1999; Vikström 2003.

 44 Hochstadt 1999 s. 44.
 45 Lucassen & Lucassen 1999 s. 28; Moch 2003 s. 59; Isayev 2017 s. 3f., 6, 17.
 46 Moch 2003 s. 59.
 47 Vikström 2003 s. 28. Förklaringarna till detta mönster varierar dock.
 48 För en komparativ studie (av ”kulturgränsöverskridande” migration), se Lucassen & 

Lucassen 2009.
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han (genom att undersöka dödböckernas uppgifter om de avlidnas 
födelseorter) fann att endast mycket få av de döda var inflyttade.49 
Med samma källmaterial visade David Gaunt ett par decennier se-
nare att fler än hälften av dem som dog i några godstäta församlingar 
norr om Mälaren i början av 1700-talet var inflyttade, medan andelen 
inflyttade i några församlingar i Bergslagen var betydligt mindre.50 
Gaunt drog av detta slutsatsen att ”[r]eal stability in the sense of 
remaining in the village of birth was no general feature of early mod-
ern Swedish society”.51 I motsats till detta menade Sune Åkerman att 
”den geografiska rörligheten verkar ha varit ganska begränsad”, om 
än omfattande i samband med giftermål och bland tjänstefolket – en 
grupp vars migration av naturliga skäl sällan framkom i dödboksun-
dersökningarna.52

Under 1970-talet gjordes också ett par viktiga migrationshistoriska 
lokalstudier baserade på Älvsborgs lösens rannsakningslängder, det 
källmaterial som den här avhandlingen i stor utsträckning bygger på. 
Sven Lundkvist pekade i en artikel i Historisk tidskrift 1974 på källans 
potential för migrationsundersökningar, och längderna låg senare till 
grund för delar av Jan Brunius studie av befolkningsutvecklingen i 
västra Närke.53 Dessa undersökningar visade att migration var mycket 
vanligare än vad de då förhärskande modellerna om rörligheten i ”det 
gamla bondesamhället” påstod. Detta resultat blev dock aldrig all-
mänt accepterat, inte minst till följd av att Eva Österberg hävdade att 
det saknade generaliserbarhet.54 Till följd av Österbergs kritik, vilken 
berodde på att resultaten var oförenliga med det rådande paradigmet, 
men också för att det historiografiska intresset kom att vändas bort 
från demografiska frågor genomfördes inte några mer omfattande 
undersökningar av 1600-talets migration under de följande decen-
nierna, 1970-talets lovande start till trots.

Inte heller 1600-talets svenska migrationsregim har ägnats några 

 49 Friberg 1954 s. 53f., 67.
 50 Gaunt 1977 s. 195–198.
 51 Gaunt 1977 s. 198. 
 52 Åkerman studerade en församling i Västmanland under 1650- och 1660-talen. Upp-

gifterna om tjänstefolkets migration byggde på ”ett lyckosamt källfynd” av en särskild 
förhörslista från åren 1658–1667: Åkerman 1978a s. 33–48; Åkerman 1978b s. 86–91. I 
en nyligen utförd studie drar Mispelaere & Lindström (2015) liknande slutsatser som 
de äldre undersökningarna.

 53 Lundkvist 1974; Brunius 1980.
 54 Österberg 1975. Se vidare diskussion i kap. 3.
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mer uttömmande studier. Enligt Hoerders, Lucassens och Lucassens 
övergripande beskrivning av olika tidigmoderna staters migra-
tionsregimer kännetecknades Sverige, liksom andra av dem kallade 
dynastiska stater, framförallt av stark begränsning av invandringen, 
med undantag för specialiserade hantverkare vilka dock tvingades till 
religiös anpassning.55 En likartad slutsats drog Nils Erik Villstrand då 
han undersökte ”stormaktstidens migrationspolitik”: kronan efter-
strävade invandring av utländska experter, men också efter att mini-
mera både inrikes omflyttning och utvandring.56 Såväl Villstrand som 
Hoerder, Lucassen och Lucassen sätter således gränsöverskridande 
migration i migrationsregimens centrum, istället för att se invand-
ringen i relation till annan migration i samhället. Frågan är därför 
om deras karakteriseringar av det svenska 1600-talets migrationsre-
gim stämmer även då migrationen i det feodala samhället och den 
tidigmoderna statens ingrepp i denna betraktas i sin helhet, eller om 
de endast är giltiga utifrån ett sannolikt anakronistiskt fokus på den 
statsgränsöverskridande migrationen.

För att kort sammanfatta forskningsläget om 1600-talets svenska 
migration: Medan den svenska migrationshistoriska forskningen för 
fyrtio år sedan låg i framkant, tillför den idag mycket lite till det 
internationella forskningsläget. De demografiska undersökningar 
som gjorts har visserligen alla endast studerat små områden, men 
visar entydigt att migration förekom (om än i olika omfattning i olika 
områden, tider och befolkningsgrupper). Forskningen har dock inte 
använts för att förstå det feodala samhället, och migrationsregimen 
är dessutom frånvarande i forskningen om den tidigmoderna svenska 
staten. Kunskaperna om migration i Sverige under tidigt 1600-tal är 
kort sagt översiktliga, gällande dess demografiska aspekter, gällande 
migrationsregimen, och gällande migrationens betydelse för det feo-
dala samhällets ekonomiska strukturer – och eftersom det svenska 
samhället delade dessa strukturer med andra europeiska samhällen, 
skulle kunskap om detta även utgöra ett bidrag till ett internationellt 
forskningsläge.

 55 Hoerder, Lucassen & Lucassen 2013 s. xxx–xxxi. Andra identifierade typer av migra-
tionsregimer var ”den liberala” vilken accepterade invandrare med en annan religion 
än majoritetens (praktiserad i bland annat Nederländerna), stora territoriella stater som 
bjöd in nybyggare för att kolonisera nya områden (till exempel Ryssland under 1700-ta-
let) samt stater som präglades av hög inre rörlighet (exempelvis det osmanska riket). 

 56 Villstrand 1989.
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Källor och metod
En av de främsta orsakerna till varför undersökningar av migration 
före 1800-talet är sällsynta är alltså bristen på användbart källmaterial. 
I europeiska kyrkböcker, den historiedemografiska huvudkällan för 
tiden före moderna folkräkningar, registrerades migration endast säl-
lan.57 Inte heller registrerades migration i många andra sammanhang, 
utan ofta innehåller källorna bara uppgifter som indikerar att en 
individ var inflyttad, men inga uppgifter om när eller mer precist var-
ifrån.58 I skattelängder, borgarlängder och mönsterrullor registrerades 
ibland födelseort och bostadsort men sällan något om flyttningen 
däremellan.59 Forskning om migration i feodala samhällen bygger 
därför i hög utsträckning på unika källor, vars primära syfte en gång 
i tiden sällan var att sammanställa migrationsuppgifter.60

Rannsakningslängderna från Älvsborgs andra lösen (ibland kallad 
Älvsborgs lösen 1613, hädanefter benämnd Älvsborgs lösen) är just en 
sådan unik källa. Under åren runt 1620 reste rannsakningskommis-
sioner runt i stora delar av det svenska riket och samlade in uppgifter 
om tusentals flyttningar som hade ägt rum under femårsperioden 
1613–1618. För denna tidsperiod finns därför ett ojämförligt rikt mig-
rationshistoriskt källmaterial bevarat. Orsaken till att föreliggande 
avhandling framförallt behandlar denna korta tidsperiod beror alltså 
på källmaterialet, och med utgångspunkt i rannsakningslängderna 
har jag begränsat också studiet av andra källor till samma tid.61 Efter-
som rannsakningslängderna är centrala för avhandlingens studier 
presenteras de tillsammans med övrigt källmaterial mer utförligt i 
följande kapitel.

Vilka analyser som har varit möjliga att göra beror till stor del på 
vilka uppgifter rannsakningskommissionerna valde att samla in och 
på hur de organiserade dessa uppgifter.62 Viktigt är också hur det har 
varit möjligt att bearbeta uppgifterna för att kunna undersöka de frå-

 57 McCants 1992 s. 388; Hochstadt 1999 s. 257. För källäget i Sverige, se kap. 2.
 58 Sådant är källäget för de flesta studier av antik migration, se de Ligt & Tacoma 2016 s. 

20. Motsvarande typ av uppgifter finns för svenskt 1600-tal i domböcker, till exempel 
i arvsmål med syskon bosatta på olika orter eller med vittnen som uppges ha varit 
bosatta på annan ort vid en icke specificerad tidpunkt tidigare i livet.

 59 Hochstadt 1999 s. 11.
 60 Hochstadt 1999 s. 256; Hayhoe 2016 s. 7.
 61 Även om det vore fullt möjligt att undersöka migrationsregimen utifrån lagstiftning 

och rättskipning även för tidigare århundraden.
 62 Stoler 2002 s. 103f.
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gor som bedömts vara mest intressanta utifrån avhandlingens syfte. 
Uppgifterna har till exempel använts för att undersöka olika grupper 
av flyttare, där källorna primärt gör skillnad mellan drängar, pigor 
och hela hushåll, kategorier som mer eller mindre väl kan användas 
för att besvara frågor om det feodala jordägandets eller tjänstefolks-
systemets betydelse. En annan princip som använts för att analysera 
uppgifterna har utgått från källornas ortsangivelser, varigenom till ex-
empel rural–urbana och urban–rurala flyttningar åtskilts.63 En tredje 
analyskategori har varit de semantiska skillnader som görs i källorna 
mellan olika migrationstyper (genom beteckningar som ”rymt”, 
”flytt” och ”förvist”). I många fall har det också varit möjligt och 
fruktbart att kombinera flera av dessa analyskategorier (till exempel i 
form av pigors förvisning från städer).

Som framgick redan av definitionen av migration ovan har jag 
däre mot valt att inte göra någon åtskillnad mellan migration som kor-
sade administrativa gränser och så kallad inre migration. Det är ofta 
ofrånkomligt att migrationshistoriska undersökningar endast omfat-
tar de gränsöverskridande flyttningar som registrerades i källorna,64 
men i mitt fall är det tvärtom så att inre migration registrerades på 
samma sätt som gränsöverskridande i rannsakningslängderna, vilket 
innebär att det ofta inte är möjligt att hänföra en flyttning till den 
ena eller andra kategorin.65 Endast vad gäller internationell migration 
undersöks därför frågan om vilken eventuell betydelse gränsöverskri-
dandet hade för migrationen och samhället.

Utifrån dessa analytiska indelningar undersöks sedan migratio-
nens centrala kvantitativa aspekter. En återkommande fråga har 
varit hur många som flyttade, vilken så långt som möjligt besvaras 
genom att beräkna migrationsintensiteten, andelen flyttande per år i 
en befolkning.66 Även om det ännu inte finns någon konsensus om 
 63 Detta har varit och är ett centralt undersökningsområde i migrationsforskning, mo-

dern som förmodern. Se Zerbini 2016 s. 309.
 64 Åkerman 1976 s. 22; Hochstadt 1999 s. 51. Risken är stor att man utifrån en sådan 

uppdelning börjar betrakta de studerade områdena som ”verkligen existerande eko-
nomiska eller ekonomisk-geografiska enheter och icke som i huvudsak godtyckliga 
statistikdistrikt”: Dahl 1949 s. 189. Det ställer även till problem vid jämförelser mellan 
olika stora områden, eftersom inre migration kan förväntas utgöra en större andel av 
den totala migrationen i stora områden: Åkerman 1976 s. 22; Greenwood & Hunt 
2003 s. 29. 

 65 Detta beror på att migration ofta registrerades utan att någon destination angavs, se 
kap. 2.

 66 Hochstadt 1999 s. 262.
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vad som var en normal migrationsintensitet i det tidiga 1600-talets 
Sverige, kan måttet användas för att på ett direkt sätt jämföra olika 
grupper i samhället, olika samhällen och olika tider.67 Genom att 
beräkna migrationsintensiteter i större utsträckning än vad som ti-
digare gjorts i någon studie av 1600-talet hoppas jag kunna etablera 
en referenspunkt för framtida undersökningar av migration i feodala 
samhällen. Därtill relateras migrationsintensiteten till andra mätbara 
ekonomiska strukturer för att på så sätt kvantitativt undersöka dessa 
delar av migrationsregimens betydelse för migrationen. 

Till skillnad från tidigare forskning om 1600-talets svenska 
migration har jag även bestämt avståndet där så varit möjligt, det 
vill säga då både ursprungsort och destination registrerats i källan. 
Migrationsavståndet anges inte direkt i källorna utan har beräknats 
utifrån orternas koordinater i Lantmäteriets kartor och databaser.68 
Precisionen i källornas destinationsangivelse är varierande. Då de-
stinationen angivits med ett stads- eller sockennamn har stads- eller 
sockenkyrkans koordinater använts, medan då destinationen endast 
angivits med ett landskaps- eller landsnamn har en schablonpunkt 
nära landskapets mitt använts.69 Först då både ursprungsortens och 
destinationens koordinater bestämts kan det enskilda migrationsav-
ståndet (fågelvägen) beräknas.70

Som alltid i historiska undersökningar som bygger på kvantitativa 
beräkningar – liksom givetvis även annars – är de sifferuppgifter som 
används för att representera migrationsintensitet, avstånd och andra 
aspekter av det svenska 1610-talets migration alla approximationer av 
det studerade historiska samhället.71 Jag har av denna anledning valt 

 67 Jämför Hochstadt 1999 s. 257.
 68 Via www.lantmateriet.se, löpande under åren 2013–2017. Ortnamn som förändrats 

sedan 1600-talet har i många fall identifierats med hjälp av Ortnamnsregistret i 
Uppsala via www.sprakochfolkminnen.se. För orter vars läge inte kunnat identifieras 
exakt har (i de fall flyttningen gått över längre avstånd) sockenkyrkans koordinater 
använts som approximation. Clark 1972 s. 125 använde en liknande metod, då han 
istället för att leta upp alla enskilda byar valde att mäta avståndet till ”the country 
town of the shire”.

 69 Detta betyder att migrationsavståndet i vissa fall antagligen överskattas, exempelvis 
gällande flyttningar ”till Danmark” från orter nära danska gränsen (se kap. 6).

 70 Det har inte bedömts möjligt att beräkna längden av den faktiska resvägen (även om 
ett sådant arbete vore praktiskt genomförbart, vore det mycket tidsödande). En sådan 
metod används t.ex. av Hayhoe 2012 för 1700-talets Burgund.

 71 Hochstadt 1999 s. 265: ”Imprecision is not my choice, but our common fate when 
dealing with quantitative historical evidence.”
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att inte publicera sifferuppgifter med alltför hög grad av noggrann-
het samt att endast dra slutsatser utifrån mer betydande skillnader.72 
Undersökningarna har dock en klar fördel jämfört med tidigare 
kvantitativ forskning om migration i feodala samhällen genom att de 
bygger på ett mer omfattande källmaterial än snart sagt varje annan 
tidigare studie, såväl i Sverige som i Europa.

1610-talets Sverige: kontext och disposition
De följande kapitlen behandlar samtliga både migrationen i sig och 
migrationsregimen, men med olika tyngdpunkt och utifrån olika 
analytiska perspektiv. I kapitel 2 undersöks på vilka sätt den svenska 
staten under 1600-talet försökte registrera och kontrollera migration, 
hur migrationsregimen upprätthölls genom lagstiftning och rättskip-
ning, samt hur detta kan studeras. I detta sammanhang studeras 
särskilt hur Älvsborgs lösens rannsakningslängder, den huvudsakliga 
källan till periodens migration, upprättades, en studie som fortsätter 
mer i detalj i avhandlingens appendix.

I de därpå följande kapitlen studeras de två ekonomiskt mest bety-
delsefulla gruppernas migration: bondehushållens och tjänstefolkets. 
Rikets folkmängd uppgick i början av 1600-talet till troligen något 
under en miljon människor,73 och den absolut största delen av befolk-
ningen levde i bondehushåll, den viktigaste produktionsenheten i den 
feodala ekonomin.74 Samhället präglades av att jorden, det viktigaste 
produktionsmedlet, var immobil, och av därmed sammanhängande 
stark bofasthetsnorm. En central fråga i kapitel 3 är följaktligen hur 
det feodala jordägandet, där två tredjedelar av bönderna levde på 
jord kontrollerad av kronan eller av adliga jordägare, påverkade och 
upprätthöll kontrollen över bondehushållens migration.

I kapitel 4 studeras hur hushållens sammansättning förändrades 
från år till år genom tjänstefolkssystemet, vilket innebar att delar av 
hushållens arbete utfördes av anställda drängar och pigor. En central 
fråga är om och i så fall hur 1610-talets Sverige skilde sig från andra, 
mer välkända västeuropeiska tjänstefolkssystem. Dessutom under-
söks hur tjänstefolk rekryterades till storskaliga produktionsanlägg-
ningar som säterier och kungsgårdar, där åtminstone kronan använde 
sig av utomekonomiskt tvång för att fylla arbetskraftsbehovet, samt 

 72 Jämför Hochstadt 1999 s. 265.
 73 Palm 2016.
 74 Lindegren 1980; Ågren 2017a s. 6.
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huruvida det faktum att arbetet var könsmärkt resulterade i olika 
migrationsmönster för drängar och pigor.75 

I de två följande kapitlen studeras migration till olika typer av 
destinationer. I kapitel 5 undersöks migration till och från städer, 
orter som hade tilldelats särskilda ekonomiska privilegier av stats-
makten i dess strävan att samla sekundärproduktion och handel till 
dessa utvalda platser. På motsvarande sätt som det inte var möjligt 
att flytta jorden, var det därför inte heller möjligt att fritt förflytta 
städernas ekonomiska verksamhet – och när produktionsmedlen var 
orörliga behövde istället arbetskraften flytta eller flyttas. Även om den 
agrara produktionen var basen för det feodala samhället var därför 
även städerna återkommande föremål för regleringar inom ramen för 
migrationsregimen. I kapitlet studeras såväl migrationens betydelse 
för städerna som städernas betydelse för det demografiska systemet, 
varigenom inte minst den spridda uppfattningen att förmoderna 
städers migration endast berodde på urban överdödlighet ifrågasätts.

I kapitel 6 undersöks olika former av statsgränsöverskridande och 
militär migration. Eftersom in- och utvandring definierades (och de-
finieras) utifrån statens perspektiv, hade såväl den migrationspolitik 
som diskuterades vid riksdagarna som kronans arbetskraftsrekryte-
ring betydelse för migrationsregimen. Kvantitativt mest omfattande 
var dock den statliga rekryteringen av soldater. Denna genererade i 
sin tur andra former av omfattande militär migration, både för det 
tjänstefolk som inom ramen för hushållssystemet tog anställning 
hos soldater och officerare och för de civila flyktingar som sökte 
undkomma krig och ockupation såväl i Ingermanland i öster som i 
Västergötland i väster.

Kapitel 7 anlägger återigen ett nytt perspektiv genom att migra-
tionen studeras med utgångspunkt i dess språkliga kategorier. Staten 
särskilde i sina register och protokoll olika migrationsformer genom 
att använda begrepp som ”flytt”, ”rymt” och ”förvist”, och i kapitlet 
analyseras dessa kategoriseringar och de praktiker som speglades i 
denna begreppsanvändning. Därigenom visas dels att migration 
aktivt användes som ett medel för att undkomma statliga krav på 
soldater, domsrätt och skatt, dels att kronan använde migration både 

 75 Moch 2003 s. 14; Vikström 2003 s. 36. Jämför dock Ågren 2017a s. 19; Lindström, 
Fiebranz & Rydén 2017 s. 32, som menar att könsarbetsdelningen i det tidigmoderna 
Sverige både var mindre absolut än vad som tidigare antagits och att den var mer 
flexibel än senare under industrialiseringen.
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för att bestraffa undersåtarna och för att omlokalisera arbetskraft, 
antingen till platser där man ansåg att produktionen hörde hemma 
eller till områden där man identifierade arbetskraftsbrist.

I kapitel 8 sammanfattas slutligen slutsatserna av de empiriska 
undersökningarna, både vad gäller samhällets migration och dess 
migrationsregim. De övergripande slutsatserna jämförs även med 
och används för att modifiera några av de uppfattningar som do-
minerar tidigare svensk och internationell migrationsforskning om 
feodala (eller ”förmoderna”) samhällen. I kapitlets avslutning visas 
därigenom hur resultaten inte bara ökar förståelsen av 1600-talets 
Sverige utan att de även har mer generell och teoretisk betydelse för 
samhällen i andra områden och epoker.
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kapitel 2

1610-talets migrations-
historiska källmaterial

Den enskilt viktigaste källan till migration i det svenska ri-
ket under förra halvan av 1600-talet (och över huvud taget 
åtminstone för tiden före 1700-talets mitt) är de rannsak-

ningslängder som skapades under arbetet med Älvsborgs andra lösen. 
I detta källmaterial, som sammanlagt omfattar närmare 200 volymer, 
finns fler än 10 000 migrationsuppgifter från åren 1613–1618.1 Som 
nämndes redan i föregående kapitel bygger avhandlingens studier 
i hög grad på dessa uppgifter. Det är därför viktigt att undersöka 
orsakerna till varför de över huvud taget nedtecknades, då någon lika 
omfattande migrationsregistrering inte är känd från något område 
förrän tidigast ett par hundra år efter denna tid. Varför tillkom rann-
sakningslängderna, hur gick det till när de sammanställdes och vilka 
uppgifter innehåller de som kan användas för att undersöka 1610-talets 
svenska migration? För att besvara dessa frågor inleds kapitlet med 
en undersökning av Älvsborgs lösen-materialets tillkomst.2 Därefter 
relateras undersökningarna till hur migration vanligtvis registrerades 
och kontrollerades i Sverige under 1600-talet. I kapitlets avslutande 
del presenteras slutligen det övriga källmaterial som har använts för 
att undersöka i synnerhet den lagstiftning och den rättskipning som 
utgjorde migrationsregimens mest centrala delar.

Arkivet Älvsborgs lösen
Endast få forskare har tidigare intresserat sig för Älvsborgs lösen-
materialets tillkomst och bakgrund. Det svenska arkivmaterialet ord-
nades och förtecknades under 1920-talet av Ivar Simonsson, varefter 

 1 Samt enstaka uppgifter från de närmast följande åren (till och med 1623).
 2 Den lokala organisationen skildras i appendix.



36 

Riksarkivet tryckte en kortare översikt som ligger till grund för den 
arkivförteckning som alltjämt används.3 Simonsson delade upp arki-
vet i två delar som han benämnde ”den ordinarie uppbörden” och 
”restuppbörden” (vartill han räknade alla rannsakningslängderna). 
Problemet med Simonssons arkivöversikt är att den endast behandlar 
den första delen av arkivet, medan handlingarna tillhörande ”restupp-
börden” varken inventerades eller förtecknades.4 Avsaknaden av både 
en mer detaljerad förteckning och av register gör att arkivmaterialet är 
mycket svåröverskådligt.

I viss utsträckning kompenseras bristen på register av den översikt 
som Sven Lundkvist presenterade i Historisk Tidskrift 1974, vilken för-
utom att den innehåller en redogörelse för bakgrunden till Älvsborgs 
lösen och en mindre undersökning av mortalitet och migration även 
utgör den till dags dato mest omfattande översikten över handlingar 
rörande ”restuppbörden”.5 Dessvärre beskrev Lundkvist främst de de-
lar av arkivet som han själv använde i sina undersökningar, vilket inte 
bara lämnade stora delar av källmaterialet från ”restuppbörden” oredo-
visat utan också ledde honom till felaktiga slutsatser om källmaterialets 
tillkomst.6 Såväl Lundkvist som Simonsson nämnde därtill endast 
kortfattat de finländska handlingarna och undersökte dem inte. För 
att kunna värdera källmaterialets migrationsuppgifter krävs därför en 
studie av rannsakningsmaterialet i dess helhet, inklusive de finländska 
längderna: av hur skatten var utformad, hur källornas information 
samlades in och hur arkivet skapades.

Den historiska bakgrunden
Vid freden i Knäred den 20 januari 1613 ålades Sverige att betala ett 
krigsskadestånd om en miljon riksdaler till den danska kronan. Skade-
ståndet skulle regleras genom fyra delbetalningar i januari 1616, 1617, 

 3 Simonsson 1927. Arkivförteckningen, förvarad i Riksarkivets forskarexpedition, utgör 
underlag för den nuvarande digitala versionen. 

 4 Holger Wichman (1964) menade att en utförligare arkivförteckning även över rest-
uppbörden ” i och för sig kunde ha varit motiverat, då dessa i vissa fall ha komplet-
terande upplysningar”. I själva verket är det just i handlingarna från ”restuppbörden” 
som alla migrationsuppgifter finns.

 5 Lundkvist 1974 s. 192–258.
 6 En central slutsats i Lundkvists undersökning är att rannsakningslängderna går att 

fördela ”på tre perioder eller faser i utvecklingen”, en indelning som har betydelse för 
Lundkvists källkritiska värdering av materialet: Lundkvist 1974 s. 202–204, 211–213. 
Då materialet betraktas i sin helhet är det dock uppenbart att det inte går att göra 
någon sådan tredelning.
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1618 och 1619, och för att försäkra sig om att skulden skulle bli betald 
behöll Danmark den under kriget erövrade Älvsborgs fästning som 
pant tillsammans med de omgivande delarna av Västergötland.7 Detta 
är i korthet bakgrunden till den skatt som snart fick namnet Älvsborgs 
lösen, och som idag kallas Älvsborgs andra lösen för att skilja den 
från en liknande beskattning 1571. För att kunna betala denna stora 
summa silver inom utsatt tid behövde den svenska kronans intäkter 
utökas, vilket föranledde sammankallandet av ett ständermöte i mit-
ten av sommaren 1613.8 I mötesbeslutet beskrev ständerna hur de hade 
”tänkt på alla medel och utvägar” och slutligen bestämt sig för att lö-
sensumman skulle skaffas fram genom en personskatt. Eftersom man 
ansåg att det vore svårt för undersåtarna att erlägga hela skattebeloppet 
på en gång, bestämdes att skatten skulle delbetalas vid fyra tillfällen, 
kallade terminer, motsvarande de fyra avbetalningarna till Danmark. 
Den första terminen bestämdes till Tomasmäss samma vinter, den 21 
december 1613.

De första betalningarna förlöpte visserligen planenligt, men efter 
de fyra uppbördsterminerna oroades kungen likväl av att man inte 
hade fått in tillräckligt mycket silver för att det skulle räcka till de sista 
avbetalningarna.9 Vid riksdagen i oktober 1617 bestämdes därför att 
undersåtarna samma höst skulle betala skatten ytterligare en termin, 
den femte,10 och i juli året därpå bestämde kungen själv att även en 
sjätte termin skulle betalas hösten 1618.11 Sammanlagt kom därför skat-
ten att inkrävas under sex på varandra följande år 1613–1618, vilket även 
innebär att det migrationshistoriska källmaterialet omfattar denna pe-
riod.12 Slutligen kunde därmed även den sista avbetalningen av krigs-
skadeståndet till Danmark göras i januari 1619: freden var säkrad och 
Älvsborgs fästning återlämnades till den svenska kronan tillsammans 

 7 Det område som ockuperades som pant 1613–1619 utgjordes av Askims, Sävedals, Ale, 
Flundre, Vättle och Bollebygds härader, inklusive det som återstod av områdets städer 
(Gamla Lödöse, Nylöse och Göteborg).

 8 Möteshandlingarna är tryckta i Ahnlund 1932 s. 303–326. I sitt tal till ständerna den 12 
juli 1613 framhöll Gustav Adolf att eftersom han inte hade velat betunga undersåtarna 
med alltför frekventa riksdagar – den senaste hade hållits i november 1612 – var 
bönderna inte inbjudna till mötet.

 9 Lundkvist 1974 s. 195ff.
 10 Mötesbeslutet tryckt i von Stiernman 1728 s. 733ff.
 11 Gustav Adolfs brev ”till allmogen över hela Sveriges rike om en Älvsborgs lösens 

termin” i RR 12/7 1618 s. 249f.
 12 Tidsangivelserna är något ungefärliga eftersom uppbörden i vissa områden i praktiken 

inte kom igång förrän i början av 1614 eller slutfördes förrän i början av 1619.
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med det omgivande området.13 Därmed var dock inte arbetet med 
att driva in skatten över, tvärtom. Organisationen kring uppbörden 
– och med den produktionen av källmaterial – växte paradoxalt nog 
under åren närmast efter det att lösensumman erlagts, och det var 
i detta sammanhang som de viktiga migrationsuppgifterna kom att 
produceras.

Bildandet av Älvsborgs lösens arkiv
Det material som arbetet med Älvsborgs lösen lämnat efter sig är 
huvudsakligen av två slag. Den första delen utgörs av kopior av brev 
med anvisningar och befallningar från Kammaren eller konungen till 
dem som arbetade ute i organisationen. Dessa brev är fördelade på tre 
olika registratur. För det första återfinns många brev rörande Älvsborgs 
lösen där Kungl. Maj:t var avsändare, bland annat vissa centrala beslut 
men också fullmakter för anställda i organisationen samt kommunika-
tion med allmogen, i Riksregistraturet. För det andra finns ett särskilt 
”Registratur uppå de handlingar som Älvsborgs lösen vidkomma 
anno 1614”.14 Detta är påbörjat våren 1614, strax efter det att kon-
ungen tillsatt fyra kamrerare som skulle ansvara för organisationens 
centrala del i Kammaren i Stockholm.15 I registraturet ingår, rubriken 
till trots, även ständermötets beslut och några av kommissariernas 
fullmakter från hösten 1613. Det innehåller i övrigt framförallt kvit-
ton på uppbörden från perioden februari–juni 1614.16 För samtliga år 
finns därtill Kammarkollegiets registratur, som innehåller de flesta 
skrivelserna från Kammaren till olika aktörer ute i organisationen.17 
Som de flesta äldre registratur är det dock inte fullständigt, ty förutom 
enstaka uteslutningar föreligger även en större lucka för perioden ok-
tober 1617–mars 1618.18 Materialet ger därför inte upplysningar om 

 13 Den samtida anonyma skriften Een sanfärdigh Berättelse... (1619) berättar om hur 
fästningen återköptes.

 14 E 377, UUB.
 15 Fullmakt för Johan Skytte och Bror Andersson (Rålamb) 13/2 1614, E 377 s. 5v–6r, 

UUB; fullmakt för Nils (Turesson) Bielke och Nils Andersson (Lilliehöök) 14/2 1614, 
E 377 s. 4v–5r, UUB.

 16 Ett enstaka kvitto sist i volymen är daterat i november, vilket visar att boken då ännu 
fanns kvar i Kammaren. Det är inte känt varför den sedan slutade användas.

 17 Kammarkollegiets kansliarkiv, BIIa1:2–12 (Kammarkollegiets registratur, KR), Kam-
mararkivet, RA.

 18 Enligt anteckningar på insidan av pärmarna till 1617 och 1618 års registratur renskrevs 
de bägge volymerna först 1626, vilket kan förklara luckan. Brevmaterial saknas för 
hertigdömena och för änkedrottning Kristinas livgeding, eftersom deras registratur 
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alla detaljer i arbetet, men kan ändå användas för att undersöka hur 
man från Kammarens och Kungl. Maj:ts sida exempelvis motiverade 
behovet av förändringar i och granskningar av organisationen.

Den andra delen av källmaterialet utgörs av det arkivmaterial som 
uppbördsorganisationen själv efterlämnade, idag samlat i framförallt 
två huvudarkiv.19 Redan i ständermötets beslut 1613 fastslogs att 
uppbörden från Älvsborgs lösen skulle hållas helt skild från rikets 
övriga uppbörd. På grund av detta inrättades ett rum särskilt för Älvs-
borgs lösen, till vilket bara de fyra kamrerarna hade tillträde.20 Detta 
medförde också att handlingarna från arbetet förvarades separat 
från resten av Kammarens arkiv, vilket framgår av tre förteckningar 
över Älvsborgs lösen-materialet som bevarats från 1620-talet. Dessa 
förteckningar är viktiga källor till arkivets uppkomst och formering, 
inte minst genom att de innehåller uppgifter om handlingar som inte 
längre existerar.21

De två äldsta arkivförteckningarna ingår i den så kallade besvärs-
boken, som i övrigt innehåller revisionsanmärkningar från början av 
1620-talet rörande den ordinarie uppbörden.22 Den första förteckning-
en, No 42 i besvärsboken, har troligen tillkommit 1621–1622. Såvitt det 
är möjligt att utläsa ur förteckningen var handlingarna då inte mer 
ordnade än att några låg ”uti stora kistan”, några i ”andra kistan” och 
att ”Finlands handlingar” förvarades för sig.23 Inga volymsigna anges. 
Den andra arkivförteckningen, besvärsbokens No 63, är något senare, 
vilket framgår av att den omfattar ett antal volymer som saknas i den 
tidigare förteckningen. Den är mer kortfattad och redovisar i huvud-
sak räkenskaper. Inte heller vid denna tidpunkt var arkivhandlingarna 
ordnade.24 Den tredje förteckningen över arkivet från 1620-talet ingår 

för de aktuella åren inte bevarats (eller upprättats). Hur arbetet med Älvsborgs lösen 
i framförallt livgedinget gått till är därför till största delen okänt.

 19 De svenska handlingarna finns i arkivet ”Älvsborgs lösen 1613” (ÄL) på Riksarkivet i 
Stockholm, huvudparten av de finländska i ”Äldre räkenskapssamlingen, serie 483” 
(ÄR) på Riksarkivet i Helsingfors. Både det svenska och det finländska materialet är 
idag till största delen tillgängligt digitalt.

 20 Mötesbeslutet 23/7 1613, tryckt i Ahnlund 1932 s. 314.
 21 Ett exempel på detta är den restlängd över Uppland för alla sex terminer som redovisas 

i både arkivförteckning No 42 och No 63. Den saknas redan i Generalregistret 1628.
 22 Besvärsboken (ÄL vol. 5) har tillhört Johan Ottesson som hade särskild uppgift att 

granska räkenskaperna, se KR 10/8 1616. Enligt arkivförteckning No 42 fanns i Kam-
maren i början av 1620-talet också två äldre besvärsböcker, vilka idag inte är bevarade.

 23 ÄL vol. 5.
 24 Den senare arkivförteckningen har troligen tillkommit före 22/2 1623, då restlängden 
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i det ”Generalregister” över landskapshandlingarna som upprättades 
i Kammaren 1628.25 I Generalregistret redovisas handlingarna från 
Älvsborgs lösen i en speciell avdelning, vilket visar att de också vid 
denna tid var samlade till ett särskilt arkiv, och de hade (senast vid 
iordningställandet av registret) ordnats och numrerats landskapsvis.26

Redan av 1620-talets arkivförteckningar framgår emellertid att 
arkivet under årens lopp varit långt ifrån någon sluten enhet. Den 
första större förändringen skedde då handlingarna från Kristinas d.ä:s 
livgeding infogades i arkivet efter drottningens död 1625.27 Den mest 
omfattande förändringen av arkivbeståndet dröjde dock till mitten av 
1800-talet. Som ett villkor vid freden med Ryssland 1809 förband sig 
Sverige att överlämna alla äldre handlingar rörande Finland.28 Hand-
lingarna rörande Älvsborgs lösen överskeppades 1864, vilket innebär 
att Älvsborgs lösens arkiv i Stockholm idag är vida mindre än vad det 
var under 1600-talet.29 Samtidigt har arkivet vid ett flertal tidpunkter 
under 1900-talet tillförts strödda handlingar från andra källsamlingar. 
Även om dessa handlingar otvivelaktigt har sitt ursprung i arbetet med 
Älvsborgs lösen, är det i vissa fall tveksamt om de verkligen ingick i 
Älvsborgs lösens arkiv under 1620-talet. Arkivet kan därför idag bäst 
beskrivas som en ämnessamling, vars huvuddel dock utgörs av de 
handlingar som samlades i kamrerarnas rum på slottet i Stockholm 
under 1610- och 1620-talen.

för Uppland (ÄL vol. 17) enligt anteckning på pergamentsomslaget levererades till 
Kammaren. Volymen saknas i arkivförteckningen.

 25 Kammararkivets ämbetsarkiv t.o.m. 1921, DII ser. I:1 (Generalregister 1628), Kam-
mararkivet, RA.

 26 I förteckningen saknas tre områden: Västergötland (med Dalsland och Värmland), 
Norrland (med Åland och Österbotten) samt Finland.

 27 Handlingarna från livgedinget rörande Älvsborgs lösen levererades till Kammaren i 
Stockholm 1626 tillsammans med andra räkenskaper, enligt en anteckning i Kammar-
arkivets ämbetsarkiv t.o.m. 1921, FII:8 (Leveranser till KA från åtskilliga), Kammar-
arkivet, RA. I samma volym finns också ett ”Register på räkenskaper som försändas 
från Nyköping till Stockholm den 28 september 1626. Angå Furstendömet”, bland 
vilka återfinns en del räkenskaper och längder rörande Älvsborgs lösen i Karl Filips 
hertigdöme. Simonsson 1927 s. 453 anser att ”anmärkningsvärt är, att räkenskaperna 
från Livgedinget inte tycks ha varit föremål för [Kammarens] revision”. Detsamma 
gäller alltså även vissa av hertigdömets räkenskaper.

 28 Almquist 1917 s. 3.
 29 Wichman 1990 s. 52 påpekar att arkivet måste ha varit i god ordning 1864 eftersom det 

var möjligt att överlämna de finska handlingarna ”med blott obetydliga undantag” 
(främst ÄL vol. 60).
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Uppbördsorganisationen
Den grundläggande utgångspunkten för Älvsborgs lösen, så som den 
formulerades i ständermötets beslut 1613, var att skatten var en person-
skatt som skulle betalas av alla ”som ant[ing]en bor i Sveriges rike och 
innan dess gränser, eller ock där handlar”.30 Skatten skulle emellertid 
inte betalas lika av alla. I mötesbeslutet räknas ett trettiotal olika be-
folkningskategorier upp med de belopp som skulle betalas per termin, 
vilka varierade från 32 riksdaler (per rusttjänsthäst) för en adelsman 
ned till ½ riksdaler för en piga. Skatten skulle betalas av alla adelsmän, 
deras änkor och barn; av alla inom prästerskapet, inklusive kaplaner och 
klockare; av knektar, ryttare och deras befäl; av bönder och bergsmän, 
deras hustrur och barn; av borgarna i städerna och av hantverkarna på 
landsbygden; av fogdar, tullnärer, skrivare och länsmän; av främmande 
köpmän som handlade i riket; samt av alla drängar och pigor, oavsett 
vem de tjänade. Endast två befolkningsgrupper var enligt mötesbeslu-
tet undantagna från skatten: dels tjänstefolk och barn under 15 år, dels 
frälsebönder och -torpare bosatta inom adelns sätesgårdars rå och rör. 
Dessa två befolkningsgrupper utgör därför även det största bortfallet 
vad gäller migrationsuppgifter.

Ovan har i förbigående nämnts att det redan i mötesbeslutet 1613 
stadgades att skatten inte fick användas till några andra utgifter än just 
betalningen av Älvsborgs lösen. För att slå vakt om detta bestämdes 
att skatten inte skulle hanteras av de vanliga skatteuppbördsmännen, 
fogdarna. Istället utsågs under hösten 1613 ”två ärliga, rättrådiga och 
beskedliga män” för att uppbära skatten i varje landsända. Dessa upp-
bördsmän, som snart kom att tituleras kommissarier, var ansvariga 
både för att se till att alla skattebetalare fördes in i uppbördslängderna 
och för att uppbära och föra silvret till Stockholm.31 Ett halvår senare, 
i mitten av februari 1614, tillsattes de fyra kamrerare som skulle vara 
ansvariga för att ta emot uppbörden i Stockholm och granska kom-

 30 Mötesbeslutet, tryckt i Ahnlund 1932 s. 312–313. Utländska köpmän skattebefriades 
dock efter den första terminen eftersom skatten ansågs vara till men för utrikeshan-
deln: Simonsson 1927 s. 450.

 31 Kommissariernas fullmakt 15/9 1613, tryckt i Ahnlund 1932 s. 319–320. I Älvsborgs 
lösens registratur 1614 (E 377 s. 6r–7r, UUB) finns en avskrift av fullmakten för 
kommissarierna i kungadömesdelen av Västergötland, likaledes daterad 15/9 1613, 
liksom en lista över de andra kommissarier som samtidigt utsågs. I denna lista saknas 
dock bland annat de finländska landskapen (både Åland och Österbotten finns dock 
med), livgedinget, hertig Johans hertigdöme samt Kalmar län. Någon fullständig 
samtida lista över kommissarierna har inte påträffats.
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missariernas räkenskaper,32 och redan veckan därpå anlände de första 
kommissarierna till Stockholm för att avlägga sina räkenskaper.33

Kommissariernas fullmakter stadgade att de lokala prästerna (och 
i städerna borgmästarna och rådmännen) skulle göra upp fullstän-
diga längder över skattebetalarna, varefter kommissarierna skulle göra 
uppbördslängder över dem som hade betalat skatten. Senast i samband 
med att kommissarierna avlade den första räkenskapen i Kammaren 
våren 1614 måste det dock ha stått klart att inte alla ur allmogen för-
mådde betala. Kommissariernas ursprungliga fullmakter innehöll vis-
serligen inga bestämmelser kring hur de skulle hantera restantierna,34 
men för att uppbördsarbetet skulle kunna utföras måste de tidigt 
också ha börjat göra förteckningar över de personer som ännu inte 
betalat skatten. Sådana restlängder utgör en del av det som Simonsson 
benämnde ”handlingar rörande restuppbörden”, men eftersom rest-
längderna hade karaktären av arbetsmaterial är deras bevarandegrad 
låg. Det finns otaliga uppgifter om restlängder som skulle visas upp 
av kommissarierna i Kammaren men som idag inte är bevarade.35 I 
allmänhet innehåller de bevarade restlängderna emellertid inte några 
migrationsuppgifter.36 Sådana finns det däremot gott om i den andra 
typen av längder som förts under rubriken ”restuppbörden”, rannsak-
ningslängderna.

Rannsakningsorganisationen
För att komma till rätta med dem som ännu inte hade betalat genom-
fördes, med start redan på sommaren 1614, rannsakningar på skilda 
håll i riket.37 Till utgångspunkt för dessa rannsakningar måste ha legat 
restlängder, eftersom de endast omfattar dem som vid tidpunkten för 

 32 Fullmakter 13–14/2 1614, E 377, UUB.
 33 E 377, UUB.
 34 Fullmakten i E 377 s. 6–7, UUB.
 35 Exempel på detta finns i KR 10/3 1615 (Uppland); KR 8/4 1619 (Österbotten); RR 30/3 

1620 (Jönköpings län). Tilläggas kan att en restlängd för Uppland på alla sex terminer, 
nämnd i båda arkivförteckningarna i ÄL vol. 5 och som därför fanns i Kammaren i 
början av 1620-talet, inte bevarats.

 36 Några få undantag finns där restlängderna också användes som avkortningslängder, 
exempelvis från Karelen: ÄR vol. Gz (Jääskis hd 1622–1623), ÄL vol. 60 (Stranda hd 
1622).

 37 Rannsakning över Uppland påbörjad i juni 1614, ÄL vol. 10B; rannsakning över Kal-
mar län i juli 1614, ÄL vol. 19; rannsakning av kungadömesdelen av Västergötland 
och Dalsland hållen 1614–1615, ÄL vol. 33; troligen är även en odaterad rannsakning 
av Jönköpings län från denna tid, ÄL vol. 27.
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rannsakningen ännu inte hade betalat skatten. Den viktigaste orsaken 
till de uteblivna betalningarna var, av rannsakningslängderna att döma, 
utan tvekan fattigdom, men det var heller inte ovanligt att personer 
resterade för att de hade flyttat bort. Därför utgör redan dessa tidiga 
rannsakningslängder en viktig källa till migrationsuppgifter, trots att 
de inte omfattar hela befolkningen i de rannsakade områdena.38

Till en början var det uppbördskommissarierna själva som genom-
förde rannsakningarna, och de gavs därför också rätt att själva bedöma 
vilka i befolkningen som skulle avkortas för exempelvis fattigdom.39 
Den största delen av avkortningsrannsakningarna genomfördes dock 
först från 1619 och framåt, det vill säga sedan de egentliga uppbörds-
terminerna passerat. Kronan var då alltjämt mån om att restantierna 
skulle drivas in, nu inte längre för att användas till lösensumman för 
Älvsborg utan till andra utgiftsposter,40 och uppbördsarbetet kunde 
därför inte avslutas förrän samtliga restantier antingen var indrivna 
eller avkortade. För att rannsakningarna skulle gå rätt till ville man 
dock inte längre använda sig av kommissarierna, antagligen eftersom 
man fruktade att dessa skulle ta den enklaste utvägen och avkorta så 
många som möjligt (vilket skulle minska kronans intäkter). Istället 
valde man att använda sig av ståthållarna, som – med något enstaka 
undantag – ansvarade för alla avkortningsrannsakningar under perio-
den 1619–1623.41 Utan tvekan har ståthållarnas oberoende position an-
setts viktig för deras kontrollfunktion, och uppgiften ligger i linje med 
deras växande ansvar för kontrollen över fogdarna under 1610-talet.42 

 38 Detta har inte uppmärksammats tidigare. Lundkvist redovisar avkortningsrannsak-
ningarna endast översiktligt i en tabell, men nämner ingenting om deras innehåll och 
använder dem inte: Lundkvist 1974 s. 200f.

 39 Rannsakningarna från perioden 1614–1618, vilka alla utfördes av uppbördskommis-
sarierna, omfattar de första tre terminernas uppbörd och härrör från framförallt Karl 
Filips hertigdöme (ÄL vol. 63 & 65) samt från kungadömesdelen i Västergötland 
(ÄL vol. 34–35). Den ovannämnda rannsakningen i Uppland leddes ursprungligen 
av kommissarierna, men sedan dessa fick nya arbetsuppgifter utsågs i mars 1615 till 
särskild rannsakningskommissarie Staffan Lemnius; se fullmakt i KR 21/3 1615 och 
ett (bitvis avvikande) koncept till samma fullmakt i Kammarkollegiets kansliarkiv, 
BIIbI:2 (koncept till brev 1612–1625 som saknas i registraturet [sic]), RA.

 40 Exempel på hur restantierna från Älvsborgs lösen anslagits till andra utgifter finns i 
KR 1/10 1619, KR 21/4 1623, KR 30/10 1623.

 41 I något fall har man istället begagnat sig av särskilt utsedda rannsakningskommissarier 
(Norrland och Österbotten, ÄL vol. 56; ÄR vol. Fo). I ett enda fall har kommis-
sarierna ansvarat för avkortningsrannsakningar även efter 1619 (i delar av Karl Filips 
hertigdöme 1620; ÄL vol. 65, 68).

 42 I enlighet med ståthållarinstruktionerna 1616 och kammarordningen 1618, se 
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Härigenom blottlades ett misstroende även mot uppbördskommissa-
rierna, ett misstroende som grundade sig i deras uppenbara oförmåga 
att kräva in silvret i rättan tid. 

Detta misstroende framgår ännu tydligare genom inrättandet av 
den kontrollorganisation som de fullständiga rannsakningarna av hela 
landskap innebar. Sven Lundkvist har beskrivit hur såväl änkedrott-
ning Kristina och hertig Johan som ständerna vid riksdagen 1617 före-
slog att man skulle låta rannsaka vilka i befolkningen som hade betalat 
och vilka som ännu återstod.43 Emellertid var det först året därpå, på 
hösten 1618, som tanken på mer omfattande rannsakningar började 
förverkligas. Från denna tidpunkt finns ett koncept till fullmakt ”för 
dem som skola rannsaka om Älvsborgs lösens återstående rest” i Riks-
registraturet.44 Såväl Simonsson, som skriver att det ”utsågos för varje 
uppbördsdistrikt […] särskilda rannsakningskommissarier”,45 som 
Lundkvist, som menar att ”[u]nder hösten 1618 mognade planerna 
på en rannsakning över hela landet”46 tolkar fullmakten som att man 
omedelbart tänkte sända ut rannsakningskommissioner till hela riket. 
Även om själva fullmakten var utformad så att den skulle kunna an-
vändas för flera områden, saknas dock helt uppgifter om vilka kom-
missarier som möjligen utsågs vid tillfället. Det finns heller inget som 
tyder på att några rannsakningar verkligen påbörjades hösten 1618, och 
av de tre rannsakningar som genomfördes 1619 hade åtminstone två 
beordrats först vid en något senare tidpunkt.47

Oavsett avsikt hösten 1618 kom rannsakningarna inte att genom-
föras samtidigt på ett enhetligt sätt i alla delar av riket utan som 
punktinsatser, föranledda av speciella anledningar. Rannsakningarnas 

Hallen berg 2001 s. 85, 123f.; Jonsson 2003 s. 119.
 43 Lundkvist 1974 s. 196f.
 44 RR 22/10 1618.
 45 Simonsson 1927 s. 453.
 46 Lundkvist 1974 s. 197.
 47 Älvsborgs lösens kamrerare skrev i december 1618 till rikskanslern och bad honom 

anhålla hos kungen om att rannsakningskommissarier skulle utses för Norrland, KR 
12/12 1618. I detta brev nämner kamrerarna att ”k. m:t […] till mesta parten av de 
förnämligaste landsändar nådigst förordnade och fullmäktige gjorde dem som vidare 
om Älvsborgs lösen för alla terminerna rannsaka skulle, undantagandes Västergötland 
[sic]”. Möjligen utsågs alltså verkligen ett antal kommissarier i oktober 1618. vilka av 
någon anledning aldrig kom att påbörja sina värv. Den andra rannsakningen våren 
1619 är den i Östergötland, beordrad enligt RR 25/1 1619. Den enda kända rannsak-
ning som kan gå tillbaka på fullmakten 1618 är därmed den västmanländska (ÄL vol. 
42–44), för vilken ingen fullmakt har återfunnits.



 45

övergripande orsak, så som den framgår av fullmakterna, var förvisso 
alltid densamma: kommissarier hade utsetts ”eftersom vi förnimmer 
att med Älvsborgs lösens uppbörd uti landsändarna oriktigt tillgånget 
är”.48 De specifika orsakerna varierade däremot från rannsakning till 
rannsakning. I flera fall var det skattebetalarna som vände sig till kungen 
i förhoppning om att slippa betala.49 En annan återkommande orsak 
var misstankar om oredligheter i kommissariernas räkenskaper och 
uppbördslängder, vilka uppstått antingen genom slarv eller av upp-
såt.50 I tidigare forskning har framförallt betonats att rannsakningarna 
skulle kontrollera att inga skattebetalare hade sluppit undan,51 men 
minst lika viktig var rannsakningarnas kontrollfunktion gentemot 
uppbördsorganisationen.52 Det finns till och med ett exempel på att 
rannsakningen av ett helt landskap var tvungen att göras om då Kam-
maren fick reda på att man hade använt sig av samma skrivare som 
redan hade varit inblandade i arbetet med den ordinarie uppbörden, 
”vilka saken under ögonen går, och i det fallet misstänkta är”.53

Rannsakningslängdernas migrationsuppgifter
I brist på bevarade instruktioner om hur arbetet skulle bedrivas är full-
makterna, tillsammans med de bevarade rannsakningslängderna, den 
enda källa som kan användas för att undersöka hur rannsakningskom-
missionerna arbetade. Kommissarierna skulle enligt sina fullmakter 
resa runt i landskapet och besöka alla städer och socknar. På varje plats 
skulle de upprätta en längd som omfattade hela den befolkning som 
bott i området under den tidsperiod då Älvsborgs lösen hade utkrävts.54 

 48 RR 22/10 1618.
 49 Så enligt RR 25/1 1619 (Östergötland), RR 30/3 1620 (Jönköpings län), KR 22/3 1621 

(Arboga och Västerås).
 50 Så i RR 18/7 1619 & i ÄR vol. Ad s. 19v. Rannsakningen i Jönköpings län 1620 

hade samband med rättegångsprocessen mot kommissarieskrivaren Erik Larsson 
(Klagomålsregister 1550-talet–1628 vol. 4:II, Strödda räkenskaper och handlingar 
t.o.m. 1630, RA; delvis tryckta i Hedar 1934 s. 194–216). Larsson dömdes 27/11 1621 
till döden för förskingring. Om oegentligheter i Dalarna och Bergslagen anmärkte 
kamrer Johan Ottesson i sin besvärsbok (ÄL vol. 5), vilket ledde till rannsakning 
(ÄL vol. 50; fullmakt i KR 20/4 1621) och rättegång 9/9 1622 (tryckt i Hedar 1934 s. 
218–222). I Värmland var bakgrunden till rannsakningen att ”för den 3 terminen fast 
orättrådligen tillgånget och handlat [är]”: KR 30/6 1621.

 51 Exempelvis Nilsson 1987 s. 130; Nilsson 1990 s. 96.
 52 På samma sätt som rannsakningskommissioner användes för att granska fogdarnas 

arbete: Almquist 1917 s. 133; Nilsson 1987; Hallenberg 2001 s. 352.
 53 KR 22/2 1622 (Viborgs län).
 54 Detta stadgas både i fullmakten i RR 22/10 1618 och i följande bestämmelser.
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Vidare skulle man låta anteckna vad var och en i befolkningen hade 
betalat varje termin, samt till vem de betalat i de fall det inte varit till 
den rätte uppbördsmannen. Däremot nämns i fullmakterna ingenting 
om att anledningen till varför någon inte hade betalat sin skatt skulle 
antecknas. Att så ändå genomgående skedde innebär att detta måste 
ha ingått som en del av Kammarens ytterligare instruktioner, vilka 
inte bevarats (och som möjligen var muntliga).55 Om innehållet i dessa 
instruktioner är därför inget mer känt än vad som kan utläsas ur själva 
längderna, vars varierande innehåll tyder på att också instruktionerna 
kan ha skilt sig åt från tillfälle till tillfälle.

Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning rannsakningslängderna 
bygger på uppgifter från de tidigare längderna över befolkningen, men 
i ett enstaka fall är det faktiskt möjligt att visa att rannsakningslängden 
är oberoende. Våren 1619, då rannsakningen i Norrland redan pågått i 
ett par månader, meddelade Kammaren kommissarierna att man inte 
ville släppa ifrån sig uppbördslängderna förrän skrivaren hade slutfört 
sin räkenskap.56 Medan den norrländska rannsakningen alltså hade 
påbörjats utan de ordinarie uppbördslängderna, kan därför antas att 
den senare delen av rannsakningsarbetet (som slutfördes först i januari 
1620) utfördes med längderna på plats i Norrland.57 Och allt annat 
vore märkligt, eftersom det bland rannsakningskommissariernas 
uppgifter ingick att kontrollera huruvida uppbördskommissarierna 
hade uteslutit några personer ur längderna. Strödda anteckningar i 
rannsakningslängderna visar också att dessa redan vid upprättandet 
jämfördes med uppbördslängderna, då man noterade att någon tidi-
gare antecknats med fel namn, skrivits på fel ort eller helt saknades 
i uppbördslängden.58 Rannsakningslängderna är därför inte en sam-
manställning av äldre uppgifter utan en ny och oberoende registrering, 
genomförd i syfte att kunna jämföras med de äldre längdernas uppgif-
ter om befolkning och uppbörder. 

Att rannsakningslängderna tillkommit genom utfrågningar av 
befolkningen innebär att längdernas uppgifter kan förstås som en 
gemensam produkt av kommissariernas verksamhet och informan-

 55 Att ytterligare instruktioner gavs innan arbetet inleddes framgår exempelvis av KR 
13/8 1620.

 56 KR 31/5 1619.
 57 ÄL vol. 57–59.
 58 I något fall var det tvärtom så att personer som fanns med i uppbördslängderna 

uteslöts ur rannsakningslängden, exempelvis på grund av fattigdom i ett litet antal 
socknar i ÄL vol. 66 (Södermanland).
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ternas utsagor.59 I vissa fall – i somliga längder oftare än andra – finns 
noteringar om personer som har flyttat ”och ingen vet vart”. I dessa 
fall har alltså en uttrycklig fråga vart flyttningen gått ställts till den för-
samlade menigheten (eller till deras representanter, oftast prästen och 
sexmännen), en fråga som besvarats nekande. Men huruvida sådana 
frågor ställts också om de personer där längderna bara anger att någon 
flyttat bort, utan någon angiven destination eller annan kommentar, 
är mer tveksamt, i synnerhet vad gäller de rannsakningslängder där 
destinationer endast sällan eller över huvud taget inte noterades.60

Eftersom det primära syftet med rannsakningarna inte var att 
registrera flyttningar utan att kontrollera skatteuppbörden, var det 
endast skattebetalarnas flyttningar som registrerades i rannsaknings-
längderna, medan de som inte behövde betala skatten – barn och 
tjänstefolk under 15 år samt rå- och rörsbönder – heller inte rannsa-
kades.61 Genom senare justeringar av ständermötesbeslutet undantogs 
därtill även kronans arbetskraft vid slotten samt ryttare och knektar 
”på tåg”.62 Detta innebär att slotten och kungsgårdarna saknas i 
rannsakningslängderna,63 medan knektarna däremot oftast rannsaka-
des trots befrielsen, då kommissarierna försökte avgöra om de verkli-
gen hade varit på tåg och därmed uppfyllt kraven för skattebefrielse. 
Med undantag för dessa skattebefriade finns dock inga skäl att tro att 
några andra grupper genomgående saknas i längderna.64

Som skriftlig källa till migrationsuppgifter är Älvsborgs lösens 
rannsakningslängder primär. Den kan omöjligt bygga på annat skri-
vet material om flyttningar, eftersom något sådant ännu inte existe-
rade i Sverige.65 Å andra sidan är uppgifterna naturligtvis sekundära 
i förhållande till de muntliga uppgifter om flyttningar som låg till 
grund för rannsakningarna, uppgifter som rörde personer som inte 
själva närvarade vid rannsakningen (eftersom de hade flyttat bort). 

 59 Jämför Stoler 2002 s. 103f.
 60 Detta gäller till exempel ÄL vol. 76 (Östergötland) och vol. 31–32 (Jönköpings län). I 

dessa fall beror avsaknaden sannolikt på att rannsakningskommissionernas instruk-
tioner inte innehöll uppgiften att efterfråga detta.

 61 Lundkvist 1974 s. 205.
 62 E 377 s. 6–7, UUB; Lundkvist 1974 s. 195.
 63 Däremot redovisas naturligtvis migration till kronans slott och gårdar (se kap. 4).
 64 Lennart Palm, som använt rannsakningslängderna för folkmängdsberäkningar, me-

nar att fullständigheten är mycket god: Palm 2016.
 65 Även om rannsakningslängderna byggde på uppbördslängderna – vilket kommen-

terades ovan – måste migrationsuppgifterna vara primära, eftersom migration inte 
registrerades under uppbörden.
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Dessutom rörde uppgifterna i många fall migration som vid tiden för 
rannsakningen låg uppemot tio år tillbaka i tiden.66 Detta innebär att 
detaljuppgifterna i varje enskilt fall är osäkra, eftersom risken för att 
rannsakningarnas informanter inte kommit ihåg vart någon flyttat är 
påtaglig. Att sådana felaktigheter skulle snedvrida de följande under-
sökningarnas resultat är dock på grund av det stora antalet uppgifter 
obetydlig.

Rannsakningslängdernas uppgifter om de flyttande hushållen är 
oftast mycket detaljfattiga. I allmänhet anges i längderna bara hushålls-
föreståndarens namn, civilstånd, hemvist, destination, vilken kategori 
av skattebetalare han räknades till, samt huruvida han betalat sin skatt 
eller ej. Däremot anges sällan eller aldrig någon ålder, hushållets storlek 
eller detaljer kring vad som orsakat flyttningen. För tjänstefolkets del 
är uppgifterna ännu magrare. Av någon nu okänd anledning noterades 
drängars och pigors flyttande enbart i tre rannsakningar.67 Tjänstefol-
kets namn noterades nästan aldrig, och dessutom antecknades bara 
deras flyttningar i de fall då antalet tjänstefolk i hushållet minskade. 

 66 Den sist daterade rannsakningen gällde avkortningen i kungadömesdelen av Väs-
tergötland och genomfördes i augusti 1623 (ÄL vol. 39). Den omfattar alla de sex 
terminerna och sträcker sig alltså tillbaka till hösten 1613.

 67 Tavastland 1620 (ÄR vol. En, Eo, Ep), Södermanland 1621 (ÄL vol. 66) och Närke 
1622 (ÄL vol. 67).

Figur 2. Exempel på migrationsuppgifter i Älvsborgs lösens rannsakningslängder: 
”Tomas harneskmakare […] flytt till England; Jost vantmakare […] död; Lasse 
Danielsson[…] rymd; Mårten[…] flytt till Tyskland”. Källa: ÄL vol. 66 (Tunafors stad).
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Då en dräng eller piga flyttade bort men omedelbart ersattes av en 
annan framgår detta därför inte av längderna. Allt detta begränsar 
på olika sätt vilka analyser som kan göras av tjänstefolkets respektive 
hushållens migration.

Det är också okänt varför rannsakningskommissarierna bemödade 
sig att anteckna vart man flyttade. Kommissariernas primära uppgift 
var att finna godtagbara förklaringar till varför någon upphört att betala 
skatten, och för detta räckte egentligen gott att det noterades att någon 
hade flyttat bort. Så är också fallet i alla de tidiga rannsakningarna, då 
ingen (av det bevarade materialet att döma) ännu hade någon tanke på 
att försöka spåra upp bortflyttade personer. Ju längre tiden led föränd-
rades dock praxis så att man vid de sista rannsakningarna antecknade 
destinationen för över 80 % av de bortflyttade. Det är möjligt att detta 
skedde för att man planerade att försöka spåra upp de bortflyttade och 
avkräva dem skatten, men återigen saknas helt skriftliga instruktioner 
som skulle kunna ange syftet med arbetet. Säkert är emellertid att det 
inte finns några indikationer – annat än i sällsynta undantagsfall – på 
att de insamlade destinationsuppgifterna verkligen användes för att 
spåra flyttare och kräva in resterande skattebelopp.68

En sista viktig detalj rörande rannsakningslängdernas migrations-
uppgifter är skillnaden mellan de fullständiga rannsakningslängderna 
och avkortningsrannsakningarna. I de områden som rannsakades 
fullständigt noterade man alla hushålls flyttningar, oavsett om de hade 
betalat skatten eller inte, vilket möjliggör jämförelser mellan bofasta 
och flyttande (se kap. 3). Vid avkortningsrannsakningarna däremot 
registrerades endast de personer som inte betalat sin skatt i tid, vilket 
medförde att inte heller alla flyttningar registrerades i dessa områden. 
Även om dessa längders migrationsuppgifter är intressanta, gör den mer 
begränsade informationsmängden att analysmöjligheterna begränsas. 
För områden från vilka både en fullständig rannsakning och en (eller 
flera) avkortningsrannsakningar är bevarade har därför den fullständiga 
rannsakningen legat till grund för analysen, ofta dock kompletterad 
med information från avkortningsrannsakningarna (främst vad gäller 
destinationsuppgifter). En utförligare studie av den lokala rannsak-
ningsorganisationen och en redogörelse för vilka rannsakningslängder 
som innehåller migrationsuppgifter återfinns i appendix.

 68 Ett sällsynt exempel finns i Södertälje sn (ÄL vol. 66), där det för en bonde som flyttat 
in till staden noteras att han inte återfunnits i stadens längder. Även om kommis-
sarierna i just det här fallet alltså jämförde längderna, finns dock inget som indikerar 
att de lyckades använda uppgiften för att avkräva mannen mer skatt.
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Registrering och kontroll av  
migration i 1600-talets Sverige

I vilken utsträckning utgjorde statlig kontroll och registrering av 
migration – bortsett från Älvsborgs lösens rannsakningar – en del av 
det svenska 1610-talets migrationsregim? Med utgångspunkt i tidigare 
forskning, som dock präglas mer av framåtblickande mot 1700-talets 
former för migrationsregistrering än av en strävan att förstå 1600-talets, 
analyseras i det följande två typer av statlig migrationskontroll under 
tidigt 1600-tal: dels förekomsten av registrering av migration (i form 
av ”flyttlängder”), dels förekomsten av skriftlig migrationskontroll (i 
form av ”pass” och ”flyttattester”).

Statlig migrationsregistrering: flyttlängder
Det första kända tillfälle då statlig registrering av migration föreslogs 
var omkring 1620, då Gustav II Adolf (i ett utkast till ”krigsfolksord-
ning”) menade att det var ett problem att kronan saknade information 

Figur 3. Geografisk översikt över Älvsborgs lösens rannsakningslängder. 
Mörkgrått betecknar områden med fullständiga rannsakningslängder, 
ljusgrått områden med endast avkortningsrannsakningar och vitt områ-
den för vilka migrationsuppgifter helt saknas. För detaljer om respektive 
område, se appendix. Källa: ÄL; ÄR.
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om hur befolkningen förändrades mellan två utskrivningstillfällen.69 
För att inget lämpligt soldatmaterial skulle kunna smita undan borde 
prästen, enligt kungens förslag, lämna besked om alla dem som flyttat 
till eller från församlingen sedan förra utskrivningstillfället.70 Vid ett 
par tillfällen i krigsfolksordningen återkom kungen till hur detta skulle 
genomföras: ny lagstiftning behövde införas med innehållet att alla 
män som ville flytta från en församling först måste bege sig till prästen 
för att denne skulle kunna anteckna vart bonden eller drängen tänkte 
flytta.71 Krigsfolksordningen utfärdades dock aldrig, och därför följde 
heller inget påbud om obligatorisk migrationsregistrering.72

Samtidigt som Gustav II Adolf funderade på om prästerna borde 
sköta den statliga migrationsregistreringen sågs migration också som 
ett problemområde inom kyrkan. Biskop Johannes Rudbeckius i 
Västerås stadgade inför en visitationsresa i stiftet 1628 att prästerna 
skulle föra längder över alla som flyttade bort från församlingen fram 
till nästa biskopsvisitation.73 Inte heller detta påbud kom dock att 
realiseras i praktiken.74 För tiden före seklets mitt finns däremot två 
bevarade husförhörslängder i vilka migration har registrerats.75 Båda 

 69 Krigsfolksordningen tryckt i Styffe 1861 s. 1–61; Nilsson 1982 s. 13f. Tidpunkten är 
intressant: var Gustav Adolfs tankar influerade av de pågående rannsakningarna? 
Detta kan i brist på källor varken uteslutas eller bevisas.

 70 Styffe 1861 s. 15f.
 71 Styffe 1861 s. 17f., 32f. Gustav Adolf insåg att förslaget skulle leda till mer administration 

för prästerna, men menade att uppgiften inte borde vara alltför betungande: ”Ty när 
de som i socknen bo och flytta vilja förpliktas att giva honom [prästen] tillkänna när 
de det göra vilja, så kan honom icke vara besvärligt sådant att anteckna. Vilken [präst] 
utan dess [ɔ: dessutom] borde veta vad sockenmän han haver.” Styffe 1861 s. 33.

 72 Problemet med migration och utskrivningar uppmärksammades även vid ett riksråds-
möte 1643, då Karl Karlsson Gyllenhielm föreslog att prästerna borde ”uppteckna, 
huru många som födas, vilka som dö och vart de taga vägen”. Rikskanslern Axel 
Oxenstierna svarade att han ansåg förslaget ”icke väl vara praktikabelt, efter[som] 
folket och unga drängar försöka sig gemenligen på andra orter” – med andra ord, 
att migrationen var alltför omfattande för att kunna registreras. Riksrådets protokoll 
3/10 1643, tryckta i Bergh 1905 s. 282ff. Exemplet nämns även av Nilsson 1982 s. 15f 
och Lext 1984 s. 73.

 73 Lext 1984 s. 59ff. I biskopens stadga om kyrkböcker från 1622 nämns inga flyttlängder.
 74 Det finns åtminstone inga bevarade flyttlängder. Två bevarade kyrkböcker (Leksand 

AI:0 s. 20 och Lundby OIa:1, båda i ULA) innehåller en flyttlängdsrubrik men 
saknar helt anteckningar om flyttningar. Kanske fick prästerna ändrade order från 
Rudbeckius i samband med visitationen, kanske registrerades flyttningar verkligen i 
vissa församlingar vars kyrkböcker inte har överlevt till våra dagar.

 75 Tillberga OII:1 s. 74–79 (1632) och Björskog AI:1 (1643), båda i ULA; se Friberg & 
Friberg 1971. Tillberga husförhörslängd anges i arkivförteckningen omfatta endast 
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dessa längder är dock mycket knapphändiga: i huvudsak noteras en-
dast att en person är ”nykommen” eller ”avdragen”, men inte varifrån 
eller varthän han eller hon har flyttat. Inte ens i de fåtaliga områden 
där prästerna faktiskt registrerade migration var med andra ord upp-
gifterna tillräckligt fylliga för att motsvara kronans önskemål.

Först under andra halvan av 1600-talet blev det successivt vanli-
gare att kyrkan registrerade migration. Den äldsta kända bevarade 
flyttlängden påbörjades i mitten av 1660-talet i Jäders församling i 
Södermanland.76 Från 1670- och 1680-talets början finns ytterligare 
tio flyttlängder bevarade, varav en del dock har nedskrivits retroaktivt 
först efter det att obligatorisk migrationsregistrering infördes genom 
kyrkolagen 1686.77 Men inte heller efter kyrkolagens införande blev 
flyttlängder allmänt förekommande.78 Prästerna saknade incitament, 
menar Gösta Lext, för att föra register över något som inte genererade 
kyrkliga inkomster, och registrering av migration sågs antagligen av 
de flesta präster inte som någon kyrklig angelägenhet.79 Och även om 
Sven A. Nilsson menar att flyttlängder ”i själva verket [var] nödvändiga 
för en effektiv mantalsskrivning och befolkningskontroll” finns inget 
som talar för att detta verkligen motsvarade praktiken under tidigt 
1600-tal.80 Migrationskontroll genom skriftlig registrering förekom 

1632, men av de strykningar och anteckningar som finns i längden framgår att den 
varit i bruk under antagligen minst ett par år. Ytterligare fyra husförhörslängder 
finns bevarade från tiden före 1650 (Leksand AI:0, Lundby OIa:1, Norberg AI:1 och 
Ramnäs LIa:1, samtliga i ULA), vilka dock helt saknar migrationsuppgifter: Nilsson 
1982 s. 10. Därtill finns en katekismilängd från Bygdeå bevarad (AI:1, HLA). Som 
Jan Lindegren (1980 s. 60 not g) har visat innehåller den över huvud taget ytterst få 
demografiska anteckningar.

 76 Jäder EI:1, ULA. Flyttlängden omfattar inflyttade åren 1665–1671 (varefter följer en 
lucka till 1687, då anteckningarna påbörjas av en ny hand och på annan plats i voly-
men). Enligt volymens register har den tidigare även innehållit en utflyttningslängd, 
vilken nu saknas.

 77 I ett par fall framgår det explicit av flyttlängdernas rubriker att de skrivits först efter 
1686 (se Martebo CI:1 s.  55 och Lummelunda CI:1 s. 59, ViLA, vilka börjar 1671 
respektive 1670 men skrevs 1688). Den näst Jäder tidigaste flyttlängden som förts 
oberoende av kyrkolagen är Lyrestad C:1 s. 502, GLA, vilken påbörjades 1677 och 
som sägs vara skriven ”ifrån A[nn]o 1677 då jag detta pastorat tillträdde”.

 78 Från 1600-talet finns flyttlängder bevarade från drygt 200 församlingar. Många av dessa 
fördes dock bara under några få års tid. Antalet baseras på sökningar i arkivförteckning-
arna hos Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och Arkivverket (digi.narc.fi) i februari 
2015. Inga finländska flyttlängder från 1600-talet har påträffats. Allmänt förekommande 
blev flyttlängder först under 1800-talet: Lext 1984 s. 272f., 282 (not 109).

 79 Lext 1984 s. 77.
 80 Nilsson 1982 s. 22.
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under 1600-talet i normalfallet inte i Sverige, och Älvsborgs lösens 
rannsakningar byggde därför varken vidare på eller inledde en ny era 
av statlig migrationsregistrering.81

Migrationskontroll: flyttattester
Statlig migrationskontroll kan emellertid utövas inte bara genom 
registrering, utan även – och kanske mer effektivt – med hjälp av 
flyttattester, pass eller personbevis. Valentin Groebner har utforskat 
hur skriftliga dokument med uppgifter om innehavarens utseende och 
identitet infördes i Västeuropa under senmedeltiden i syfte att kunna 
identifiera främmande individer.82 Den skriftliga migrationskontrol-
lens svenska historia är kortare men trots det svårare att rekonstruera: 
passväsendet har av Göran Rosander karakteriserats som ”ett virrvarr 
av lokala och riksgiltiga förordningar”,83 och eftersom tidigare forsk-
ning nästan uteslutande behandlat senare perioder än 1600-talet är 
det fortfarande okänt vilka skriftliga dokument 1610-talets flyttare kan 
tänkas ha haft.

”Pass”, dokument som inte bara angav en persons identitet utan 
framförallt resans specifika ärende, hade redan under tidigt 1500-tal 
införts för utländska köpmän som handlade i Sverige,84 liksom för 
kronans tjänstemän för resor inom riket.85 I början av 1600-talet ak-
tualiserade därtill rädslan för spioner, ”fiender och de förrädare som av 
landet avvikna äro”, frågan om pass för dem som reste över gränsen i 
söder.86 Fogdarna och ståthållarna fick 1606 i uppgift att ha ”ett flitigt 
och noga inseende med vad för parti som således ut och in draga” i 
riket, medan de som bodde i gränsbygderna befalldes att ta fast de 
 81 Det skulle dröja ytterligare 350 år innan statliga ämbetsmän kom på idén att sam-

manställa längdernas uppgifter till migrationsstatistik. Då i helt andra syften än att 
skriva ut knektar.

 82 Groebner 2009.
 83 Rosander 1967 s. 33.
 84 Rosander 1967 s. 33.
 85 Dessa pass gav rätt till fri kost och logi vilket återkommande missbrukades, på 1610-ta-

let även i litteraturen. I Jakob Rondeletius pjäs Judas Redivivus, uppförd i Södertälje 
29/9 1614, klagar således fjärdingsmannen Pålwel: ”Igår lupo två [fogdekarlar] som 
glupna hundar / vad besked de hade, jag mycket undrar / slogo passet i bordet och 
pockade fast. / Men jag tog passet med en hast, / ty fick jag av enom tre blå ögon…” 
Rondeletius 1871 s. 35.

 86 Stadga 5/6 1605 (tryckt i Stiernman 1728 s. 496f.); 16/3 1606 (tryckt i Stiernman 1728 
s. 506–509). Även 1638 stadgades (med hänvisning till spionerna) att alla som reste 
in eller ut ur riket skulle vara försedda med pass: RR 28/1 1638 s. 61, RA. I Danmark 
infördes krav på pass för resor över statsgränsen först 1683: Sogner 2003 s. 244.
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inkommande främlingarna och föra dem till länsman. Denne skulle 
i sin tur föra dem till fogden, som skulle undersöka deras pass och 
sedan följa dem till ståthållaren.87 Inga utlänningar skulle heller få resa 
norrut förbi Nyköping eller Örebro utan att ha ett pass från någon av 
ståthållarna i Västergötland eller Småland,88 och ingen skulle få resa ut 
ur riket utan att uppvisa ett pass från ståthållaren i hemlänet, ”på det 
att man en gång må få veta vad folk här färdas i landet, och vad de 
hava här till att göra”.89 

Hur utbrett passtvånget i praktiken blev är okänt, men klart är att 
det endast gällde den minoritet av all migration som korsade stats-
gränsen i söder.90 För resande inom landet dröjde det dock fram till 
sekelskiftet 1700 innan de första förordningarna som allmänt påbjöd 
inrikespass utfärdades.91 Men trots att det inte fanns några lagkrav 
under 1600-talet på skriftliga dokument för intern migration finns 
tecken på att sådana ändå förekom i någon utsträckning. Gösta Lext 
har velat förklara detta genom att leda flyttattesternas historia tillbaka 
till kyrkoordningen 1571, där det stadgades att prästen inte fick ge 
nattvarden till någon som inte kunde bevisa ”huru det är med hans 
sak”.92 Det fanns emellertid inte något krav i kyrkoordningen på att 
detta bevis skulle vara skriftligt,93 och som framgick ovan var det heller 
inte självklart för Gustav Adolf då han 1620 arbetade med krigsfolks-
ordningen att den som ville flytta dessförinnan hade någon kontakt 
med sin församlingspräst för att skaffa sig en flyttattest.

 87 Stiernman 1728 s. 506f.
 88 Stiernman 1728 s. 508.
 89 De ”skalkar och bovar som på spejeri och allt ont hit in draga” som man fick tag på 

genom passtvånget skulle antingen landsförvisas eller avrättas: Stiernman 1728 s. 508f.
 90 Påbuden nämner inget passtvång i Stockholm, Finland eller Baltikum.
 91 Rosander 1967 s. 34. Den äldsta bevarade passjournalen är från Kalmar län 1741: 

Rosander 1967 s. 38. Det finns emellertid en del äldre förteckningar över resande, 
exempelvis i Sandbergska samlingen vol. F:3 s. 2217r–2229v, RA (listor över resande 
med kronans pass i Torstuna sn och i Österbotten 1636), och i Passväsen, Riksarkivets 
ämnessamlingar, Miscellanea, RA (listor på resande över skånska hamnar och över 
Gävle 1693–1695).

 92 Lext 1984 s. 242. Then swenska kyrkeordningen 1571 s. XXXVIIIv. Hela stycket lyder: 
”Man skall ock icke givat [nattvarden] någrom främmande eller okänd, med mindre 
[än att] han haver skäligt bevis, huru det är om hans sak. Kommer ock någon fram 
till altaret, som tillförne icke haver betett [ɔ: begivit] sig för prästen, om vilken han 
[prästen] ock eljest ingen viss kunskap haver, så må han väl där åtspord varda […] 
förr än honom gives sakramentet.”

 93 Lext medger detta men menar att det ”i många fall [var] det lättaste sättet att meddela 
sådan kunskap”: Lext 1984 s. 242, 275.
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Ett annat belägg för att idén om flyttattester uppfattades som ny 
på 1620-talet finns i en utredning om kyrkobokföringens fördelar som 
gjordes av en präst i Västmanland 1622.94 Förutom att han ansåg att 
Gud hade befallt att kyrkböcker skulle föras menade han även att ”när 
en kommer på främmande stad till att vistas eller bo (det ofta utan ens 
förhoppning snart nog hända kan), kunde han ofta vara förekastad, 
att han icke vore född av äkta säng och ärliga föräldrar […] Då kunde 
han detta snarare icke förlägga [ɔ: vederlägga], och sin ära försvara, än 
när han sökte vittnesbörd på den ort där han eller hans föräldrar bott 
hade”.95 Prästen menade alltså att kyrkobokföring (i form av födelse- 
och vigsellängder) låg i de enskilda församlingsmedlemmarnas intresse 
eftersom den kunde ligga till grund för utfärdandet av personbevis. 
Däremot förutsatte han inte att individen skaffade en flyttattest redan 
då han flyttade. Kyrkoordningen gav alltså av allt att döma inte upphov 
till något allmänt bruk av skriftliga personbevis.

Det är dock känt att flyttattester förekom senare under århundradet, 
och därför behövs alternativa förklaringar till uppkomsten av skriftlig 
migrationskontroll.96 Jag menar att bruket sannolikt först infördes för 
kontroll av kronans och adelns anställda. Redan i slutet av 1400-talet 
utfärdade det svenska riksrådet en stadga varigenom bestämdes att 

 94 Utredningen var en reaktion på biskop Rudbeckius införande av kyrkobokföring i 
stiftet samma år. Skultuna C:1 s. 20–25, ULA; Lext 1984 s. 61.

 95 Skultuna C:1 s. 22, ULA.
 96 Tidigare forskning är genomgående svävande rörande när flyttattester infördes. Lext 

(1984 s. 256) menar att det stadgades att flyttattester skulle arkiveras av prästerna 
”[g] anska tidigt och ej så sällan”, medan Ulla Nilsdotter Jeub (1993) utan referens på-
står att ”[d]e första föreskrifterna om flyttningsbetyg kom vid mitten av 1600-talet”. 
Vid ett möte i Linköpings stift 1633 föreslog biskopen att obligatoriska flyttattester 
skulle införas för att inte socknarna skulle fyllas med ogärningsmän. Lext (1984 s. 242, 
275 not 3) menar att de infördes, Sven A. Nilsson (1982 s. 8) påpekar att de inte 
inkluderades i stiftets förordning om kyrkbokföring som utfärdades senare samma år. 
Rosander (1967 s. 33) har noterat att magistraten i Falun 1676 klagade på att många 
människor vistades i staden utan flyttattester. På samma sätt visar det faktum att 
när man vid en rannsakning av de fattiga i Fryksdalen 1674 efterfrågade pass kunde 
bara 22 % uppvisa flyttattester, trots att många hade flyttat in från andra landskap. 
(Rannsakningslängden tryckt i Bladh & Olausson 2004.) Att vissa präster samlade 
på sig attester framgår dock av de ovannämnda gotländska flyttlängderna, som sam-
manställdes 1688 utifrån ”sådana pass och skussmål [ɔ: attester] [som] äro att finna 
uti min skussmålsbok och där numrerade och insytt”: Martebo CI:1 s. 55, ViLA; 
Lummelunda CI:1 s. 59, ViLA. Flyttattester infördes på stiftsnivå i Åbo 1673 och i 
Visby 1687, medan kyrkolagen 1686 inte explicit föreskrev att attester skulle utfärdas: 
Lext 1984 s. 257. I Norge blev attester för migration mellan prästgäll obligatoriska 
1687: Sogner 2003 s. 242f.
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den tjänare som lämnade sin tjänst skulle ha ett skriftligt bevis på att 
det skett i samförstånd med den adlige husbonden.97 Detta krav på 
skriftligt personbevis upprepades i Johan III:s adelsprivilegier 1569,98 
i hertig Karls hovordning och gårdsrätt 1590 (för kronans tjänare),99 
liksom i en särskild förordning om adelns och kronans tjänare 1626.100 
Inspirationen kom sannolikt från Danmark eller från det tyska riket, 
där motsvarande bestämmelser om skriftliga bevis för adelns avskedade 
tjänare infördes under 1500-talet.101 Min tes är att bruket av skriftliga 
flyttbevis under 1600-talet spreds också till andra grupper av tjänste-
folk, varefter det anammades även av andra redan innan skriftlig 
migrationskontroll så småningom blev obligatorisk.

Då det emellertid varken finns några entydiga stadganden eller 
bevarade flyttattester har jag undersökt 1610-talets bruk av pass utifrån 
omnämnanden i årtiondets domböcker. Antalet fall är få, men intres-
sant nog uppvisar de ändå en mångfald av situationer i vilka skriftliga 
personbevis brukades. En del av de pass som nämns innehades visserli-
gen av kronans tjänstemän,102 men också andra personer kunde i olika 
situationer avkrävas personbevis. En trumpetare som misstänktes ha 

 97 1489 års stadga § 2, Bjarne Larsson 1994 s. 94. Det finns ett skriftligt intyg bevarat för 
en adelstjänare som lämnat sin tjänst så tidigt som 1460: Neuding Skoog 2018 s. 92f. 
Neuding Skoog (2018 s. 217f.) menar att ett skriftligt pass ”var nödvändigt för att inte 
betraktas ha lämnat sin tjänst med ominne”, åtminstone för utländska knektar såväl 
i Livland som i Sverige (med ett exempel från Kalmar 1507).

 98 Johan III:s adelsprivilegier 9/7 1569, tryckta i Hildebrand 1899 s. 379ff.: ”Så skola 
ock icke adelns tjänare […] begiva sig ifrån deras husbönder uti någon annans tjänst 
[…] med mindre de hava förlov och passbord av dem de tjänt hava, synnerligen uti 
ofredliga tider”.

 99 Hertig Karls hovordning 1590 § 9, tryckt i Schmedeman 1706 s. 88: endast ”den 
som där hos haver god bevis, vadan han kommen är och vem han tjänt haver” fick 
anställas. Hertig Karls gårdsrätt 1590 § 20, tryckt i Schmedeman 1706 s. 97f.: ”Ingen 
må anamma någon i sin tjänst som utan passbord och minne är dragen ifrån sin rätta 
husbonde”.

 100 Kunglig förordning om adelns tjänare 15/6 1626 § 5: ”Ingen tjänare, han vare vare sig 
karl eller dräng, den där över tio år är, antages i tjänst av någon adelsman, som icke 
bevisar med sin förre husbondes redliga pass, huru han tjänst och förlov bekommit 
haver.” Den som skött sig illa i tjänsten skulle inte få något pass (§ 6), och förord-
ningen förbjöd särskilt kronans ämbetsmän (och krigsbefälen) att anställa tjänare som 
saknade pass (§ 7). Se även Winroth 1878 s. 92; Boëthius 1951 s. 28 (som hänvisar till 
en fogdeinstruktion 1583 med krav på pass för tjänare).

 101 I Danmark genom Fredrik II:s gårdsrätt 1562 § 31; i Tyskland genom Reichspolizeiord-
nungen antagna vid riksdagarna 1548 (§ 24) och 1577 (§ 25); Winroth 1878 s. 146f.

 102 Då en enspännare var full och våldsam krävde länsmannen att han skulle visa sitt pass: 
Tveta AIa:1, 31/1 1616, VaLA – en verklighetens motsvarighet till Rondeletius drama.
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rymt från sin fana kunde inte uppvisa något pass på begäran, och 
erkände därefter att han lämnat armén utan papper eftersom han inte 
fick något då han bad om det.103 En dräng som visserligen hade ett 
pass (vari det stod att han var i tjänst hos en grevinna) vägrade att 
visa upp det för en löjtnant som letade efter en förrymd knekt, då 
denne frågade honom ”vad han var för en, och vars pass och bevis han 
hade”.104 Då en ”främmande driftekarl” kom till Strängnäs 1616 för att 
bosätta sig fick han veta att han inget hade att göra i staden förrän han 
förskaffat sig ”pass och bevis”.105 En utländsk handelsman reste samma 
år från Västervik ”icke som köpmän pläga att göra, utan haver dragit 
utav landet utan pass och något bevis”.106 En skolgosse förfalskade 
ett pass (och skolmästarens sigill) för att få tillstånd att tigga trots 
att han hade avvikit från skolan,107 och en annan skoldjäkne hade ett 
(sannolikt äkta) pass i vilket det stod att han ”uti elva år haver förhållit 
sig uti Norge på herrgårdar och uti prästgårdar och läst för barn”.108

Några motsvarigheter till de samtida personbevis som Groebner 
visat förekom på kontinenten, vilka beskrev både innehavarens utse-
ende och identitet, var passen i 1610-talets Sverige sannolikt inte. Av de 
knapphändiga upplysningarna i domstolsprotokollen framgår att pas-
sen troligen endast innehöll namn, uppgift om tidigare anställningar 
samt ett sigill som garanterade äktheten. Men även om passen till 
sitt innehåll och till sin funktion motsvarade senare tiders flyttattester 
finns ändå en viktig skillnad: av de kända beläggen att döma använde 
större delen av befolkningen ännu inte skriftliga flyttningsbevis. Sol-
dater, adelstjänare, utlänningar, borgare och skolgossar – men inte 
bönder eller pigor.109 Under första halvan av 1600-talet fanns varken 
statliga eller kyrkliga stadgor som tvingade någon att ta ut flyttattest, 

 103 Eller snarare sade han ”att han begärde pass […] men han gav mig ett i mitt huvud, 
så att jag blev kvarliggandes i några veckor”: Arboga rr AI:3 s. 43, 16/8 1614, ULA.

 104 Och blev därför ihjälslagen av löjtnanten: Gäsene AIa:1, 27/2 1618, GLA. Eftersom 
drängen inte ville visa något pass misstänkte löjtnanten att han var en ”spejare” – 
rädslan för spioner fick i detta fall fatala konsekvenser. 

 105 Strängnäs rr AI:2 s. 137v, 30/10 1616, ULA.
 106 Västervik rr 9/6 1616, AFGH EVIIBAA:6136, VaLA.
 107 Västerås rr AI:1 s. 127, 23/9 1617, ULA.
 108 Västbo hd 8/12 1618 nr 22, AFGH EVIIAAAC:6, VaLA.
 109 Inte något av de kända passen gällde kvinnor. Förutom de ovan anförda beläggen har 

jag även funnit ett par omnämnanden om pass som stulits: dels en före detta tjänare 
i hertig Johans stall (Köpings rr AIa:2 s. 108r, 1/8 1616, ULA), dels en dagkarl ”som 
hade gott bevis det han var rätt i sin ärende” (Örebro hd 3/10 1616, AFSH EXIe:1774 
s. 252, RA).



58 

och åtminstone före 1620 förekom i praktiken inte heller många frivil-
liga attester. Både flyttlängder och flyttattester, de centrala elementen 
i senare århundradens statliga migrationskontroll, föddes först under 
senare delen av 1600-talet, samtidigt med en migrationsregim grundad 
på skriftlighet och med allt större anspråk på kontroll över de enskilda 
undersåtarnas rörlighet. Huvuddelen av alla 1610-talets flyttare hade 
däremot inte några skriftliga bevis på vilka de var, och deras migration 
varken kontrollerades eller registrerades av något skriftligt statligt sys-
tem – förutom då de retroaktivt registrerades genom rannsakningarna.

Migrationsregimens juridiska teori och praktik
För att analysera de juridiska strukturer som utgjorde 1610-talets svenska 
migrationsregim studeras i avhandlingen också ett omfattande rättsligt 
källmaterial. Forskning om rättssystemet i 1600-talets Sverige har visat 
att århundradet karakteriseras av omfattande juridisk förändring, av 
”en judiciell revolution” mot allt större enhetlighet och fastare central 
kontroll över rättssystemet.110 Av detta följer att det tidiga 1600-talets 
rättssystem varken präglades av enkelhet, förutsägbarhet eller regional 
likriktning. Detta berodde inte minst på att medan den svenska staten 
sedan slutet av seklet i allmänhet gjort anspråk på ensamrätten till 
både lagstiftning och rättskipning inom de områden som den kontrol-
lerat, hade under 1610-talet i hertigdömena (och även i de mindre 
grevskapen) både delar av den lagstiftande och den dömande makten 
överlåtits från kronan till länsinnehavarna.111

Det ena benet i den juridiska maktutövningen över migrationen 
var lagstiftningen. Migration var dock relativt sällan föremål för direkt 
reglering, utan påverkades istället indirekt av bestämmelser om till 
exempel jordräntor, tjänstetvång och medborgarskap (i städerna). 
Lagstiftningen utgjordes i första hand av själva lagarna, det vill säga 
Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet och Kristofers landslag från 
1400-talet, vilka båda var handskrifter in på 1600-talet: landslagen 
trycktes 1608 och stadslagen 1617. Ännu under 1610-talet utgick därför 
en stor del av rättskipningen från handskrivna lagböcker. Utöver de 
båda lagböckerna användes stundom även äldre landskapslagar som 
Östgötalagen, liksom ”Guds lag” i form av de bibelutdrag som 1608 
tryckts som bilaga till landslagen. Vid sidan av dessa lagböcker utfärda-

 110 Tamm, Johansen, Næss & Johansson 2000.
 111 Hilton (1984 s. 86f.) menar att sådan fragmenterad juridisk auktoritet var vanligt 

förekommande i europeiska feodalsamhällen.
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des därtill kontinuerligt nya kungliga lagstadgor som berörde specifika 
delar av rättssystemet.112 Också dessa innehöll ibland bestämmelser av 
central betydelse för migrationsregimen, och även om undersökning-
arna av lagarna har koncentrerats till lands- och stadslagarnas bestäm-
melser har därför även i synnerhet det tidiga 1600-talets kungliga 
påbud och stadgor studerats.

Lagstiftningen utgjorde en viktig del av migrationsregimen, men 
migrationsmönstren formades också mer direkt av rättssystemets 
dömande praktik. Den svenska dömande makten påstås i tidigare 
forskning ha haft en förhållandevis enkel struktur jämfört med andra 
samtida staters,113 och domstolarna skall ha utgjort den huvudsakliga 
arenan för rättskipning och konfliktlösning i 1600-talets Sverige.114 På 
landsbygden dömdes vid häradsrätterna och i städerna på rådstugurät-
terna, och dessa domstolar hanterade majoriteten av alla mål. Som 
högre instans inrättades 1614 Svea hovrätt, vilken endast dömde i mål 
mellan adelsmän och i mål överklagade från lägre instans. När det 
gäller den statliga migrationsregimens juridiska praktik har jag därför 
valt att begränsa undersökningen till härads- och rådstugurätter.115 
Sammanlagt har källmaterial från 89 härader och 29 städer studerats 
(se tabell nedan). Urvalet har, till viss del, styrts av att många områden 
(bland annat i princip hela Finland) helt eller delvis saknar bevarade 
domböcker. Även om det hade varit möjligt, om än tidskrävande, 

 112 Ett metodologiskt problem med stadgelagstiftningen är att det är svårt att avgöra hur 
länge en äldre stadga fungerade som gällande lag. I 1610-talets rättsprotokoll anges 
endast sällan efter vilken lag domstolen dömde, vilket innebär att en äldre stadga 
inte behöver ha varit betydelselös bara för att den inte omnämns. Bland de äldre 
stadgor som uttryckligen åberopas i 1610-talets rättskipning kan nämnas gårdsrät-
ter (”konung Erik av Pommerns”, Lysings hd 1617; ”konung Karls” och ”konung 
Eriks”, Enköpings rr 1614), stadgor (”kung Måns Ladulås stadga”; ”k. Gustafs stadgar 
i Stockholm år 1540”, Köpings rr 1619; ”Nyköpingsstadgan anno 1537”), ordinantior 
(”konung Johans ordinants given anno 1577”, Strängnäs rr 1614; ”rättegångsordinan-
tian som gjord och stadfäst är i Örebro”, Kalmar rr 1616) och andra blandade kungliga 
påbud (”konung Karls förklaring”, Sköllersta hd 1614; ”k. mandat”, Gäsene hd 1614; 
”konung Eriks hovartiklar”, Västerås rr 1618; ”salig höglovlige konung Karls skrå”, 
Arboga rr 1616). Det är inte alltid möjligt att avgöra vilket kungligt påbud som åsyftas. 

 113 Sundin 1991 s. 15f.
 114 Ågren 2017a s. 16.
 115 Vid sidan av de världsliga domstolarna fanns också ett kyrkligt dömande system, 

vilket även det hade viss inverkan på migrationen (se kap. 7). Jag har dock av tidsskäl 
valt att inte undersöka protokoll från exempelvis domkapitel eller sockenstämmor. 
Från de militära domstolarna finns inga protokoll bevarade före 1640-talet: Sjöblom 
2016 s. 440f.
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att undersöka periodens hela bevarade rättsmaterial har det utifrån 
avhandlingens syfte inte bedömts nödvändigt. Urvalet av domböcker 
speglar rättskipningens regionala skillnader, med tyngdpunkt på de 
områden där Älvsborgs lösens migrationsuppgifter är mest rikhaltiga. 
Studierna visar, föga överraskande, att domstolarna ofta inte följde 
lagens bokstav,116 men också att de regionala skillnaderna i många fall 
var större än vad som ofta förutsätts i tidigare lokalundersökningar. Av 
rättsprotokollen framgår dessutom att vissa av de lagar vars betydelse 
för migrationsregimen tidigare har betraktats som stor i själva verket 
tillämpades ytterst sällan. En migrationsregim kan därför inte förstås 
utan att också dess juridiska praktik undersöks.

Tabell 1. Undersökta domböcker från häradsrätter och rådstugurätter. Då inga årtal anges 
har perioden 1614–1618 studerats.

Landskap Härader

Dalarna (1 tingslag) Svärdsjö

Dalsland (2 härader) Tössbo (1614–17), Vedbo (1614–17)

Gästrikland (9 tingslag) Färnebo (1616–17), Hamrånge (1616–17), Hedesunda (1616–17), 
Hille (1616–17), Ockelbo (1616–17), Ovansjö (1616–17), Torsåker 
(1616–17), Valbo (1616–17), Åsunda (1616–17)

Hälsingland (3 tingslag) Bollsjö (1615), Enånger (1615), Ljusdal (1615)

Medelpad (9 tingslag) Bergsjö (1616–18), Indal (1616–18), Ljustorp (1616–18), Njurunda, 
Selånger (1616–18), Skön (1616–18), Stöde (1616–18), Torp (1616–
18), Tuna (1616–18)

Närke (9 härader) Asker, Edsberg, Glanshammar, Grimsten, Hardemo, Kumla, 
Lekebergslagen (1617–18), Sköllersta, Örebro

Småland (9 härader) Allbo, Mo, Norra Möre, Sunnerbo (1614), Tjust, Tunalän, Tveta, 
Västbo, Östbo

Södermanland (7 härader) Daga, Jönåker (1616–18), Oppunda (1614–15, 1618), Selebo, 
Villåttinge (1615–18), Åker, Öknebo

Uppland (3 härader) Lagunda (1614), Trögd, Vendel (1615–18)

Värmland (1 härad) Gillbergs (1618)

Västergötland (13 härader) Barne, Bjärke, Gäsene, Kind, Kinne (1614–16), Kålland, Redväg, 
Valle (1614), Vartofta (1614–15; endast grevskapsdelen), Veden, 
Viste (1614–15, 1617–18), Väne, Åse (1614–16)

Västmanland (2 härader) Nora bergslag, Våla (1614–17)

 116 Detta berodde inte bara på att de dömande makterna förhöll sig tämligen fritt till 
lagstiftningen utan också på att lagstiftningen var elliptisk, det vill säga att den saknade 
bestämmelser om saker som lagstiftaren uppfattade som självklara: Lindkvist 1979 s. 82.
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Östergötland (21 härader) Aska, Bankekind (1616–18), Björkekind (1617–18), Boberg 
(1617–18), Bråbo (1615–18), Dal (1617–18), Gullberg, Göstring, 
Hammarkind, Hanekind (1614, 1618), Hällestads bergslag, Kinda, 
Lysing (1617–18), Lösing (1617–18), Memming (1618), Skärkind, 
Valkebo (1618), Vifolka, Ydre, Åkerbo (1618), Östkind (1617–18)

Landskap Städer

Egentliga Finland (1 stad) Nystad (1617–18)

Gästrikland (1 stad) Gävle (1614–16)

Närke (1 stad) Örebro (1616–18)

Småland (6 städer) Eksjö (1615–18), Jönköping, Kalmar, Vimmerby, Västervik (1616–
18), Växjö

Södermanland (2 städer) Strängnäs, Torshälla (1614–15)

Uppland (5 städer) Enköping (1614–15), Norra Förstaden, Stockholm, Öregrund 
(1615–16), Östhammar (1615)

Västergötland (5 städer) Bogesund, Brätte (1615–18), Lidköping, Skara, Skövde (1615–17)

Västmanland (3 städer) Arboga, Köping, Västerås

Östergötland (5 städer) Linköping (1614–16, 1618), Norrköping (1617–18), Skänninge, 
Söderköping (1618), Vadstena (1618)

Återblick
Vid 1600-talets början gjorde ännu ingen ensam anspråk på vare sig 
den lagstiftande eller den dömande makten i Sverige. Splittringen 
berodde på en regional uppdelning mellan kungamakten, hertigdö-
mena och grevskapen, på en otydlig ansvarsfördelning mellan olika 
rättsinstanser och på en alltjämt existerande kyrklig domsmakt vid 
sidan av den världsliga rätten. Därtill komplicerades rättssystemet av 
att det inte fanns en gällande lag i hela riket, ty förutom den nyss 
tryckta lagen fanns en uppsjö av äldre och yngre förordningar och 
påbud vars rättsgiltighet i många fall måste ha varit oklar redan i sam-
tiden. Som framgår av de följande undersökningarna fanns det lagar 
som visserligen förefaller centrala för migrationsregimen men som i 
själva verket inte alls tillämpades i praktiken. Dessutom framträder i 
undersökningarna tydliga regionala skillnader i rättskipningen, något 
som åtminstone delvis berodde på den juridiska maktens splittring. 
Dessa iakttagelser visar inte minst att det är nödvändigt att studera 
den juridiska praktiken för att riktigt kunna karakterisera ett samhälles 
migrationsregim. 
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Vid flera tillfällen under början av 1600-talet föreslogs att prästerna 
borde registrera befolkningens migration. Målet var att effektivisera 
kontrollen över befolkningen, antingen som underlag för utskriv-
ningar (Gustav II Adolf ) eller för att stärka prästens kontroll över 
församlingen (Rudbeckius). Förslagen kom dock aldrig att realiseras. 
Hade de genomförts skulle de visserligen ha stärkt statens kontroll 
över undersåtarna, men de var inte en nödvändig förutsättning för 
vare sig utskrivningar eller församlingsarbetet. Migrationskontroll 
genom skriftlig registrering förekom därför inte i Sverige förrän under 
sent 1600-tal och även då endast i enstaka församlingar.117

Under tidigt 1600-tal infördes, på grund av rädslan för spioner, pass 
för dem som korsade gränsen mot Danmark. Inrikespass blev däremot 
inte obligatoriska förrän först under det följande århundradet. Kyrkan 
krävde visserligen någon form av bevis av de människor som prästen 
inte kände igen, men det finns inget som tyder på att denna kontroll 
byggde på skriftliga attester. Skriftliga personbevis förekom endast 
som kontrollinstrument för vissa gruppers rörlighet, i synnerhet kro-
nans och adelns tjänare. Utöver dessa förekom av allt att döma inte 
heller frivilliga flyttattester i någon större utsträckning, och de allra 
flesta flyttande omfattades inte av något krav på skriftliga personbevis.

Det är mot denna bakgrund som Älvsborgs lösens rannsaknings-
längders migrationsregistrering bör ses. Vid sidan av rannsaknings-
längderna förekom varken någon registrering eller skriftlig kontroll av 
migration i det tidiga 1600-talets Sverige, och Älvsborgs lösen ledde 
heller inte till att kronan började registrera undersåtarnas rörlighet. 
Detta berodde sannolikt på att rannsakningsorganisationen utgjorde 
en helt annan form av informationsinsamling än vad kungen och 
biskopen såg framför sig då de diskuterade möjligheterna till migra-
tionsregistrering. Rannsakningarna byggde på att särskilda kommissa-
rier ställde frågor till lokalbefolkningens representanter om migration 
som inträffat flera år tidigare, vilket var något helt annat än att de 
människor som ville flytta skulle bege sig till prästen för att be om 
flyttattest och bli inskrivna i församlingens flyttlängd. Den formen av 
migrationskontroll och byråkrati skulle låta vänta på sig åtminstone 
till slutet av 1600-talet, då en enväldig kung krävde flyttlängder och 
flyttattester vid sidan om kyrkbokföringens andra instrument för stat-
lig inblick i och kontroll över befolkningsrörligheten.

 117 Det är därtill okänt i vilken mån denna registrering verkligen resulterade i skärpt 
migrationskontroll.
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kapitel 3

Migration bland  
landsbygdens hushåll

Å bergig ås, där står mitt hus,
högt över skog och sjö.
Där såg jag första dagens ljus,
och där vill jag ock dö.1

  Erik Gustaf Geijer (1811)

Geijers romantiska odalbonde går som ett spöke genom den 
svenska forskningstradition som undersökt migration på 
landsbygden före 1800-talet. Bonden som framlevde alla sina 

dagar utan att lämna den gård där han en gång fötts är en idealtyp från 
en svunnen tid. Han utgör antitesen till den moderna människan, som 
ryckts upp med rötterna av industrialisering och urbanisering. Odal-
bonden är en svensk variant av en, åtminstone i Europa, vida spridd 
föreställning om det orörliga förmoderna samhället. Det viktigaste 
undantaget från denna föreställning är idag England, där historisk 
migrationsforskning från 1960-talet och framåt istället lyckats påvisa 
rörlighet så väl att det engelska samhället framställts som ett särpräglat 
undantag i det i övrigt stilla Europa.

Då jag i detta kapitel undersöker bondehushålls migration i 
1610-talets Sverige kan jag inte utgå från den hittills i forskningen 
dominerande tesen att migration var något främmande för det svenska 
1600-talet. Eftersom tidigare forsknings resultat entydigt visar att 
bönder flyttade, har jag istället haft som utgångspunkt att studera de 
juridiska och ekonomiska strukturer som möjliggjorde, framtvingade 
eller förhindrade denna migration. Till skillnad från tidigare såväl eng-
elska som svenska studier, vilka nästan uteslutande bygger på material 
från geografiskt begränsade områden, är det för mig genom Älvsborgs 

 1 Geijer 1999 s. 12.
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lösens rannsakningslängder också möjligt att undersöka regionala 
skillnader i migration. Rannsakningslängderna möjliggör också en 
undersökning av vart bondehushållen flyttade, vilket är en viktig 
aspekt för att förklara migrationens drivkrafter, vilken på grund av 
bristande källmaterial sällan undersökts varken i internationell eller i 
tidigare svensk forskning. Slutligen möjliggör rannsakningslängderna 
också beräkningar av hur vanligt det var att bönder flyttade, en fråga 
som även tidigare uppmärksammats i olika lokalundersökningar. Det 
är därför möjligt att jämföra 1610-talets Sverige med andra samhällen, 
områden och tidsperioder, vilket inte minst sätter frågan om de feo-
dala produktionsförhållandenas betydelse för migrationen i centrum.

Bofasthetsnormen
I 1600-talets Sverige var sedan länge bofasthetsnormen stark.2 Bofast-
het påverkade en individs heder, juridiska rättigheter och ekonomiska 
möjligheter. Lagstiftningen främjade bofastheten och gynnade den 
bofaste: ”I alla vittnesmål, nämnder och eder skola vara bofasta män”,3 
och bestämmelsen upprepades i åtskilliga bestämmelser angående vem 
som kunde bevittna ekonomiska transaktioner eller vittna i juridiska 
frågor.4 Den bofaste bondens motsats var ”löskerkarlen”, ”som ej är 
bofast och ej förmår svara för fulla böter”, som inte bara var förbju-
den att vittna och gå eder utan även skulle straffas hårdare.5 Bofasthet 
handlade därför inte bara om att ha en permanent bostad, utan också 
om att skilja de rikare bönderna från de fattiga. Bofasthetsnormen 
ligger implicit till grund för rannsakningslängdernas förteckningar, 
eftersom idén om en bofast befolkning var grundläggande för de 
personbeskattningar (som Älvsborgs lösen) som infördes under tidigt 

 2 Jämför Ney 1998 s. 109f. om icke bofasta i äldre nordiska medeltida lagar.
 3 MEL T XXVI § 1.
 4 Några exempel: MEL G II § 1, G VIII § 5, J VII, J X, J XII, B IX, B XXVI, K II, K 

III, T XXVIII, Tj XIV, Tj XVI, Tj XVII; KrL B XII, B XXXV, K XIII, XIV, T XII, 
T XLI, Tj XLI.

 5 Förklaringen av begreppet efter MEL D XL. Uttryckligt förbud mot eder och vitt-
nesmål i MEL B XXVIII § 4. Löskerkarlar förväntades inte ha råd med böter och 
dömdes därför till döden för dråp (MEL D XXXVIII), till stympning av en hand 
för fullsår (MEL D XXXIX) och till att få ena handen genomborrad av en kniv för 
mindre sår (MEL D XL). För andra brott, där den bofastes straff var böter, dömdes 
löskerkarlarna att arbeta hos en bonde under ett års tid (per mark bötesbelopp) och 
sedan arbeta ytterligare lika lång tid för kungen. Om löskerkarlen rymde bort under 
tiden fick bonden hämta honom tillbaka med så mycket våld som krävdes (utan att 
dräpa honom), och hans straff förlängdes med ett år för var rymning (KrL T XXVI).
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1600-tal. Detta innebär att det främst är de bofasta böndernas hushåll 
vars migration kan studeras i materialet (och som studeras i detta 
kapitel). De som inte levde enligt bofasthetsnormen, till exempel de 
”tartare” som ibland framskymtar i källorna,6 men även landsbygdens 
hantverkare, flyttade genom landet på andra villkor än de bofasta 
bönderna, vars migration först som sist var beroende av deras relation 
till det främsta produktionsmedlet, besittningsrätten till jorden.

Besittningsrätten till jord i teorin
Besittningsrätten till jord förs ofta fram som förklaring till feodala 
migrationsmönster.7 Bondehushåll var, enligt en i forskningen spridd 
uppfattning med starkt empiriskt stöd, mindre benägna att flytta än 
andra befolkningsgrupper, och bland bönderna flyttade de som själva 
ägde sina gårdar mer sällan än andra.8 De västeuropeiska staterna 
hade i början av 1600-talet likartade jordägandesystem, även om de 
varierade i de besittningsrättsliga detaljerna. I England dominerades 
forskningsläget länge av uppfattningen att 1500-talet var en övergångs-
period från ett medeltida samhälle dominerat av landbor med ärftlig 
besittningsrätt till ett kapitalistiskt samhälle där de flesta gårdar bru-
kades enligt arrendeavtal baserade på jordens marknadsvärde.9 Genom 
denna utveckling skulle de engelska böndernas möjlighet till bofasthet 
ha minskat, varigenom den geografiska rörligheten i samhället ökade. 
På senare tid har den brittiska forskningen dock till vissa delar modi-
fierat denna bild, bland annat genom att datera övergången mellan de 
dominerande formerna för jordinnehav till 1600-talet. Vid 1600-talets 
början var därmed sannolikt ärftliga landboavtal (copyholds) alltjämt 
den vanligaste besittningsrättsliga formen i England.10 Utvecklingen 

 6 Se t.ex. ÄL vol. 66 (Trosa stad): Isak Larsson ”rymt med tartarne” omkring 1614, men 
tartarne själva syns inte i längden.

 7 Jämför dock Whittle 2007 s. 28, som tvärtom menar att forskningsläget om jord-
ägande i England är dåligt integrerad med den historiska migrationsforskningen.

 8 Osborne 1991 s. 234. Moch (2003 s. 26) menar att ”the peasantry, the least mobile 
sector of the population, was near its peak in many parts of Europe during the 
 seventeenth century” och att detta är en anledning till varför idén om det orörliga 
förmoderna samhället uppkommit; Moch 1999 s. 43; Deschacht & Winter 2015 
s. 40–47.

 9 Griffiths 2013 s. 167; så hos Eltis 1999 s. 92 (om England och Holland).
 10 Dyer 2007 s. 10, 22; Whittle 2013 s. 14ff. Dessutom har Jean Moran visat att även 

om domkyrkan i Durham lyckades genomdriva en övergång till arrendeavtal för 
sina landbor, tvingades den acceptera att bönderna behöll rätten att ärva och sälja 
besittningsrätterna: Moran 2013 s. 130.
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var likartad i Skottland: fram till början av 1600-talet hade de allra flesta 
landbor ärftlig eller åtminstone livslång besittningsrätt (rentall), vilken 
sedan försvann senare under århundradet.11 Också i sydvästra Tyskland 
hade de flesta landbor ärftlig besittningsrätt (Erbleihe),12 medan det 
längre österut fanns en större blandning mellan landbor som hade 
ärftlig besittningsrätt (Erbrecht), livstids besittningsrätt (Leidgeding) 
och dem som endast hade ettårig besittningsrätt (Freistift).13 Slutligen 
hade alla landbor i Danmark tillerkänts livstids besittningsrätt 1523, 
och i Norge hade enligt lag åtminstone alla kyrkans och kronans 
landbor ärftlig besittningsrätt från 1604.14 Sammanfattningsvis tycks 
alltså en majoritet av alla landbor i nordvästra Europa ha haft ärftlig 
eller åtminstone livstids besittningsrätt till sina gårdar i början av 
1600-talet, vilket åtminstone i Norden var en följd av att landbornas 
lagstadgade rättigheter hade stärkts under det föregående seklet. Hur 
väl passar då de svenska böndernas besittningsrätt och därmed sam-
manhängande migration in i detta övergripande mönster? 

Det tidiga 1600-talets svenska jordbruksproduktion byggde ännu i 
hög utsträckning på de former av landbodrift som hade institutiona-
liserats under medeltiden. Systemet med landbodrift och frånvarande 
jordägare var beroende av den statliga lagstiftningen: eftersom land-
borna inte med direkt våld tvingades bruka jorden användes istället 
lagstiftning för att knyta dem till jorden och förhindra eller åtminstone 
försvåra deras bortflyttande.15 Svensk landbolagstiftning har studerats 
utförligt i tidigare forskning, dock i synnerhet med fokus på medeltida 
förhållanden. Jag undersöker därför nedan först hur landbornas besitt-
ningsrätt i teorin såg ut under tidigt 1600-tal, för att sedan gå över till 
att studera hur bestämmelserna i praktiken tillämpades.16 Som tydligt 
kommer att framgå, både av detta kapitel och av de följande, förelåg 
nämligen betydande skillnader mellan lagens ideala förhållanden och 
den sociala praktiken.17 Detta var inte minst fallet vad gällde lagens 
 11 Goodare 2013 s. 101–105.
 12 Vissa landbor hade dock endast besittningsrätt på livstid (Fallleihe/Vitalleihe); Rösener 

2005 s. 58ff.
 13 I östra Alperna (Ostalpenraum); Dopsch 2005 s. 69ff.
 14 Danmark: Christensen 1976 s. 206f; Norge: Myking 2005 s. 20, 25.
 15 Berg 2003 s. 29–24, se särskilt figur 3.
 16 Jämför Thoré 2001 s. 58–78, som studerar Uppsala universitets landbor under andra 

halvan av 1600-talet.
 17 Den danske historikern Christensen (1976 s. 296) uttryckte detta väl i en under-

sökning av senmedeltida danska landbors besittningsrätt: ”Vi staar her ovenfor et 
metodisk hovedpunkt, vigtig for al historisk forskning, men af afgørende betydning 
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stadganden om besittningsrätt och dess föreställningar om bofasthet.18
Landbornas besittningsrätt enligt de medeltida svenska lagarna har 

detaljerat utretts av bland andra Thomas Lindkvist och Gabriela Bjarne 
Larsson.19 Den så kallade Kristofers landslag, utfärdad 1442, stadfästes 
och trycktes av Karl IX 1608 och var därmed gällande lagstiftning 
under tidigt 1600-tal. Enligt landslagen skulle nya avtal slutas mellan 
landbo och jordägare vart sjätte år, vilket därmed var avtalsperiodens 
längd.20 Avtalet kunde sägas upp vid olika tidpunkter, och beroende på 
när under avtalsperioden detta skedde fick det olika konsekvenser för 
de bägge parterna.21 Sades avtalet upp efter avtalstidens utgång (det vill 
säga om bonden valde att flytta från gården efter att de sex åren var till 
ända) var det upp till jordägaren att skaffa en ny landbo, och landbon 
behövde inte betala någon ytterligare avgift för att få flytta.22 Ville 
landbon däremot säga upp avtalet innan avtalstiden gått ut (och alltså 
flytta från gården tidigare än sex år från kontraktets ingående), ålades 
han att antingen själv hitta sig en ersättare eller också erlägga avrad 
för den resterande avtalsperioden.23 Också jordägaren kunde avhysa 
landbon i förtid, men då skulle hela städjan, den avgift som landbon 
betalade till jordägaren när avtalet slöts, betalas tillbaka till landbon.24 
Om slutligen landbon rymde från gården, det vill säga flyttade bort 
utan att ha fullgjort sina åligganden enligt avtalet och utan att ha med-
delat jordägaren på förhand, gav lagen jordägaren rätt att föra honom 
tillbaka med våld, om så krävdes.25

Så såg landslagens grundläggande bestämmelser kring landbors 
möjligheter att flytta och bli förflyttade ut. I början av 1600-talet hade 
emellertid mer än 150 år förflutit sedan kung Kristofers dagar, och un-

for socialhistorien: hvilken kildeværdi har love og forordninger, naar det gælder at 
bestemme den virkelige sociale struktur? Man har forlængst indset, at der […] er et 
svælg befæstet mellem lovgivning og virkelighed”.

 18 Fokus ligger i det följande på landbornas besittningsrätt, eftersom det endast var den 
som direkt reglerades i lagstiftningen. Skattebönder hade i teorin både ärftlig och 
ständig besittningsrätt, även om också den i praktiken kunde vara mer osäker på 
grund av exempelvis släktingars bördsrättsanspråk eller statliga krav på utlagor. Se 
Winberg 1985, framförallt kap. 5 (s. 76–140).

 19 Lindkvist 1979; Bjarne Larsson 1994; Thoré 2001 s. 58f.
 20 KrL J XX; Bjarne Larsson 1994 s. 160, 163.
 21 Bjarne Larsson 1994 s. 163.
 22 KrL J XXI, J XXVI § 1; Bjarne Larsson 1994 s. 163.
 23 KrL J XXII § 1; Bjarne Larsson 1994 s. 164.
 24 KrL J XX § 2; Bjarne Larsson 1994 s. 165–167.
 25 KrL J XXIII; Bjarne Larsson 1994 s. 168.
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der den mellanliggande perioden hade flera nya bestämmelser tillkom-
mit varigenom man försökte förändra besittningsrätten. Det viktigaste 
exemplet är ”1474 års stadga”, vari bestämdes att landbor alltid skulle 
betala en avgift då de ville flytta bort, oavsett tidpunkt, vilket Bjarne 
Larsson tolkar som ett försök från jordägarnas sida att omöjliggöra el-
ler i vart fall försvåra landbornas bortflyttande.26 Stadgan har bevarats 
i över 100 avskrifter och ingår i de flesta av 1500-talets lagsamlingar, 
vilket visar att den åtminstone då hade mycket stor spridning och 
sannolikt även tillämpning i samhället.27 Å andra sidan nämns stadgan 
aldrig i de rättegångsprotokoll från 1610-talet som jag studerar. Innebär 
det att stadgans inskränkningar av landbornas möjligheter att flytta 
blivit obsoleta genom tryckningen av Kristofers landslag, eller beror 
källornas tystnad på att en fullständig acceptans aldrig aktualiserade 
några rättsliga tvister kring bortflyttningsavgiften? Frågan kan utifrån 
rådande kunskapsläge inte besvaras, men problemet illustrerar tydligt 
hur svårt det är att i detalj undersöka såväl migrationsregimens legala 
regelverk som rådande praxis.

Lagstiftningen gjorde ingen skillnad mellan kronans och frälsets 
landbor. Under 1500-talets senare del genomförde kronan emellertid 
flera viktiga reformer för att stärka sina landbors besittningsrätt. De 
två viktigaste rörde nybyggena och bördsrättsköpen. Nybyggare hade 
redan under medeltiden fått ärftlig och ständig besittningsrätt till sina 
gårdar,28 men denna bestämmelse blev allt viktigare under slutet av 
1500-talet när antalet nybyggen i delar av riket ökade snabbt.29 De allra 
flesta nybyggare blev i jordeböckerna kronolandbor, vilket innebär att 
en allt större andel av kronolandborna kom att inneha sina gårdar med 
ärftlig besittningsrätt. Numerärt kan 1500-talets krononybyggen san-
nolikt räknas i tusental,30 vilket också måste ha medfört regionala skill-
nader i besittningsrätt eftersom andelen nybyggen var lägre i de sedan 
gammalt uppodlade slättbygderna.31 Följden av detta blev att tidigare 
perifera områden kom att kännetecknas av kronolandbor med säkrare 
 26 Bjarne Larsson 1994 s. 168, 179, 214.
 27 Bjarne Larsson 1994 s. 86.
 28 MEL B XXIV § 4; KrL B XXIX; Almquist 1929 s. 77–81, 87.
 29 Myrdal & Söderberg 1991 s. 245f.
 30 Bäst känd är utvecklingen i hertig Karls hertigdöme eftersom det finns flera bevarade 

rannsakningar av nybyggen där från slutet av 1500-talet. Enligt en rannsakning utförd av 
Erik Jöransson (Tegel) 1594 hade fler än 1100 nybyggen upptagits i området sedan 1580: 
Hertig Karls räknekammare vol. 16:6, Kammararkivet, RA; Andersson 2015 s. 12–14.

 31 För nybyggenas regionala fördelning under 1500-talet, se Myrdal & Söderberg 1991 
s. 245.
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besittningsrättsliga förhållanden än de sedan gammalt uppodlade 
slättbygderna, där andelen nybyggen var låg.32 Utvecklingen medförde 
också sannolikt att många kronolandbor fick andra besittningsrätts-
liga villkor än frälselandbor, både eftersom nybyggen på frälsejord var 
långt mer sällsynta,33 och eftersom frågan inte berördes i lagstiftningen 
utan måste ha avtalats mellan enskilda nybyggare och jordägare.34 Det 
är därför troligt att de besittningsrättsliga förhållandena för nybyggare 
på frälsejord var mer heterogena, kanske såväl regionalt som från fall 
till fall eller från jordägare till jordägare.

Det andra genomgripande försöket från kronans sida att under sent 
1500-tal förändra de egna landbornas besittningsrätt var de så kallade 
bördsrättsköpen, försäljningar av ständig och ärftlig besittningsrätt till 
kronojord, vars bakgrund har studerats utförligt av Aleksander Loit.35 
Johan III menade 1582 att kronans fogdar tog mutor och missbrukade 
sina möjligheter att städsla och vräka bönder, och av denna anledning 
skulle nu besittningsrätten till alla kronohemman säljas.36 Kronobön-
der som inte ville köpa ständig besittningsrätt hotades med vräkning.37 
Bördsrättsförsäljningarna omfattade emellertid inte landbor i Finland, 
och det förekom heller inga försäljningar i Karls hertigdöme.38 

Bördsrättsförsäljningarna hade i stort sett upphört redan i slutet 
av 1580-talet,39 men av nuvarande forskningsläge kan inte avgöras om 
detta berodde på att kronans intresse hade svalnat eller på att mer-
parten av gårdarna då var sålda. Enligt Loits undersökning varierade 

 32 Österberg 1977 s. 178; Brunius 1980 s. 104–132; Framme 1985 s. 154–157; Myrdal 1987; 
Myrdal & Söderberg 1991 s. 245f.; Andersson 2010; Andersson 2014 s. 9.

 33 Myrdal & Söderberg 1991 s. 246f.
 34 Jag har inte funnit något enda mål i domböckerna där besittningsrätten till frälse-

nybyggen diskuteras.
 35 Loit 1979.
 36 Loit 1979 s. 14. Brevet 7/3 1582, tryckt i Bergström 1919 s. 1f. Loit (1979 s. 26, 70f.) 

menar att kungens egentliga syfte med försäljningarna var att kortsiktigt stärka stats-
finanserna.

 37 Loit 1979 s. 18f. Hot om vräkning i brev till fogde 20/9 1583, Sandbergska samlingen 
E:1 s. 835, RA.

 38 Bördsrättsplakatet 7/3 1582, tryckt i Bergström 1919 s. 2; Loit 1979 s. 24, 34. Det finns 
dock strödda exempel på att också finländska gårdar bördsrättsköptes, åtminstone en 
gård i Österbotten och en gård i Egentliga Finland (Handlingar angående bördsrätts-
köpen i Johan III:s tid, Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630, RA), samt en 
äng i Egentliga Finland (Tengström 1825 s. 18).

 39 Loit 1979 s. 19, som dock anger att det finns ”strödda exempel” även från Sigismunds 
och Karls tid.
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andelen försålda gårdar mellan 0 och 86 % i några härader i Uppland,40 
men dessa siffror omfattar bara en del av de sålda bördsrätterna, och 
är dessutom inte möjliga att generalisera för riket som helhet. Jag har 
därför beräknat andelen bördsrättsköpta gårdar för också andra land-
skap genom att sätta antalet kronogårdar41 i relation till antalet sålda 
bördsrätter.42 Andelarna överstiger vida Loits nivåer: i Östergötland 
såldes bördsrätten till minst 86 % av kronogårdarna, i västra Småland 
till minst 71 %, i Glanshammars härad i Närke – den enda del av land-

 40 Dessa andelar omfattar emellertid endast de gårdar som såldes direkt av kamreraren 
Rasmus Ludvigsson till bönderna, inte de gårdar som fogdarna sålde: Loit 1979 s. 
22–24 (särskilt tabell 1).

 41 Som underlag har använts 1615 års jordeböcker, men där dessa är ofullständiga eller 
saknas har istället andra årgångar använts. I de fall färdiga summeringar finns i jorde-
böckerna har dessa använts. Jordeboksenheter som antagligen inte inneburit någon 
självständig bosättning har undantagits (främst utjordar, men också vretar, utängar, 
ängar, åkertäppor, täppor, ängsfjäll, ödejordar, humlegårdar, ängstegar, fäbodar, ha-
gar, skogar, vallar, mader; torp och målar har däremot räknats). Några typer av be-
byggelseenheter har också uteslutits eftersom de undantas från jordeböckernas över-
gripande jordnaturindelning (bland annat husmansbyggen, husmansstugor, stugor, 
knekttorp, kvarnar, fisken, notvarpar, hyttor, öar, präster, strömmar, ödetorp, bodar, 
täktkarlar, hamrar, bäckar, dammar, klockare, ålfisken). Nybyggen och oskattlagda 
torp har räknats separat, eftersom dessa som regel antagligen redan åtnjöt ständig 
besittningsrätt. Antalet jordnaturer som används i jordeböckerna är stort, med flera 
typer som endast haft begränsad regional utbredning. Förutom de vanliga typerna 
skatte-, frälse-, arv och eget- och kronogårdar särskiljs i jordeböckerna även olika 
typer av tidigare andligt frälse (kloster-, kyrko-, biskops-, spitals-, prebende-, präste-, 
domkyrko-) samt diverse mindre och oftast endast regionalt använda kategorier 
(bytes-, bergsmans-, köpegods-, stadge-, gädde-, lagmans, härads-, sämje-, stubbe-). 
De senare har uteslutits ur beräkningarna, eftersom deras besittningsrättsliga vill-
kor i många fall är okända. Dessa jordeböcker har använts: Dalarnas handlingar 
1613:9, 1615:3, 1615:5, 1615:9, 1615:10, 1620:4; Hälsinglands handlingar 1615:7, 1616:2, 
1619:9, 1629:7; Medelpads handlingar 1614:1; Närkes handlingar 1615:10A; Smålands 
handlingar 1589:23, 1602:10, 1615:4, 1615:5, 1615:7, 1615:11, 1615:17; Södermanlands 
handlingar 1614:3, 1614:16, 1615:1, 1615:15, 1615:20, 1616:3; Västerbottens handlingar 
1615:11; Ångermanlands handlingar 1615:1; Östergötlands handlingar 1613:11, 1615:10, 
1616:1, 1616:2, 1616:7, 1616:10, 1617:4, 1620:14, samtliga i Landskapshandlingar, RA; 
Fogderäkenskaper, Riksarkivet, Helsingfors: Egentliga Finland vol. 1622, 1727, 1768, 
1776; Karelen 5986, 5990, 5997, 6001; Nyland 213, 3580, 3589, 5999; Satakunda 2520, 
2544; Savolax 6770, 6772; Tavastland 4436, 4439; Österbotten 4896, 4899.

 42 De försålda bördsrätterna finns inte summerade i något enskilt källmaterial. Loit 
räknar upp sex olika serier av källmaterial där köp kan nämnas. Av arbetstidsmässiga 
skäl har inte alla dessa gåtts igenom, utan studien bygger på den centrala källserien 
Handlingar angående bördsrättsköpen under Johan III, Strödda räkenskaper och 
handlingar t o m 1630, RA, samt på de fåtaliga längder över bördsrättsköp som ingår 
i Strödda kamerala handlingar vol. 76, RA. De angivna bördsrättsköpsnivåerna är 
därför minimivärden.
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skapet som inte tillhörde Karls hertigdöme – minst 56 %, och i både 
Dalarna och Norrland såldes merparten av kronans mycket fåtaliga 
gårdar.43 I flera områden såldes bördsrätten till samtliga kronogårdar, 
och endast i två undersökta härader är det inte möjligt att belägga att 
mer än hälften av gårdarna såldes. Med tanke på att bördsrättsköp 
inte förekom i alla delar av riket, måste detta ha resulterat i betydande 
regionala skillnader i kronoböndernas besittningsrättsliga trygghet.44 
Å andra sidan är det inte säkerställt att bördsrättsköpen fortfarande 
ägde laga kraft i början av 1600-talet: argument för båda ståndpunk-

 43 På lokal nivå uppgick andelen sålda hemman till 100 %. I tabellen nedan redovisas 
bördsrättsköpens andel av det totala antalet för köp disponibla gårdar i Östergötland, 
västra Småland och Närke under 1580-talet. För Södermanland (av vilket bara västra 
halvan av Västerrekarne härad inte tillhörde hertigdömet) har inte några uppgifter 
om bördsrättsköp återfunnits. För härader markerade i.u. finns uppgift i källorna om 
att fogden har sålt bördsrätter utan att antalet anges. Källor: Handlingar angående 
bördsrättsköpen under Johan III, Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630, 
RA; Strödda kamerala handlingar vol. 76, RA; landskapshandlingar och fogderäken-
skaper (se förteckning i not ovan).

Område
Andel 

bördsrättsköpta 
gårdar, i procent 
av antalet gårdar 

disponibla för köp

Område
Andel 

bördsrättsköpta 
gårdar, i procent 
av antalet gårdar 

disponibla för köp
Östergötland 86      Vifolka 79
Aska 85      Ydre 65
Bankekind 100      Åkerbo 98
Bergslagen 101      Östkind 92
Björkekind 77
Boberg 60      Småland 71
Bråbo 80      Allbo 96
Dal 91      Mo 92
Gullberg i.u.      Norrvidinge 71
Göstring 87      Sunnerbo 93
Hammarkind 97      Tveta 94
Hanekind i.u.      Vista i.u
Kinda 71      Västbo 37
Lysing 82      Västra 69
Lösing 99      Östra 34
Memming 92
Skärkind 107      Närke –
Sundbo 91      Glanshammar 56
Valkebo i.u.

 44 Loit 1979 s. 24, 34.



72 

terna har framförts i tidigare forskning, vilket sannolikt speglar en 
dåtida rättslig situation där frågan inte var entydigt avgjord.45 Även om 
bördsrättsköpen omfattade en mycket större andel av landborna än 
vad som varit känt från tidigare forskning, går det därför inte att med 
visshet säga att svenska kronolandbor i gemen också i praktiken hade 
ständig och ärftlig besittningsrätt i början av 1600-talet.

Det kan även påpekas att bördsrättsförsäljningarna inte omfattade 
adelns landbor (även om Johan III faktiskt föreslog detta 1584).46 
Medan kronoböndernas besittningsrätter i teorin stärktes markant 
under 1500-talets slut genom nybyggen och bördsrättsköp, rådde för 
adelns landbor därmed även fortsättningsvis de villkor som stadgades 
i den medeltida lagstiftningen, med omförhandling av avtalen mellan 
landbo och jordägare vart sjätte år. Jämfört med andra områden i nord-
västra Europa – Danmark, Norge, England, Skottland och åtminstone 
delar av det tyska riket – var de svenska landbornas ställning i början 
av 1600-talet enligt lagstiftningen därmed relativt svag.47 

I praktiken kan det emellertid ha varit möjligt för jordägare och 
landbor att komma överens om längre besittningsrätter, kanske till och 
med ärftliga: Thomas Lindkvist menar att detta ”troligen varit vanligt” 
i Sverige redan under medeltiden,48 och Aksel E. Christensen har visat 
att vissa landbor i Danmark innehade sina gårdar med ärftlig rätt 
redan före det kungliga stadgandet om allmän livstidsbesittningsrätt 
1523.49 Praxis är emellertid svår att studera eftersom landbokontrakt 
såvitt känt alltid var muntliga under 1500- och tidigt 1600-tal.50 Istället 
måste därför frågan om hur landbornas besittningsrätt och flytträtt i 
praktiken såg ut undersökas utifrån de fåtaliga konflikter som drogs 
inför 1610-talets domstolar.

 45 Thurgren 1861 s. 4 menar att bördsrättsförsäljningarna ogiltigförklarades på 1590-talet 
utan att ge allmänna belägg för detta. Loit 1979 s. 56–70 anför däremot flera exempel 
där man långt in på 1800-talet hävdade att bördsrättsköpen fortfarande ägde laga kraft. I 
enskilda fall tvistades om detta redan under 1610-talet, se exempel i Tengström 1825 s. 18.

 46 Loit 1979 s. 35. Nere på kontinenten förekom att även adeln sålde ärftlig besittnings-
rätt till landbor: Dopsch 2005 s. 69ff.

 47 Detta är desto mer anmärkningsvärt som landbornas besittningsrätt i Sverige tidigare 
hade varit relativt sett stark jämfört med den medeltida lagstiftningen i Norge, Dan-
mark och Island: Lindkvist 1979 s. 87–93.

 48 Lindkvist 1979 s. 152, som dock inte anför några faktiska belägg för detta.
 49 Smedberg 1972 s. 68–75; Christensen 1976 s. 206, 226.
 50 Mats Olsson, som behandlar förhållandena i det tidigare danska Skåne, har noterat 

att skriftliga landbokontrakt där finns bevarade först från slutet av 1600-talet:  Olsson 
2002 s. 95. Också i Danmark saknas bevarade landbokontrakt eftersom de var munt-
liga: Christensen 1976 s. 208.
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Besittningsrätten i praktiken
På vårtinget i Oppunda härad i Södermanland 1615 beklagade sig 
bonden Jon i Hagby över jordägaren Nils Bielke på Åkerö och dennes 
fogde.51 Jon hade sju år tidigare bosatt sig på gården i Hagby. Under 
de fyra första åren hade han fått bo där skattefritt eftersom gården 
tidigare legat övergiven, men de tre senaste åren hade han betalat sin 
jordränta till herr Nils. Nu hade fogden emellertid fått veta att Jon 
ville flytta bort.

Där Åkeröfogden det förnam, så lät han lägga honom uti kistan, där han 
måtte bliva uti tre veckor, och oansett där voro många bönder, so[m] ville gå i 
borgen för honom, likväl ville han intet släppa honom där ut förrän som han 
skulle lova det han antingen ville bliva kvar [på gården], eller ock förskaffa en 
[annan] åbo däruppå.52

Rättegångsprotokollet nämner inget om att fogden eller ränteägaren 
skulle ha gjort sig skyldig till något brott då Jon fängslades. Däremot 
menade nämnden att eftersom Jon hade uppfyllt alla sina förpliktelser 
mot herr Nils ”så kan fogden på Åkerö intet mer vinna av honom […] 
utan Jon må flytta vart honom täckes [ɔ: vart han vill]”.53

Fall som Jons ger lätt intryck av ett förhärskande feodalt förtryck, 
där jordägarna (eller snarare deras fogdar) genom våld kontrollerade 
de åtminstone livegenskapsliknande landbornas migration. Fall som 
Jons är dock oerhört sällsynta i det bevarade rättsmaterialet. I de proto-
koll för nästan 90 tingslag och häradsrätter som jag studerat finns bara 
något dussin fall av konflikter som rör landbors möjligheter att flytta 
eller bo kvar. I inget annat fall framkommer att våld använts för att 
förhindra migration. Tvärtom handlar de flesta konflikter om landbor 
som redan flyttat bort ”olagligen i olaga tid” utan jordägarens tillstånd, 
och där rättegången för det mesta slutade med böter för bonden.54 
 51 Oppunda hd 28/4 1615, AFSH EXIe:1102 s. 623, RA.
 52 Oppunda hd 28/4 1615, AFSH EXIe:1102 s. 623, RA.
 53 Oppunda hd 28/4 1615, AFSH EXIe:1102 s. 623v, RA.
 54 Så i Väne hd 30/10 1615, AFGH EVIIAAAB:5, VaLA; Viste hd 20/7 1614, AFGH 

EVIIAAAA:2, VaLA; Askers hd AIa:1 s. 19v, 28/5 1618, ULA; Öknebo hd 10/5 1616, 
AFSH EXIe:1102 s. 669v, RA; Trögds hd 4/7 1614, AFSH EXIe:645 s. 15, RA. Det 
sistnämnda fallet är det enda där våld mot landbon sannolikt förekom, även om det 
inte nämns explicit: landbon Klemet i Österby hade lagligen sagt upp sin gård och 
bestraffats med dagsverken varje dag (”han blev anmodad att vara var dag på hans 
arbete”) och därefter ”om nattetid och för fruktan boflyttat sin kos undan”. När 
jordägaren Jon Stake fick veta detta ”tog han till och for efter honom, och tog så av 
honom tre kor”. Domen i Askers häradsrätt 1618 är intressant, då även tre bönder 
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Ytterst sällan slutade tvisten med att landbon tvingades flytta tillbaka, 
alternativt vräktes från gården för att göra plats för en annan brukare.55 
Av domböckerna framgår förstås inte hur stor jordägarnas makt över 
landbornas migration verkligen var, bara att konflikter kring detta 
mycket sällan nådde domstolarna. Det viktiga här är dock inte bara 
att dessa tvister var ytterst sällsynta, utan också vilka aspekter av migra-
tionen som domarna och jordägarna tog fasta på och hur konflikterna 
hanterades. Lagen gav, som visades ovan, jordägarna möjlighet att föra 
tillbaka landborna med våld om de så önskade, men av domböckerna 
att döma använde sig inte jordägarna av denna möjlighet. Istället nöjde 
man sig med ekonomisk ersättning, alternativt att den dömde skaffade 
fram en ny landbo till gården. Något utbrett utomekonomiskt feodalt 
våld för att hindra landbor som ”inte hade lust” att bo kvar förekom 
inte, med Jon i Hagby som enda uppenbara undantag. Den medeltida 
lagstiftningens möjlighet till fysisk kontroll över landsbygdens hushåll 
hade vid 1600-talets början spelat ut sin roll, om den nu någonsin 
upprätthållits annat än i den senmedeltida stadgelagstiftningens ideal-
bilder av ett samhälle kontrollerat av de lagstiftande jordägarna.

En annan för migrationen viktig aspekt där den praxis som fram-
skymtar i domböckerna avviker från lagstiftningen är avtalsperioder-
nas längd. Denna nämns visserligen bara i fyra fall (i Västergötland, 
Södermanland och Uppland), men var i alla dessa fall endast tre år.56 

”som hulpe honom att flytta” bötfälldes (i enlighet med KrL B XXIII § 1: ”Och alla 
de som var med att avflytta landbon, böte vardera tre marker”). Detta är den enda 
källuppgift jag funnit som ger en inblick i hur migrationen i praktiken gick till, 
nämligen att grannarna hjälptes åt då en bonde flyttade. I detta fall flyttade landbon 
Lasse drygt sju kilometer (från Styrsta till Ingvaldstorp) och de tre bönderna som 
hjälpte honom bodde alla ungefär en kilometer från destinationen (Sven och Olof i 
Fastorp, Peder i Boda). Jämför Thoré 2001 s. 60f.

 55 Kronolandbon Per i Sjöåkra (vars hemman var donerat) hade flyttat olagligen men 
slapp böter eftersom han lovade att flytta tillbaka: Östbo hd 8/3 1616, AFGH EVII-
AAAC:2, VaLA. Kronolandbon Bengt i Timmersberga vägrade att flytta fast fogden 
redan skaffat en ny åbo. Domen blev böter och att Bengt ändå var tvungen att flytta: 
Skärkinds hd 8/7 1618, AFGH EVIIAAAF:4, VaLA. Landbon Håkan i Väsby vräktes 
för att han hade underlåtit att bygga på sin gård: Hardemo hd 4/11 1614, AFSH 
EXIe:1774 s. 192, RA. Borgmästaren Henrik Larsson i Norrköping, som ägde jord 
utanför staden, sade i en tvist med landbon Erik att ”jag haver antagit honom för 
en sågare och icke för någon landbo”. Erik fick rätt att bo kvar året ut ”och sedan 
se sig för uppå en annor ort, om de icke kunna sämjas”: Bråbo hd 6/7 1618, AFGH 
EVIIAAAF:4 s. 55v, VaLA.

 56 Trögds hd 4/7 1614, AFSH EXIe:645 s. 15, RA; Oppunda hd 28/4 1615, AFSH 
EXIe:1102 s. 623, RA; Daga hd 28/5 1616, AFSH EXIe:1102 s. 233v., RA; Väne hd 
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Det var dock inte det faktum att avtalsperioden var olagligt kort som 
tvisterna gällde – en aspekt som alls inte uppmärksammas i domböck-
erna – utan att landborna hade flyttat bort innan ens de överenskomna 
tre åren förflutit. Även om det inte säkert går att veta om det var 
vanligt eller ovanligt med så korta avtalsperioder som tre år (eller, för 
den delen, längre perioder som i exempelvis Danmark), är uppgifterna 
ytterligare ett tecken på den klyfta som förelåg mellan lagstiftning och 
praxis rörande landbors migration i Sverige under tidigt 1600-tal.

Varken i lagstiftning eller domböcker kan jag alltså finna några 
entydiga svar på frågor rörande de feodala ekonomiska strukturer som 
omgärdade landbors migration. Så mycket står i vart fall klart att vill-
koren långsamt förändrades över tid, att de sannolikt såg annorlunda 
ut beroende på vem som var jordägare, och att det åtminstone i teorin 
också fanns viktiga regionala skillnader, om än detta inte framgår i den 
praktik som domböckerna skildrar. Det är i detta sammanhang som 
det blir intressant att undersöka Älvsborgs lösens rannsakningsläng-
ders uppgifter om hur vanligt det var att olika typer av bondehushåll 
flyttade, och därigenom indirekt studera hur landbors migration 
skilde sig från skattebönders. Men migrationsuppgifterna möjliggör 
också andra jämförelser med tidigare historisk migrationsforskning, 
vilka både visar hur 1610-talets svenska migration skilde sig från andra 
undersökta dåtida samhällens och hur det liknade senare, mer välstu-
derade seklers.

Migrationsintensitet
För att kunna göra rättvisande jämförelser av mängden migration i 
olika samhällen används ofta begreppet migrationsintensitet, förkortat 
m, genom vilket mängden migration sätts i relation till populationen.57 
Hur mängden migration och populationen definieras beror på hur det 
historiska källmaterialet ser ut,58 och det framgår tyvärr inte alltid klart 
vilka definitioner som använts i tidigare forskning.59 Mot bakgrund av 
de migrationsuppgifter som finns i rannsakningslängderna betecknar 
mängden migration i det följande antalet bortflyttningar. Migrations-

30/10 1615, AFGH EVIIAAAB:5, VaLA. Alla fyra fallen gällde frälselandbor.
 57 Så att m = M/P. Begreppet presenteras utförligt av Eriksson & Rogers 1973 s. 60–87, 

baserat på United Nations 1970 s. 40–44. 
 58 United Nations 1970 s. 40–42.
 59 Mängden migration M kan till exempel motsvara antalet flyttade personer eller det 

totala antalet flyttningar, inflyttade, utflyttade eller både och: Eriksson & Rogers 1973 
s. 65–68, 72–74.
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intensiteten kan dock bara beräknas för de områden där samtliga 
flyttningar är kända, det vill säga de områden som rannsakades full-
ständigt.60 I mängden migration inräknas även det som kallas inre 
migration, flyttningar som inte korsade några administrativa gränser. 
Populationen utgörs av ”the population that could have performed the 
migrations”,61 vilket i mitt fall i praktiken motsvaras av summan av de 
hushåll som registrerades i det undersökta området vid de fem första 
uppbördstillfällena.62 För att förtydliga: I det följande beräknas migra-
tionsintensiteten för hushåll som registrerades i fullständiga rannsak-
ningslängder under den period som varade mellan den första och den 
sista terminens uppbörd (i allmänhet hösten 1613 till hösten 1618). Alla 
hushåll som flyttade bort räknas med, oavsett om de stannade kvar 
inom det rannsakade området eller inte. Beräkningarna gäller där-
emot inte områdenas hela befolkning, eftersom det till  exempel inte 
är känt hur ofta drängar och pigor flyttade (se kap. 4). Den beräknade 
migrationsintensiteten redovisas i procent, där till exempel m = 5 % 
motsvarar att det tog tjugo år innan samtliga hushåll i området flyttat 
i genomsnitt en gång.

 60 Det vill säga hela Norrland och Finland, Dalarna, Närke, Södermanland, Östergöt-
land samt Jönköpings län. Se kap. 2 och appendix.

 61 United Nations 1970 s. 40; även ”P = the population exposed to the likelihood of 
migration”, en formulering som används av Eriksson & Rogers 1973 s. 65.

 62 Definitionen av vad som utgör ett hushåll bygger alltså i det följande på de klassifi-
ceringar av befolkningen som gjordes då kommissarierna upprättade rannsaknings-
längderna, vilket i sin tur är beroende av de kategorier som upprättades i beslutet om 
Älvsborgs lösen 1613. Mitt sätt att beräkna populationen P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 
avviker från den metod som använts av Lundkvist 1974 s. 223 och Brunius 1980 
s. 144 i deras under sökningar av Älvsborgs lösen, vilka båda istället använde formeln 
P = P1/2 + P2 + P3+ P4 + P5 + P6/2 (hämtad från Eriksson & Rogers 1973 s. 65–68, 
vilka i sin tur bygger på Hyrenius 1966 s. 12–21). Både Lundkvist och Brunius har 
dock missat att Hyrenius metod implicit utgår från att flyttningsuppgifterna hämtats 
från ett källmaterial som förts kontinuerligt, vilket inte är fallet med Älvsborgs lösens 
rannsakningslängder. De hushåll som kunde antecknas som bortflyttade under det 
första året (1613/1614) var endast de hushåll som registrerats vid tidpunkten för den 
första inbetalningen 1613. I praktiken är skillnaden i utfall mellan de två metoderna 
marginell: i endast tre fall (av ungefär 700) är avvikelsen i migrationsintensitet större 
än en procentenhet. Under antagande av ringa folkmängdsförändringar vore det där-
för möjligt att approximera folkmängden med P = 5P1 vilket i mina undersökningar 
hade resulterat i avvikelser större än en procentenhet i endast 26 fall.
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Migrationsintensitet i Sverige och Europa  
före 1800-talets mitt

Frågan om hur vanligt migration var före 1800-talets mitt har i Sverige 
huvudsakligen undersökts med tre olika metoder: utifrån flyttlängder 
och statlig migrationsstatistik (i synnerhet för 1800-talet), utifrån 
längder över hela befolkningen i ett område (till exempel husförhörs-
längder) samt utifrån jordeböcker (för 1500- och 1600-talen). Den 
första metoden har varit den överlägset vanligaste. Den infördes i 
Sverige av kulturgeografen Torsten Hägerstrand och etnologen Börje 
Hanssen under åren kring 1950 och dominerade helt den omfattande 
migrationsforskning som bedrevs i Uppsala i början av 1970-talet.63 
Eftersom metoden inte tar hänsyn till inre migration är det dessvärre 
inte möjligt att använda dess undersökningsresultat för jämförelser.64 
Den andra metoden infördes av Sture Martinius 1967, som med 
hjälp av husförhörslängder undersökte hur migrationen påverkades 
av industrialiseringen.65 Martinius studie inspirerade Sven Lundkvist 
att göra den första studien av Älvsborgs lösens rannsakningslängder, 
i vilken han undersökte några spridda församlingar i Östergötland, 
Södermanland och Dalarna.66 Till dags dato har ytterligare endast en 
mer omfattande studie av rannsakningslängderna gjorts, nämligen Jan 
Brunius undersökning av migrationen i elva socknar i Närke.67 Slut-
ligen har metoden också använts av Martin Dribe i en studie baserad 
på husförhörslängder från fyra skånska församlingar under mitten av 
1800-talet.68 Antalet tidigare svenska studier baserade på kontinuerliga 
förteckningar över all migration är således litet. Denna brist i forsk-
ningsläget avhjälps delvis genom den tredje typen av studier, vilka 
undersökt migration indirekt genom att beräkna turnover, andelen 
bönder som försvinner från en skattelängd till nästa. I utländsk forsk-
ning och för äldre tid är detta den mest använda metoden eftersom 

 63 Hägerstrand 1947; Hanssen 1952. En tidig studie i Finland var Rosenberg 1966, som 
dock inte tycks ha uppmärksammats i Sverige förrän av Öhngren 1974. Uppsalastu-
dierna: Tedebrand 1972; Norberg & Åkerman 1973; Norman 1974; Öhngren 1974; 
Kronborg & Nilsson 1975.

 64 Problemet är att inre migration är relativt sett mer omfattande i stora administrativa 
enheter och att denna andel inte kan uppskattas. Inte heller jämförelser över tid av den 
totala migrationen i ett och samma område är möjliga. Detta uppmärksammades redan 
av t.ex. Norman 1974 s. 112, som också undersöker konsekvenserna av detta i sin studie. 

 65 Att Martinius metod var ”nydanande” påpekades redan av Åkerman 1972 s. 97.
 66 Lundkvist 1974.
 67 Brunius 1980.
 68 Dribe 2003.
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explicita migrationsuppgifter är sällsynta. Metoden introducerades i 
Sverige i mitten av 1970-talet av Eva Österberg, som gjorde en lokal-
undersökning av jordeböcker från 1500-talet och 1600-talets början 
vilken blev stilbildande för efterföljande studier.69

I tabellen nedan presenteras studier som redovisat migrations-
intensitet för hushåll på landsbygden och som inkluderar inre 
migration, vilket gör resultaten jämförbara med Älvsborgs lösens 
rannsakningslängder. Tabellen ger en god överblick över det rådande 
forskningsläget, som nästan uteslutande består av lokalundersökningar. 
Av de redovisade värdena framgår att i en majoritet av de undersökta 
samhällena flyttade 2–7 % av bondehushållen årligen. Några tenden-
ser till förändring över tid kan inte urskiljas. I enstaka områden var 
migrationsintensiteten relativt sett lägre, bland annat i England och 
New England, där den dock fortfarande var betydligt högre än i det av 
livegenskap präglade ryska Krasnoe Sabakino.70 I andra områden och 
tider, bland annat i delar av 1500-talets Småland, var migrationsinten-
siteten relativt sett mycket hög.71 Värden överstigande 10 % har också 
uppmätts för vissa speciella grupper av hushåll, som kronolandbor i 
det senmedeltida Danmark och arrendatorer i Toscana på 1700-talet.72 
De relativt sett höga och låga värdena kan alltså förklaras av särskilda 
besittningsrättsliga villkor. Om också mindre skillnader om enstaka 
procentenheter är betydelsefulla, eller endast ett utslag av slumpmäs-
siga lokala variationer, kan utifrån rådande forskningsläge däremot 
inte bestämmas.73

 69 Österberg 1975 s. 79–85; Jutikkala 1978 s. 10–12, sannolikt den första finländska 
undersökningen; Brunius 1980 s. 160–166; Lindegren 1980 s. 126f.; Perlestam 1988 
s. 226–233; Perlestam 1998 s. 127ff. Ett problem med metoden är att den inte skiljer 
migration från mortalitet: bland de hushåll som försvinner ur skattelängderna finns 
såväl de som flyttar bort som de som avlider. För att göra resultaten jämförbara har 
därför migrationsintensiteten i tabellen nedan för dessa undersökningar reducerats 
med två procentenheter för att kompensera för böndernas mortalitet. Nivån har 
uppskattats utifrån Brunius 1980 s. 143, som på basis av Älvsborgs lösens rannsak-
ningslängder beräknat att mortaliteten bland hushållsföreståndare i elva församlingar 
i Närke 1613–1618 var 2 %. Detta värde har givetvis varierat över tid och mellan olika 
områden. För det tidiga 1300-talets Essex uppskattade Poos att hushållsföreståndarnas 
mortalitet uppgick till 2 % (vilket då utgjorde hälften av turnover): Poos 1986 s. 20ff.

 70 Vilket i forskningen har använts just för att illustrera livegenskapens betydelse för 
migrationsintensiteten: Poos 1986 s. 20ff.

 71 Österberg 1975 s. 79f.
 72 Corsini 1974 s. 32; Christensen 1976 s. 214f.
 73 Jämför Prest 1976 s. 327.
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Tabell 2. Migrationsintensitet för landsbygdshushåll i Sverige och andra länder, 
1300–1800-talet.

Område Tidsperiod m anm.

Södra och mellersta Sverige
Småland: Odensjö-Lidhult 1540–1620 12 % a, b
Småland: Fagerhult 1545–1619 8 % b, c
Småland: Ramkvilla 1623–1721 6 % b, c
Närke (3 socknar) 1560–1620 6 % b, c
Närke: Tångeråsa 1569–1600 6 % b, c
Närke (11 socknar) 1613–1618 4 %
Mellansverige (13 socknar) 1613–1618 4 %
Mellansverige (8 förs.) 1860-talet 2–7 %
Skåne (4 förs.) 1829–1866 2–5 %

Finland och Norrland
Satakunda: Kangasala 1540–1633 3 % b, c
Västerbotten: Bygdeå 1620–1640 4 % b, c

Danmark
Sydsjälland: Skovkloster len 1467–1481 12–15 % b, c, d
Fyn: Næsbyhoved len (4 härader) 1502–1510 7–8 % b, c, e

England
Essex (4 förs.) 1300-talet 2 % c
Northamptonshire: Cogenhoe 1618–1628 3 % f
Nottinghamshire: Clayworth 1676–1688 >1 % g

New England
Massachusetts: Dedham 1648–1700 >1 % g, h
Maryland: Charles county 1660–1679 >1 % g
Virginia: Lancaster county 1669–1676 >2 % g

Frankrike
Frankrike 1660–1720 4–5 %
Normandie: Hallines 1761–1773 >1 % g
Norra Burgund 1796 5 %

Italien
Toscana: Chianti 1700-talet 25 % b, i
Toscana: Fiesole 1700-talet 7 % b, i
Toscana: Casalguidi 1820–1859 3–4 % i

Ryssland
Krasnoe Sabakino 1814–1834 0,4 % h

Anmärkningar: a) Österberg redovisar det genomsnittliga antalet växlingar per gård under 
tidsperioden. Genom att dela detta antal med undersökningsperiodens längd har jag be-
räknat den genomsnittliga stanntiden T = 1/m. b) Den beräknade migrationsintensiteten 
har reducerats med två procentenheter för att kompensera för böndernas mortalitet. c) 
Migrationsintensiteten beräknad av mig utifrån tidigare forsknings publicerade uppgifter 
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om stanntid, m = 1/T. d) Endast kyrkolandbor. e) Endast kronolandbor. f ) För Cogenhoe 
saknas uppgifter från åren 1619, 1622 och 1625–1627, vilket gör att det kan saknas enstaka 
hushåll som endast var bosatta i församlingen något enstaka år. Detta påverkar dock inte 
det beräknade värdet, som är 3 % även för den kortare perioden 1618–1624 (då bortfallet 
begränsas till två enstaka år). g) De redovisade värdena är minimivärden, eftersom de bygger 
på källmaterial endast från vissa av de undersökta åren. Hushåll som endast varit bosatta i det 
undersökta området under de mellanliggande åren saknas därför.74 h) Gäller alla vuxna män, 
inte bara hushållsföreståndare. i) Endast arrendatorer (sharecroppers). Källor: Österberg 1975 
s. 79f. (Odensjö-Lidhult); Perlestam 1988 s. 226f. (Fagerhult); Perlestam 1998 s. 127f. (Ram-
kvilla); Brunius 1980 (Närke); Lundkvist 1974 (Mellansverige 1613–1618); Martinius 1967 s. 
39ff. (Mellansverige 1860-talet); Dribe 2003 s. 59–63 (Skåne); Jutikkala 1978 s. 12 (Kangasala); 
Lindegren 1980 s. 126f. (Bygdeå); Christensen 1976 s. 214f. (Danmark); Poos 1986 s. 20ff. 
(Essex & Krasnoe Sabakino); Laslett 1977 s. 71, 101 (Cogenhoe), s. 99 (Clayworth), s. 81 
(Hallines); Prest 1976 s. 370f. (Dedham); Horn 1988 s. 196 (Charles co. & Lancaster co.); 
Collins 2006 s. 393f. (Frankrike 1660–1720); Hayhoe 2012 s. 555 & Hayhoe 2016 s. 44, 179 
(Burgund); Corsini 1974 s. 32 (Chianti & Fiesole); Oris 2003 s. 198 (Casalguidi).

Sammanfattningen ovan speglar emellertid inte alls de tolkningar som 
dominerar forskningsläget. I såväl England som Sverige baserades upp-
fattningen om de studerade samhällena på den rotfaste bondens bild: 
ett samhälle präglat av den känslomässiga kopplingen mellan bonden 
och torvan,75 och där hushållsmigration inte var ”en normal före teelse 
i ett bondesamhälle”.76 Trots denna gemensamma utgångspunkt kom 
dock de dominerande nationella historiografiska tolkningarna att dra 
helt olika slutsatser av de beräknade migrationsintensitetsnivåerna. 
I England överraskades Peter Laslett, som genomförde de välkända 
studierna av Clayworth och Cogenhoe, av vad han menade var en 
oväntat hög rörlighet jämfört med föreställningen om det orörliga 
bondesamhället, en tolkning som idag är väletablerad i det brittiska 
forskningsläget.77 Laslett jämförde också resultaten från sina engelska 
studier med migrationen i ett par franska 1700-talsbyar. Även om jäm-
förelsen visserligen tydde på att migrationsintensiteten i England varit 
relativt sett något högre, undvek Laslett att dra några mer långtgående 

 74 Jämför anmärkningen i Prest 1976 s. 372 att ”[c]ommunity-based mobility studies, 
which necessarily ignore all movements other than those registered at specific 
observation points, will be unlikely to provide an adequate picture of short-term 
population mobility”. Trots detta är det den typen av källmaterial som Prest bygger 
sin jämförelse på.

 75 Macfarlane 1978 s. 256.
 76 Österberg 1975 s. 71.
 77 Laslett 1977 s. 65f.: ”nothing previously known about settled, rural, traditional popu-

lations prepares us for the turnover figures […] So surprising is it that we do not yet 
know quite what to make of it”; French 2007 s. 72f.
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slutsatser av detta.78 Istället menade han att exemplen Clayworth och 
Cogenhoe ”can be taken as revealing to us some at least of the general 
features of Western society as a whole […] [and] its intriguing disposi-
tion to change the composition of a local population over time”.79 
Resultaten fann emellertid snart uttolkare som menade att de kunde 
förklara vad som ansågs vara en unik engelsk samhällsutveckling, 
präglad av individualism och rörlighet. Lawrence Stone menade att 
”the very high rate of mobility from place to place […] must have 
done more than anything else to weaken the ties of kinship among 
the lower levels of society”.80 Enligt Stone hade England tidigare 
motsvarat bilden av det gamla bondesamhället, Lasletts siffror visade 
emellertid att övergången till ”det moderna samhället” hade påbörjats 
redan före 1600-talet i England. Clayworth och Cogenhoe blev också 
centrala för Ian Macfarlanes tes om den engelska individualismen 
som moderniseringens drivkraft. Den beräknade migrationsintens-
iteten visade att ”England was far from a normal peasantry in the 
seventeenth century”,81 utan ”a singular and peculiar example, which 
has few analogies elsewhere”.82 Medan 1600-talets England inte mot-
svarade bilden av det gamla bondesamhället gjorde resten av världen 
det, antog Macfarlane, och menade därför att ”England has probably 
long been different from almost every other major agrarian civilization 
about which we know”.83

 78 Det är dessvärre inte möjligt att jämföra de beräknade migrationsintensiteterna för de 
franska byarna med de engelska utifrån Lasletts siffror, eftersom såväl den engelska 
undersökningen som den franska endast redovisade en miniminivå (jämför Hallines 
med Clayworth i tabellen ovan). Laslett försökte visserligen förklara skillnaden mel-
lan England och Frankrike med ”something in the employment situation and in the 
general workings of society in the French villages”, men hans övergripande slutsats 
var att ”[w]e know so little, of course, about the range of variation in such things as 
these that it is not easy to judge the importance of the differences recorded in the 
table”; Laslett 1977 s. 80, 86. Hayhoe 2016 s. 59 menar att Lasletts undersökning också 
cementerade bilden av ett orörligt Frankrike.

 79 Laslett 1977 s. 86.
 80 Stone 1976 s. 147.
 81 Macfarlane 1978 s. 258
 82 Macfarlane 1978 s. 268
 83 Macfarlane 1978 s. 272. Uppfattningen att migrationsintensiteten i England skulle ha 

varit mycket högre än i de engelska amerikanska kolonierna kritiserades redan av W. 
R. Prest, som menade att ”the presumed contrast between the glacial stability of Ded-
ham as a representative New England community and the restless discontinuity of 
Clayworth as a representative contemporary English community is hardly borne out 
by the figures”: Prest 1976 s. 372. Prests och andras invändningar (bland annat Poos 
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När Sven Lundkvist sammanfattade sin studie, den första av migra-
tion i 1600-talets Sverige, menade han att resultaten ”faller väl in i detta 
nya forskningsläge” med hög migrationsintensitet som då etablerats 
av Peter Laslett för England och av Sture Martinius för 1800-talets 
Sverige.84 Denna tolkning blev dock inte allmänt accepterad i Sverige. 
Istället kom Lundkvists resultat uteslutande att jämföras med föreställ-
ningen om det gamla bondesamhället, vilket ledde till att rörligheten 
beskrevs som ”överraskande”, ”anmärkningsvärt” och ”förvånansvärt” 
hög.85 Central för etablerandet av denna tolkning var Eva Österberg, 
som visserligen menade att den genomsnittliga stanntid hon fann i 
sin jordeboksstudie av Odensjö-Lidhults socken var ”överraskande” 
kort, men som istället för att utifrån detta (och Lundkvists) resultat 
omvärdera bilden av 1500-talets samhälle, valde att betona att ”det inte 
var ovanligt” med bönder som förblev bofasta också under mycket 
längre perioder.86

Lundkvists resultat förkastades följaktligen av Österberg, som me-
nade att 1610-talet var ”en period som måste betecknas som speciell 
i ekonomiskt-politiskt avseende” då ”de pressade förhållandena för 
bönderna just under denna tid” gjorde det omöjligt att dra några mer 
generella slutsatser utifrån resultaten ens för början av 1600-talet.87 
I en senare diskussion av Lundkvists och Brunius resultat menade 
Österberg åter att 1610-talet var ”ett alldeles speciellt decennium på 
grund av skattetryck och krigsförberedelser”,88 en uppfattning som 
kom att prägla också andra forskares tolkningar. Så menade Magnus 

uppgift att migrationsintensiteten i 1300-talets Essex var ”virtually indistinguishable” 
från Clayworth och Cogenhoe: Poos 1986 s. 20ff.) har dock inte fått full acceptans i 
den brittiska forskningen. David Rollison, som bygger vidare på Macfarlanes idéer, 
formulerar uppfattningen att ”intensifying mobility, particularly that of the labou-
ring population, was the most dynamic forcer of change in the early modern period”: 
Rollison 1999 s. 2.

 84 Lundkvist 1974 s. 224f.
 85 ”stor” hos Österberg 1975 s. 76 och hos Perlestam 1988 s. 218; ”överraskande hög” hos 

Brunius 1980 s. 146; ”förvånansvärt hög” hos Ankarloo 1981 s. 334; ”omfattande”, ”be-
tydande” hos Perlestam 1988 s. 218; ”anmärkningsvärt hög” hos Villstrand 1989 s. 8.

 86 Österberg 1975 s. 82. För att förstärka intrycket av ett orörligt gammalt bondesamhälle 
drar Österberg också in ytterligare en socken i undersökningen: ”Samma skattebe-
talare i cirka tjugo år är enligt jordeböckerna också en tämligen frekvent företeelse 
i slättsocknen Vreta i Östergötland”: Österberg 1975 s. 84f. Denna uppgift har för 
övrigt feltolkats av Perlestam 1998 s. 128, som anger att det rör sig om en genomsnittlig 
stanntid.

 87 Österberg 1975 s. 77f., 89.
 88 Österberg 1982 s. 40ff.
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Perlestam att ”det [är] viktigt att komma ihåg att 1610-talet, beroende 
på krig och högt skattetryck, var ett särfall i ekonomiskt och politiskt 
hänseende”,89 och Nils Erik Villstrand fastslog att ”[r]örligheten bland 
bondebefolkningen förefaller således ha varit större än vanligt under 
början av 1600-talet”.90

Jag återkommer till frågan om det avvikande 1610-talet senare (se 
kap. 8). Här kan bara konstateras att trots att varken Österberg el-
ler någon av de efterföljande forskarna presenterade några belägg för 
uppfattningen, och trots att snart sagt samtliga efterföljande under-
sökningar – inte minst Österbergs egen – indikerade migrationsinten-
sitetsnivåer som var lika höga eller högre än vad såväl Lundkvist som 
Brunius uppmätte för 1610-talet, kom rörligheten i det svenska ”gamla 
bondesamhället” inte att ifrågasättas så som i England. Resultaten från 
de svenska studierna har därför heller inte använts för att ifrågasätta 
uppfattningen om det särpräglade engelska samhället.

Migrationsintensitet i Sverige under 1610-talet
På basis av Älvsborgs lösens rannsakningslängder är det möjligt att 
beräkna migrationsintensiteten för landsbygdens hushåll 1613–1618 i 
drygt 650 socknar, fördelade på 16 landskap från Småland i sydväst 
till Österbotten i nordost. I området levde 1613, enligt rannsaknings-
längderna, drygt 65 000 hushåll.91 Resultaten redovisas nedan i form 
av ett diagram och en karta. För södra Sverige som helhet betraktat 
– Norrland och Finland tills vidare undantagna – flyttade årligen 5 % 
av hushållen. I diagrammet nedan framgår att i ungefär hälften av 
socknarna i området var migrationsintensiteten 3–5 %, och för åtta 
av tio sydsvenska socknar låg migrationsintensiteten inom intervallet 
2–7 %. Vissa regionala skillnader fanns mellan de sydsvenska land-
skapen: migrationsintensiteten var högst i Östergötland (6 %), följt 
av Närke (5 %), Södermanland (4 %), Småland (3 %) och Dalarna 
(2  %). Dessa regionala skillnader framstår dock som små jämfört 
med de norrländska och finländska resultaten. I hela detta stora om-
råde, där fler än 40 000 av de undersökta hushållen var bosatta, var 
migrationsintensiteten lägre än 0,5  %, och endast i en liten del av 
socknarna uppgick den till över 1 %. Detta innebär att det samlade 
migrationsintensitetsvärdet för hela det undersökta området – 2 % 

 89 Perlestam 1988 s. 219.
 90 Villstrand 1989 s. 9.
 91 Som jämförelse omfattade Lasletts studie av Clayworth som mest 98 hushåll och 

Cogenhoe 33 hushåll: Laslett 1977 s. 99.
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Figur 4. Migrationsintensiteten för hushåll i Sveriges socknar 1613–
1618 (N = 656). På horisontalaxeln redovisas migrationsintensiteten (i 
procent), på vertikalaxeln antalet socknar. Källa: ÄL; ÄR.

Figur 5. Karta över migrationsintensiteten (i procent) för hushåll i 
Sveriges socknar 1613–1618. Källa: ÄL; ÄR.
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– inte är meningsfullt. De regionala skillnaderna, okända för den 
tidigare forskningen, var alldeles för omfattande.

Resultaten från undersökningen förstås bäst genom jämförel-
ser med den tidigare forskningen, vilket också innebär att delar av 
forskningsläget måste omvärderas. Vad gäller de tidigare svenska 
lokalstudierna faller de väl inom ramen för de här redovisade under-
sökningsresultaten.92 Resultaten ligger också på samma nivå som de 
resultat som redovisats för Frankrike för 1600- och 1700-talen. På en 
övergripande nivå flyttade alltså varje år en ungefär lika stor andel 
av hushållen i södra Sverige under 1610-talet som i Frankrike några 
decennier senare. I England – om vi utgår från undersökningen av 
Cogenhoe93 – var migrationsintensiteten däremot relativt sett något 
lägre än i majoriteten av alla socknar i södra Sverige. Mot bakgrund 
av de tolkningar som framförts i den brittiska forskningen är detta 
oväntat men viktigt. Skillnaden mellan Cogenhoe och livegenskapens 
Krasnoe Sabakino var i själva verket ungefär lika stor som skillnaden 
mellan Cogenhoe och mellansvenska landskap som Östergötland eller 
Närke. Detta medför för det första att föreställningen om det indivi-
dualistiska engelska särfallet måste överges: påståendet att hushållens 
migrationsrörlighet var mycket högre i England än i ”nästan varje an-
nan större civilisation” saknar empiriskt stöd.94 För det andra innebär 
det att också tesen om det orörliga svenska gamla bondesamhället är 
felaktig, eller åtminstone måste modifieras såtillvida att det svenska 
bondesamhälle där bönder endast sällan flyttade var begränsat till 
Norrland och Finland.

Resultaten kan också jämföras över tid, framförallt med Sture 
Martinius och Martin Dribes lokalundersökningar av migration i 
1800-talets Sverige.95 I båda fallen ligger deras resultat väl i linje med 
vad som nu beräknats för de syd- och mellansvenska landskapen drygt 
200 år tidigare. För en församling i Martinius undersökning, S:t Ni-
kolai utanför Nyköping, går det också att göra en direkt jämförelse: 
 92 Resultatet från Österberg 1975 är visserligen avvikande högt, men eftersom osäkerhe-

ten är stor (mortaliteten kan lokalt ha varit högre än de uppskattade två procenten) 
kan slutsatsen att migrationsintensiteten i 1500-talets småländska Odensjö-Lidhult 
skulle ha varit mycket högre än under 1610-talet (då den enligt rannsakningsläng-
derna var 3 %) inte dras.

 93 Tidigare brittiska och amerikanska studier som endast redovisar minimivärden kan 
inte användas för jämförelser i detta sammanhang.

 94 Jeremy Hayhoe (2016 s. 62f.) landar i samma slutsats utifrån sina undersökningar av 
migrationsintensiteten i 1700-talets Frankrike.

 95 Martinius 1967 s. 39–41; Dribe 2003 s. 59–63.
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migrationsintensiteten var på 1610-talet 8 %, på 1860-talet 7 %,96 vil-
ket naturligtvis inte innebär att nivån måste ha legat konstant under 
två och ett halvt sekel. Däremot leder alla tre jämförelserna fram till 
slutsatsen att föreställningen om migration som något som ständigt 
blivit vanligare ju längre framåt i historien vi rört oss definitivt måste 
överges.
Tabell 3. Migrationsintensiteten i nio svenska landskap 1613–1618 jämfört med motsva-
rande län 1816–1820.

Landskap i Älvsborgs lösen 1613–1618 1816–1820 Motsv. län hos Carlsson

Östergötland 6 % 6 % Östergötland
Närke 5 % 4 % Örebro
Södermanland 4 % 6 % Södermanland
Jönköpings län 3 % 4 % Jönköping
Dalarna 2 % 2 % Kopparberg
Ångermanland 1 % 1 % Västernorrland
Medelpad 1 % 1 % Västernorrland
Västerbotten 1 % 1 % Västerbotten & 

Norrbotten
Hälsingland 0,4 % 2 % Gävleborg

Källa: För uppgifterna 1613–1618, ÄL; för uppgifterna 1816–1820, Carlsson 1973.

Det finns också en möjlighet att jämföra de intressanta regionala va-
riationerna över tid med Sten Carlssons undersökning av migrations-
intensiteten i Sveriges län under 1810-talet.97 Resultaten presenteras 
i tabellen ovan. Eftersom Carlsson använder en annan definition av 
migrationsintensitet är inte nivåerna direkt jämförbara.98 Det intres-
santa i sammanhanget är dock att ordningen mellan länen/landskapen 
i stort sett var densamma i början av 1600-talet som 200 år senare 
(liksom att detta mönster till stora delar kvarstod ännu vid sekelskiftet 
1900).99 Med andra ord: ett landskap som hade en relativt sett hög 
migrationsintensitet år 1600 hade det också år 1900.

 96 ÄL vol. 66; Martinius 1967 s. 39–41.
 97 Carlsson 1973. 1800-talets län hade inte samma utsträckning som 1600-talets landskap. 

Störst skillnader (för områden i tabellen) fanns i Närke/Örebro län, Södermanland, 
Jönköpings län samt Hälsingland/Gävleborgs län.

 98 Carlssons källor exkluderade intern migration inom församlingarna.
 99 Carlsson 1973 s. 207.
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Hushållens migrationsdestinationer
Ett sätt att förklara varför 5 % av alla hushåll på landsbygden i södra 
Sverige flyttade varje år i början av 1600-talet är att utgå från vart 
och hur långt de flyttade. Den generella bilden i forskningen av 
hushåll i feodala samhällen är att migration över längre avstånd var 
sällsynt, och att de flesta flyttningar följaktligen gick till destina-
tioner i närområdet.100 I själva verket är empiriska studier sällsynta, 
åtminstone för seklerna före 1800-talet, inte minst beroende på att 
undersökningar av turnover inte ger några upplysningar om vart 
hushållen flyttade.101 De uppgifter som Brunius presenterar är över-
siktliga, men bekräftar bilden av att längre flyttningar ”var mycket 
sällsynta” och att den mesta rörligheten var begränsad till hemsock-
nen.102 En mer preciserad uppgift finns hos Hayhoe, som anger att 
hushåll i norra Burgund vid 1700-talets slut i median flyttade 10 
kilometer.103 Fler kvantitativa uppgifter, mot vilka Älvsborgs lösens 

 100 Så t.ex. hos Poos 1986 s. 4; Moch 2003. Denna karakteristik stämmer intressant nog 
inte in på Krasnoe Sabakino, där mer än hälften av utflyttningen från byn orsakades 
av rekrytering till den ryska armén: Poos 1986 s. 21.

 101 Prest 1976 s. 360.
 102 Brunius 1980 s. 145f.
 103 Hayhoe 2012 s. 555; Hayhoe 2016 s. 25f.

Figur 6. Hushålls migrationsavstånd i Sverige 1613–1618. Avstånd i km, N = 1796. 
Källa: ÄL; ÄR.
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uppgifter skulle kunna ställas, har inte återfunnits i litteraturen.104

I figuren ovan och tabellen nedan redovisas migrationsavstånd 
(fågelvägen) för de 1796 hushåll på landsbygden där såväl ursprungs-
orten som destinationen är känd. Figuren uppvisar en tydlig så kallad 
distance decay effect, vilket innebär att migrationsfrekvensen minskar 
kraftigt över längre avstånd. Denna effekt är dock inte uppenbar för 
flyttningar längre än fyra mil, vilket innebär att för de hushåll som flyt-
tade över längre avstånd var resvägens längd av underordnad betydelse. 
Av tabellen framgår att en majoritet av alla hushåll flyttade kortare än 
två mil, och att medianvärdet ligger nära det som Hayhoe uppmätt 
för 1700-talets Burgund. Såtillvida bekräftar min undersökning väl 
den schematiska bild som sedan tidigare finns i forskningen. Den 
hävdvunna bilden måste dock korrigeras på en punkt: migration över 
längre avstånd var inte så sällsynt som man tidigare trott. Vart tredje 
hushåll som lämnade sitt hem åren 1613–1618 flyttade längre än fyra 
mil, vilket är en avsevärt större andel än vad som ofta antagits. Det 
finns därför goda skäl att återkomma till denna långväga migration 
längre fram.
Tabell 4. Andelen hushåll flyttade inom 40 km i Sverige 1613–1618.

Andel flyttade inom…
Median

10 km 20 km 30 km 40 km

Hushåll (N = 1796) 43 % 58 % 64 % 67 % 14 km

Källa: ÄL; ÄR.

I figuren nedan är hushållens flyttningar klassificerade utifrån typ av 
destination.105 Den visar att en stor andel av hushållens migration, 
åtminstone över kortare avstånd, utgjordes av flyttningar till en an-
nan gård på landsbygden. I jämförelse med detta var den migration 
som orsakades av att hushåll rekryterades till arbete på adelns eller 
kronans slott och gårdar försumbar. Också inflyttning till städerna 

 104 Detta beror på att hushålls migrationsavstånd sällan brutits ut ur redovisningar av hela 
befolkningen, jämför tabell 2.6 i Hayhoe 2016 s. 61. Korta flyttningar dominerade för 
övrigt i de flesta samhällen även under 1900-talet: Hayhoe 2016 s. 29.

 105 Att en stor andel är ”okänt” beror på att destinationen ofta endast anges med ett 
sockennamn i källorna. För kortare flyttningar innebär detta sannolikt migration till 
en annan by, även om det inte kan uteslutas att vissa flyttat till anställningar hos adeln. 
För längre flyttningar anges destinationen ofta endast med ett landskapsnamn, vilket 
kan ha syftat antingen på en stad eller på en by eller på något annat.
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var av underordnad betydelse, även om den tydligt bidrog till en ökad 
migrationsbenägenhet över avstånd framförallt från två mil och uppåt. 
Men den viktigaste anledningen till varför hushåll flyttade på lands-
bygden i Sverige 1613–1618 var alltså för att bosätta sig i en annan by 
på landsbygden, vanligen belägen inte längre än halvannan mil från 
den gård som de lämnade bakom sig.

Detta resultat utgör en bättre grund för att tolka migrationsintensiteten 
i det svenska 1600-talssamhället, men den erbjuder ingen omedelbar 
förklaring till de regionala skillnaderna. För att besvara den frågan 
återvänder jag därför avslutningsvis till undersökningen av jordägan-
dets och den feodala lagstiftningens betydelse för 1610-talets flyttande.

Feodala flyttare?
Jordägande förekommer ofta som förklaring till skillnader i migra-
tionsintensitet hos jordbrukande hushåll. Antagandet utgår från att 
bönder som saknade besittningsrätt borde ha varit mindre rotfasta, 
åtminstone i samhällen som Sverige där livegenskap saknades, än de 
bönder som ägde sina egna gårdar. För Sten Carlsson var jordägandet 
den enskilt viktigaste förklaringen till 1800-talets regionala skill-
nader, varav han drog slutsatsen att ”ju mer bondejord, desto lägre 

Figur 7. Andelen hushållsmigration till byar, herrgårdar, kronans slott och gårdar 
samt städer, för olika avstånd 0–50 km, Sverige 1613–1618. Källa: ÄL; ÄR.
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flyttningsintensitet”.106 För engelska Norfolk under 1500-talet har Jane 
Whittle visat att bönder som ägde sina gårdar flyttade mer sällan än 
landbor och arrendatorer, även om skillnaderna var relativt små,107 och 
en liknande slutsats drar James Collins om migrationsintensitetens 
regionala skillnader i Frankrike i slutet av 1600-talet: i några få om-
råden var migration relativt ovanligt, och detta berodde på att dessa 
områden dominerades av vinodlare som oftare än andra bönder själva 
ägde sina gårdar.108 

Frågan om jordägandets betydelse för migrationen har studerats 
även i de ovannämnda svenska och danska lokalundersökningarna av 
jordeböcker. Som framgår av tabellen nedan har resultaten varit relativt 
samstämmiga: skillnaderna mellan olika jordnaturer var överlag små. 
Tolkningarna av dessa resultat går emellertid isär. Å ena sidan finns en 
linje som menar att resultaten visar att jordägandet var betydelselöst 
för migrationen: hit hör bland andra Eino Jutikkala, Jan Brunius 
och Magnus Perlestam.109 För Perlestam är särskilt det faktum att 
frälselandbor och skattebönder flyttade lika ofta utslagsgivande: ”rent 
hypotetiskt skulle böndernas olika besittningsrätter kunna påverka 
deras möjligheter att stanna kvar som brukare”, men ”[e]n rättslig 
förklaring är mindre trolig med tanke på att frälse- och skattebön-
derna i genomsnitt stod som huvudansvariga lika länge trots inbördes 
olika rättsliga ramar”.110 En annan linje, som utgår från det faktum 
att just gruppen kronolandbor hade relativt hög migrationsintensitet, 
tonar också den ned jordägandets betydelse och lyfter istället fram att 
krono bönder var fattigare än andra vid början av 1600-talet. Gårdarna 
var genomsnittligt mindre och skattesystemet hade nyligen reforme-
rats till kronolandbornas nackdel, vilket resulterade i att de hade 

 106 Carlsson 1973 s. 196.
 107 Whittle är dock försiktig i sin slutsats: ”It seems that forms of land tenure could affect 

levels of mobility among landholders”: Whittle 2007 s. 37ff., citatet på s. 44.
 108 Collins 2006 s. 393f.
 109 Jutikkala tar redan a priori för givet att jordägandeförhållandena saknade betydelse: 

”flyttade de [kronolandborna] så flyttade de självmant”: Jutikkala 1978 s. 11. Brunius 
tolkar skillnaden i sin studie som ”redovisningsteknisk”, och menar att ”[i] övriga fall 
har tydligen ägoförhållanden inte spelat någon större roll”: Brunius 1980 s. 163.

 110 Perlestam 1998 s. 129. Också i sin tidigare studie av Fagerhult slår Perlestam fast att 
”förhållandena i Sverige har varit likartade oberoende vilken jordnatur bonden har 
brukat. Skillnader i bönders besittningsrätt till jorden ger inte utslag i differentierad 
geografisk rörlighet”: Perlestam 1988 s. 231 (se också tidigare slutsats på s. 227).
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svårare att betala sin skatt.111 ”Kronoböndernas högre rotationstakt 
skall förklaras ekonomiskt”, fastslår Perlestam.112 Jordeboks studiernas 
slutsatser är emellertid högst osäkra, både eftersom de bygger på 
ett litet antal uppgifter och på grund av osäkerheter i metoden.113 
Perle stams citerade slutsats om kronobönderna bygger exempelvis på 
uppgifter om endast 13 gårdar.114 Tesen att krono böndernas förmenta 
relativa fattigdom orsakade förhöjd migrationsintensitet, liksom 
den övergripande frågan om det feodala jordägandets betydelse för 
migrationen och som förklaring till de stora regionala skillnaderna 
behöver därför undersökas mer utförligt. Återstoden av kapitlet ägnas 
följaktligen åt att undersöka jordägandets betydelse för det svenska 
1610-talets migration.

 111 Lundkvist fann högre restantier hos kronolandborna, och hänvisade till Kurt Ågrens 
(1964) studie av landbor i Uppland, vilka hade mindre gårdar än andra bönder: 
Lundkvist 1974 s. 239–244. Att kronogårdar var genomsnittligt mindre än andra 
bönders visas genom studier av geometriska jordeböcker även för andra landskap 
av Andersson 2012 s. 77ff. Margareta Revera kopplade samman Lundkvists resultat 
med Loits studie av bördsrättsköpen och menade att detta ytterligare visade hur 
kronolandborna hade bra besittningsrätt ”men sämre förutsättningar”: Revera 1979 s. 
76; Revera 1984 s. 35f. Sven A. Nilsson har särskilt studerat hur uttaget av extraskatter 
förändrades runt sekelskiftet 1600 till kronolandbornas nackdel, samt hur bönderna 
i besvär reagerade på detta: Nilsson 1990 s. 33–41, 47f.

 112 Perlestam 1998 s. 146.
 113 En stor osäkerhet uppkommer genom att bortfallet varierar beroende på jordnatur. 

I Perlestams studie av Fagerhult saknades exempelvis uppgifter om skattegårdarna 
endast under 8 år, medan motsvarande bortfall för frälsegårdarna var 19 år och för 
arv och egetgårdarna 18 år: Perlestam 1988 s. 232f., not 30. Det totala antalet gårdar 
av respektive jordnatur i de refererade undersökningarna redovisas i tabellen nedan.
Område N

skatte krono frälse arv och eget
Småland: Odensjö-Lidhult 35 – 23 –
Småland: Fagerhult 9 – 20 14
Småland: Ramkvilla 58 13 21 –
Närke (3 socknar) 91 43 36 –

Summa 193 56 100 14

 114 Perlestam 1998 s. 129.
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Tabell 5. Migrationsintensitet för landsbygdshushåll av olika jordnatur i Sverige och Dan-
mark, 1400–1700-talet.

Område Tidsperiod m
skatte krono frälse arv och 

eget
Södra och mellersta Sverige

Småland: Odensjö-Lidhult 1540–1620 13 % – 11 % –

Småland: Fagerhult 1545–1619 8 % – 8 % 7 %

Småland: Ramkvilla 1623–1721 5 % 9 % 6 % –

Närke (3 socknar) 1560–1620 6 % 6 % 4 % –
Östergötland (8 socknar) 1613–1618 2 % 6 % 3 % 7 %

Danmark

Sydsjälland: Skovkloster len 1467–1481 – – 12–15 % –
Fyn: Næsbyhoved len (4 
härader)

1502–1510 – 7–8 % – –

Anmärkningar: Migrationsintensiteten beräknad av mig utifrån uppgifter om stanntid, 
m = 1/T. Den beräknade migrationsintensiteten har reducerats med två procentenheter för 
att kompensera för uppskattad mortalitet. Källor: Österberg 1975 s. 82 (Odensjö-Lidhult); 
Perlestam 1988 s. 226f. (Fagerhult); Perlestam 1998 s. 129 (Ramkvilla); Brunius 1980 s. 163 
(Närke); Lundkvist 1974 s. 239 (Östergötland 1613–1618); Christensen 1976 s. 214f. (Dan-
mark).

I rannsakningslängderna anges vanligtvis inte de enskilda gårdarnas 
jordnatur. För att komma runt detta problem undersöks därför de 
hypotetiska sambanden mellan jordägande och migrationsintensitet 
för uppgifter aggregerade på sockennivå. Två modeller undersöks: 
dels andelen gårdar med ständig besittningsrätt (skattegårdar, nybyg-
gen samt bördsrättsköpta kronogårdar) för att testa hypotesen om 
besittningsrättens betydelse, dels andelen kronolandbor för att testa 
hypotesen att just fattiga kronobönder flyttade oftare. 

Som underlag för den första modellen kan andelen bönder med 
ständig besittningsrätt bestämmas för 620 socknar (för vilka mig-
rationsintensiteten är känd genom rannsakningslängderna). Dessa 
uppvisar ett statistiskt signifikant negativt samband, vilket styrker 
hypotesen: ju större andel bönder som hade ständig besittningsrätt i 
en socken, desto lägre migrationsintensitet. Sambandet är rock relativt 
svagt (r2 = 0,20), vilket innebär att stora delar av variationen i migra-
tionsintensitet inte kan förklaras utifrån besittningsrätten.

Andelen kronobönder kan bestämmas för 651 socknar, och den 
uppvisar ett statistiskt signifikant positivt samband i enlighet med hy-
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potesen: ju större andel jord i en socken som brukades av kronobönder, 
desto högre migrationsintensitet. Sambandet mellan variablerna är 
starkare än det föregående (r2 = 0,37), men inte heller den ekonomiska 
modellen kan ensam förklara variationen i migrationsintensitet.

Båda de föregående analyserna är dock i hög grad beroende av 
den stora regionala skillnaden mellan Norrland-Finland, där nästan all 
jord var skattejord, och södra Sverige. Om samma modeller prövas en-
dast på studiens fyra sydligaste landskap (362 socknar med känd andel 
ständig besittningsrätt, respektive 393 socknar med känd andel krono-
jord) visar det sig nämligen att den ständiga besittningsrätten inte alls 
statistiskt signifikant kan förklara migrationsintensitetens lokala varia-
tioner. Andelen kronojord uppvisar visserligen alltjämt ett statistiskt 
signifikant samband med migrationsintensiteten, men korrelationen 
är nu mycket låg (r2 = 0,07). Även om hypotesen att kronoböndernas 
dåliga ekonomiska villkor hade betydelse för migrationsintensiteten 
alltså i någon utsträckning stärks, tycks detta faktum på det hela taget 
ha spelat en ganska betydelselös roll.115 Man skall dock komma ihåg att 
dessa slutsatser endast gäller på en aggregerad lokal nivå: det är därmed 
ingalunda bevisat att vare sig den strukturella fattigdomen eller det 
feodala jordägandet saknade betydelse för migrationen, bara att andra 
faktorer var viktigare vid jämförelser mellan socknar.

Lyckligtvis erbjuder rannsakningslängderna också en möjlighet 
att studera sambandet mellan jordägande och migrationsintensitet 
direkt för enskilda hushåll, låt vara endast för den del av sydvästra 
Östergötland som rannsakades våren 1619.116 Detta område hade då 
en befolkning på strax över 2850 hushåll, varav 10 % klassificerades 
som torpare och nybyggare, strax under 2 % som hantverkare och 
inhyses, och resten som bönder: 15 % skattebönder, 30 % frälselandbor 
och 42 % krono- eller arv- och egetlandbor. I tabellen nedan redo-
visas migrationsintensiteten för dessa olika grupper.117 Både torpare 

 115 Dessutom är det ingalunda bekräftat att det skulle vara just kronoböndernas ekono-
miska villkor (eller, mer precist, de förändrade principerna för uttag av extraskatter 
under slutet av 1500-talet) som orsakade den förhöjda migrationsintensiteten. En 
alternativ förklaring skulle till exempel hypotetiskt kunna vara att kronofogdarna mer 
frekvent roterade sina landbor i enlighet med lagstiftningen än vad adeln gjorde. 

 116 ÄL vol. 76. Sammanlagt omfattar rannsakningen 56 socknar, fördelade på sex härader 
(Dal, Vifolka, Göstring, Lysing, Kinda och Ydre). Några av socknarna rannsakades 
endast delvis eftersom delar av socknen låg i ett annat härad. Av de rannsakade hära-
dernas socknar saknas av okänd anledning S:t Per (Dals härad) och Järstad (Göstrings 
härad). Delar av detta material (åtta socknar) undersöktes av Lundkvist 1974.

 117 Resultaten kan jämföras med Lundkvist 1974 s. 239, tabell 10. De avviker från Lund-
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och nybyggare hade en något lägre migrationsintensitet än bönderna, 
vilket möjligen kan förklaras av att de i allmänhet hade ständig besitt-
ningsrätt. Vad gäller bönderna utmärkte sig kronolandborna genom 
en något högre migrationsintensitet än de andra grupperna, medan 
frälselandborna faktiskt var den kategori bönder som uppvisade lägst 
migrationsintensitet.
Tabell 6. Migrationsintensitet för olika hushållskategorier i sydvästra Östergötland 
1613–1618.

Medelantal hushåll m (%)

Skatte 443 5

Krono 1008 6

Arv och eget 201 5

Frälse 865 4

Torpare (samtliga) 216 4

Skattetorp 27 3

Kronotorp 165 4

Arv och eget-torp 6 0

Frälsetorp 18 7

Nybyggare (samtliga) 78 4

Skattenybyggen 15 8

Krononybyggen 53 3

Frälsenybyggen 10 2

Övriga hushåll 52 4

Samtliga hushåll 2862 5

Källa: ÄL vol. 76.

Det faktum att minst 65–91 % av kronojorden i området hade börds-
rättsköpts under 1580-talet hade uppenbarligen inte gjort kronoland-
borna mindre migrationsbenägna än andra bönder. Varken av detta, 
eller av det faktum att frälse- och kronolandbor hade en sinsemel-
lan något olika hög migrationsintensitet, vilken dessutom ligger på 
samma nivå som skatteböndernas, följer emellertid slutsatsen att den 
feodala jordägandestrukturen var betydelselös. Tidigare forsknings 
hypoteser att landbor i allmänhet haft lika god besittningsrätt som 

kvists resultat genom att i hans urval hade även arv och egetlandbor, kronotorpare, 
nybyggare och fattiga relativt hög migrationsintensitet, vilket alltså inte var represen-
tativt för området i dess helhet.
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skattebönder och att kronoböndernas förment sämre ekonomiska 
villkor förorsakade dem att flytta oftare styrks varken av de tidigare 
undersökningarna eller av mina resultat. Det är endast på regional 
nivå, vid jämförelser mellan landskap i södra Sverige och landskap i 
Finland eller Norrland, som jordägandet framstår som betydelsefullt. 

Hur kan då detta samband förklaras? Av resultaten att döma orsa-
kade ett blandat jordägande i ett område större rörlighet i landskapet 
som helhet. Frekvent flyttande landbor samvarierar med relativt sett 
högre rörlighet också bland skattebönderna, sannolikt därför att det 
förekom ett utbyte mellan grupperna så att skattebönder flyttade för 
att bli landbor och vice versa. Detta indikerar i sin tur att åtminstone 
vissa landbor kunde kapitalisera sitt jordinnehav, till exempel genom 
försäljning av nyköpta bördsrätter och av besittningsrätter till nybyg-
gen. Om denna förmodan är riktig, var de svenska bondehushållens 
migrationsmöjligheter inte helt olika situationen i England vid samma 
tid.118 Beräkningarna tyder dock på att även andra faktorer än jordägan-
det – till exempel hushållsstrukturen eller befolkningstätheten – måste 
ha varit viktiga orsaker till skillnaderna mellan nord och syd. Under-
sökningen av Älvsborgs lösen visar därmed tydligt att de modeller 
som tidigare föreslagits baserat på spridda lokalundersökningar inte är 
tillräckliga för att förklara varken migrationsintensitetens lokala eller 
regionala variationer i 1600-talets Sverige.

Om man med denna praktikens komplexitet i åtanke återvänder 
till landbolagstiftningen, är det uppenbart att det inte heller är möjligt 
att avgöra hur eller hur ofta landbor flyttade endast utifrån landslagens 
bestämmelser. Bestämmelserna i lagen var för det första reciproka: de 
gav såväl landbo som jordägare rätt att säga upp stadgeavtalet, och hur 
proportionen i praktiken såg ut mellan dessa två val är okänt.119 Vi vet 
heller inte hur ofta landbor i praktiken städslades om på samma gård 
sexårsperiod efter sexårsperiod. Vad vi däremot vet, utifrån de händel-
ser som finns beskrivna i domböckerna, är att det under 1610-talet både 
fanns jordägare som vräkte landbor och jordägare som försökte tvinga 
dem att stanna kvar, oftast med hänvisning till obetalda skulder men 
ibland med mer våldsamma metoder. Vi vet också att en del landbor 
önskade stanna kvar på gården när jordägaren ville bli av med dem, 

 118 Moran 2013 s. 130; Whittle 2013 s. 14ff.
 119 Som Olle Ferm (1990 s. 46) har påpekat: ”Eftersom jordägaren behövde sina ränte-

intäkter var det inte någon fördel att säga upp landbon, om han inte var säker på att 
finna en ny brukare, som accepterade villkoren. För landbon var det en fördel att säga 
upp avtalet bara om han trodde sig kunna få en annan gård med bättre räntevillkor”. 
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samtidigt som andra flyttade bort utan tillåtelse och långt innan deras 
avtalade brukningstid löpte ut. Vi vet också att avtal kunde ingås för 
kortare perioder än den lagstadgade, liksom att åtminstone vissa grup-
per av landbor hade ständig besittningsrätt, låt vara att vi inte vet om 
det – som exempelvis i Danmark och England – även gällde delar av 
frälsets landbor. För skattebönder vet vi än mindre om hur regelverket 
kring deras jordinnehav påverkade migrationen. Sammantaget visar 
dock allt detta att jordägandefrågor var viktiga för hur landsbygdens 
hushåll flyttade. Det faktum att migrationsintensiteten lokalt var lika 
hög för landbor som för skattebönder innebar inte att dessa grup-
per kunde flytta på samma villkor, eller att den feodala lagstiftningen 
saknade betydelse. Däremot visar resultaten att den faktiska tillämp-
ningen av det juridiska regelverket var alltför komplex för att frågan 
om jordägandets betydelse för ett samhälles migration ensidigt skall 
kunna studeras utifrån den rådande lagstiftningen.

Återblick
Även om hushåll i Sverige under 1610-talet levde i ett samhälle där 
bofasthet var norm och den orörliga jorden var det viktigaste produk-
tionsmedlet, var migration inte något främmande eller samhällsupp-
lösande element. Genom den feodala lagstiftningen reglerades framför-
allt landbornas rörlighet, i huvudsak efter samma principer som under 
medeltiden. Den sexåriga besittningsrätt som fastslogs i den svenska 
landslagen var kort jämfört med andra stater i nordvästra Europa, men 
i praktiken förekom såväl kortare avtalstider som landbor med ärftlig 
besittningsrätt, inte minst till följd av att kronolandbornas villkor 
hade reformerats under 1500-talet. Utifrån nuvarande kunskapsläge 
är det dock inte möjligt att kvantifiera hur vanliga dessa olika former 
av besittningsrätt var, vilket försvårar alla försök att analysera det feo-
dala jordägandets betydelse för bondehushållens migrationsmönster. 
Besittningsrätten är emellertid helt klart inte en tillräcklig faktor för 
att förklara migrationsintensitetens variationer, vare sig på lokal eller 
på regional nivå.

Den migrationsintensitetsnivå som förelåg i södra Sverige under 
1610-talet (cirka 5 %) motsvarar väl vad som är känt från tidigare un-
dersökningar av andra mer eller mindre samtida europeiska samhäl-
len.120 Den är också i nivå med vad som är känt om 1800-talets migra-
tion, vilket innebär att uppfattningen om migration som ett fenomen 

 120 Jämför Hayhoe 2016 s. 63.
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genererat av ”moderniseringen” är felaktig. De moderniseringsteorier 
som tidigare historisk migrationsforskning bygger på saknar därför 
giltighet för feodala eller ”förmoderna” samhällen. Faktum är också att 
oavsett hur de feodala ekonomiska strukturerna i praktiken påverkade 
1600-talets migration, råder en förvånansvärd stabilitet över lång tid. 
Detta gäller inte minst skillnaden mellan södra Sverige å den ena sidan 
och det norrländska och finländska området å den andra, där migra-
tionsintensiteten såväl under 1800- som under 1600-talet var betydligt 
lägre än i andra undersökta västeuropeiska områden – sannolikt till 
följd av bestående såväl ekonomiska som demografiska skillnader i 
exempelvis hushållsstruktur och befolkningstäthet jämfört med andra 
samtida samhällen.

Liksom i andra feodala samhällen flyttade de flesta hushåll på den 
svenska landsbygden endast relativt korta sträckor (inom två mil). 
Såväl rekrytering till slott och säterier som inflyttning till städerna 
och migration över längre avstånd var av kvantitativt underordnad 
betydelse. Merparten av hushållens migration gick följaktligen från en 
by till en annan. Av framförallt undersökningen av Östergötland att 
döma flyttade skattebönder och landbor som var bosatta i samma om-
råden ungefär lika ofta. Hur de juridiska och ekonomiska strukturerna 
i praktiken samverkade för att ge upphov till detta resultat är okänt. 
Klart är att arvsregler, besittningsrätter och ränteuttag tillsammans 
gjorde att hushåll flyttade enligt vissa mönster och relativt ofta, och 
att det därför inte alls är möjligt att undersöka det feodala samhäl-
lets faktiska migrationsmönster endast baserat på migrationsregimens 
explicita regleringar. 





 99

kapitel 4

Tjänstefolksmigration

Ett västeuropeiskt tjänstefolkssystem?

Det västeuropeiska tjänstefolkssystemets huvuddrag är väl-
kända. Under 1700- och 1800-talen arbetade en majoritet 
av Västeuropas människor under ett övergångsstadium 

mellan barndom och vuxenliv som life-cycle servants, som tjänstefolk 
under en del av levnadsloppet.1 Tjänstefolkssystemet var både ett sätt 
att upprätthålla kärnfamiljen och hushållsekonomin genom att till-
godose dess över tid varierande behov av arbetskraft, samtidigt som 
systemet möjliggjorde en lång ungdomsperiod av arbete (och därmed 
även sammanhörande praktisk utbildning) liksom de för Västeuropa 
karakteristiska höga giftermålsåldrarna.2 Tjänstefolkssystemet var 
därför både en central demografisk faktor och en förutsättning för 
den feodala produktionen.3 

I detta system utgjorde migration en grundläggande beståndsdel. 
Börje Harnesk menade i sin avhandling om tjänstefolkssystemet i 
Norrland under 1700- och 1800-talen att ”rörligheten [tillhörde] 
tjänstefolkssystemets ’väsen’” och att ”rörlighet fanns inbyggd i själva 
tjänstehjonssystemets sätt att fungera”.4 Det är också välkänt från tidi-
gare forskning att unga och ogifta personer i många samhällen domi-
nerade kvantitativt bland de flyttande: i en skotsk församling utgjorde 
tjänstefolk minst 65 % av dem som flyttade i slutet av 1700-talet,5 i 
fyra skånska församlingar under förra halvan av 1800-talet var 78 % av 
inflyttarna unga och ogifta,6 och i Mälardalen var drängar och pigor 
 1 Dribe 2003 s. 65. För en utförlig skildring av det engelska tjänstefolkssystemet, se 

Kussmaul 1981a s. 3f.; för det svenska, se Harnesk 1990. 
 2 Kussmaul 1981a s. 4, 26; Dribe 2003 s. 65.
 3 Dribe 2003 s. 110; Moch 2003 s. 34f.
 4 Harnesk 1990 s. 165 respektive s. 164. Harnesk (1990 s. 166) hänvisar också till ”något 

som man skulle kunna betckna [sic] som en ’flyttningskultur’ verkar ha varit integre-
rad i tjänstefolkets agerande” som en del av rörlighetens förklaring.

 5 65 % av utflyttade, 81 % av inflyttade, 1741–1791: Whyte 2000 s. 43.
 6 1831–1835: Lundh 1999 s. 56.
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under 1800-talet den ”utan jämförelse” mest flyttande gruppen.7
Hur väl stämmer då denna beskrivning överens med 1600-talets 

tjänstefolkssystem? Jane Whittle har påpekat att trots att brittiska 
historiker som Ann Kussmaul och Peter Laslett försökte studera även 
1500- och 1600-talens engelska tjänstefolkssystem, rör nästan alla deras 
resultat – liksom även tidigare svenska studier – främst de följande 
seklen.8 Som en konsekvens av detta, menar Whittle, har forskningen 
inte noterat hur tjänstefolkssystemet förändrades över tid. När jag 
i detta kapitel studerar drängars och pigors migration i 1610-talets 
Sverige, har därför en grundläggande utgångspunkt varit att försöka 
undvika att fylla de kunskapsluckor som källbristen skapar genom 
att skriva tillbaka senare århundradens välkända tjänstefolkssystem. 
Istället jämför jag kontinuerligt resultaten från 1600-talet med senare, 
välstuderade perioder. Kapitlet inleds därför med en diskussion av tre 
centrala punkter på vilka det tidiga 1600-talets svenska tjänstefolkssys-
tem sannolikt skilde sig från senare århundradens: anställningstider, 
giftermålsmönster och bristen på ”arbetsmarknader”.

Tjänstefolks anställningstider i lagstiftning och praktik
Under 1700- och 1800-talen fanns ett nära samband mellan det 
västeuropeiska tjänstefolkets anställningstider och dess migration. 
Anställningskontrakten slöts för korta perioder. När den avtalade 
anställningstiden upphörde bytte en stor andel av drängarna och 
pigorna husbonde, och eftersom de bodde i det hushåll där de arbetade 
innebar bytet av anställning också att de flyttade. I figuren nedan visas 
exempel på hur stor andel av tjänstefolket som flyttade inom ett par 
års tid i några tidigare undersökta områden i Västeuropa under främst 
1800-talet. Ur figuren kan direkt utläsas två viktiga slutsatser. Den ena 
är just ovannämnda faktum, att en överväldigande majoritet av alla 
drängar och pigor flyttade om inte redan efter ett år så åtminstone 
inom ett par års tid. Den andra slutsatsen är en modifiering av den 
första: det fanns uppenbarligen också stora geografiska (och kanske 
även temporala) skillnader i tjänstefolkssystemet och dess migration. 
I vissa områden och tider flyttade mer än dubbelt så stor andel av 
tjänstefolket inom ett år än i andra. Det är därför inte möjligt att 
genom att generalisera tidigare undersökningars resultat få veta hur 
vanligt det var att drängar och pigor flyttade i 1610-talets Sverige.9

 7 Harnesk 1990 s. 173, som hänvisar till Eriksson & Rogers 1978 s. 202ff.
 8 Whittle 2017 s. 57, 75.
 9 Den ende som mig veterligen på liknande sätt har studerat tjänstefolks anställnings-
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Varför flyttade då en majoritet av allt tjänstefolk inom ett eller ett 
par års tid? Såväl Ann Kussmaul som Börje Harnesk har i sina un-
dersökningar av det engelska respektive svenska tjänstefolkssystemet 
framhållit lagstiftningens betydelse för de normalt ettåriga kontrak-
ten.10 Relationen mellan husbonde och tjänstefolk definierades och 
upprätthölls åtminstone delvis genom lagstiftning, och denna lag-
stiftning stadgade på 1700- och 1800-talen vanligtvis ettårskontrakt.11 
Kontrakten var muntliga överenskommelser och kunde, åtminstone i 

tider i det svenska riket under 1600-talet är Jorma Wilmi. Han fann att sex av sju 
drängar och pigor i Österbotten, Satakunda och Egentliga Finland flyttade efter ett 
år på 1660-talet. I den västfinska skärgården och i nordligaste Österbotten var de 
flesta anställningstider fleråriga, medan korta anställningar var vanliga i områden där 
svedjebruk dominerade. Det framgår emellertid inte helt klart hur Wilmi har räknat, 
och resultaten går därför inte att kvantifiera på samma sätt som de undersökningar 
som redovisas i figuren: Wilmi 1991 s. 368f.

 10 Kussmaul 1981a s. 31ff.; Harnesk 1990 s. 37.
 11 Hayhoe 2012 s. 558 påpekar dock att även sexmånaderskontrakt förekom i vissa väst-

europeiska samhällen.

Figur 8. Andelen tjänstefolk i olika västeuropeiska områden under främst 1700- 
och 1800-talen som flyttat efter ett respektive två år. Anmärkning: för Tyskland 
och Öster rike saknas uppgift om antalet flyttade efter två år. Källor: Flandern 
(storgården Scueringe, N = 78), Vervaet 2017 s. 27; England, Kussmaul 1981a s. 
52 & Kussmaul 1981b s. 224; Tyskland (både Hiltrup i Münsterland och Meck-
lenburg, ungefärlig uppgift), Fertig 2017 s. 139; Österrike (1 förs), Mitterauer 
1986 s. 282ff; Skåne A = Skåne (1 förs.), Lundh 1999 s. 61; Skåne B = Skåne (4 
förs.), Dribe 2003 s. 64 & Dribe & Lundh 2005 s. 57f.; Hälsingland (1 förs.), 
Harnesk 1990 s. 167; Ångermanland (3 socknar), Harnesk 1990 s. 179.
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England, brytas genom överenskommelse mellan de båda parterna.12 
Ettårskontraktet innebar å andra sidan att även de pigor och drängar 
som inte flyttade till en ny husbonde ingick ett nytt avtal om att 
fortsätta tjänsten ännu ett år – varefter, som framgår av figuren ovan, 
många ytterligare lämnade hushållet.

Mycket av forskningen om det västeuropeiska tjänstefolkssystemet 
har utgått från att ettåriga anställningstider varit det normala. Åtmins-
tone på lagstiftningens område skedde emellertid viktiga förändringar 
i flera västeuropeiska länder under 1600-talet,13 och i Sverige utfärda-
des tjänstehjonsstadgan 1664, vilket var den första lagstiftning varuti 
fastlades att drängars och pigors anställningstid inte fick understiga 
ett helt år.14 Under tidigt 1600-tal däremot bestämdes fortfarande an-
ställningstiderna av landslagen respektive stadslagen, vilka båda stad-
gade att normal avtalstid endast var ett halvår: i staden från påsk till 
mickelsmäss och på landsbygden från pingst till mårtensmäss (och vice 
versa).15 Lagen försökte också genom ekonomiska incitament hindra 
att ingångna avtal bröts: om en dräng eller piga flyttade innan avtalet 
löpt ut skulle hela den överenskomna lönen betalas till husbonden, 
medan om å andra sidan husbonden tvang drängen eller pigan att 
flytta i förtid skulle hela den resterande överenskomna lönen betalas 
ut.16 Därtill bötfälldes den husbonde som lockade till sig (”tubbade”) 
 12 Kussmaul 1981a s. 31ff. Carolina Uppenberg har visat att det i Västergötland under 

slutet av 1700- och början av 1800-talet förekom att man ibland kom överens om att 
tjänstefolket hade rätt att flytta även under den avtalade perioden, och att i många fall 
där tjänstefolk anklagades för att ha flyttat bort i förtid anförde de till sitt försvar att de 
trodde att de hade kommit överens om att de hade den rätten: Uppenberg 2017 s. 178.

 13 Så försökte man exempelvis i Skottland i början av århundradet ”försvåra tjänste-
folkets rörlighet och täta tjänstebyten” genom ny lagstiftning som förbjöd kortare 
anställningstider än ett år, och i England tillkom vid 1600-talets mitt fattiglagstiftning 
som, även om den inte var riktad primärt mot tjänstefolket, ändå fick betydelse för 
deras anställningstider och möjligheter till migration: Harnesk 1990 s. 36.

 14 Harnesk 1990 s. 32; Wilmi 1991 s. 368.
 15 KrL B XV § 4 (lika i MEL B XIV § 2); MESt B XXI § 3. Holmbäck & Wessén 1966 

menar att de olika tidpunkterna ”[u]tan tvivel sammanhängde […] med näringsli-
vets intressen”, nämligen med tillgången på arbetskraft i jordbruket. Mot detta talar 
emellertid det faktum att avtal om anställningar i staden slöts en och en halv månad 
före tjänstefolksanställningar på landsbygden, vilket snarare borde ha underlättat 
rekrytering av arbetskraft till städerna.

 16 KrL B XV (MEL B XIV); MESt B XXI. Liknande lagstiftning fanns i andra europeiska 
områden. Lagstiftningen i Lille (sammanställd senast 1429, i kraft under hela 1500-talet) 
och Ieper (sammanställd 1422) i Flandern hade båda motsvarande bestämmelser som 
den svenska lagen, med böter både för tjänstefolk som inte fullföljde sin anställning och 
för husbönder som skickade bort tjänstefolket i förtid: Lambrecht 2017 s. 51.



 103

någon annans tjänstefolk under den avtalade tiden, vilket även innebar 
att den bortlockade drängen eller pigan dömdes återgå till den först 
avtalade tjänsten.17

Även om lagstiftningen alltså medgav att tjänstefolk flyttade oftare 
under 1600-talet än senare, innebär detta inte att alla drängar och pi-
gor också i praktiken flyttade varje halvår. A. O. Winroth, som under 
andra hälften av 1800-talet skrev en historik över det då fortfarande 
existerande tjänstefolkssystemet, menade att helårstjänst först tilläm-
pades av adeln och sedan ”genom föredömets magt” så småningom 
spreds till bönder och borgare.18 Winroth lyfte särskilt fram hertig Karls 
gårdsrätt 1590, vilken stadgade att den som blev hertigens dräng ”han 
är pliktig [att] tjäna år och dag”, en kunglig förordning från 1626 om 
adelns tjänare som förutsatte att helårstjänst var det normala (eftersom 
den som bröt mot förordningen skulle böta en ”årslön”), liksom det 
faktum att adeln yrkade på halvårsanställningarnas avskaffande vid 
riksdagen 1649.19 Bland böndernas tjänstefolk förekom helårs- och 
halvårstjänst i praktiken antagligen parallellt redan 1540, då en kunglig 
stadga som förbjöd daglönare påbjöd att dessa istället skulle ”sätta 
bönderna tjänst och sig, efter som sedvana i riket är, städja låta uti 
halv eller hel års städja eller tjänst”,20 och halvårstjänsten fortlevde i 
praktiken åtminstone på vissa orter ända in på 1800-talet.21

Helårstjänster blev således över tid allt vanligare, men detta 
var en utveckling som tog flera århundraden. Älvsborgs lösens 
rannsakningslängder kan dessvärre inte användas för att undersöka 
hur långt övergången kommit i början av 1600-talet eftersom de – 
liksom andra årsvisa skattelängder – inte registrerat om någon flyttat 
mer än en gång under året. Eftersom avtalen mellan tjänstefolk och 
husbönder var muntliga finns heller inga kvarlevor bevarade från själva 
överenskommelsen.22 I sin studie av 1700-talets franska tjänstefolkssys-

 17 KrL B XV § 1 (bestämmelsen saknas i MEL); MESt B XXI § 5.
 18 Winroth 1878 s. 119f.
 19 Winroth 1878 s. 119f; Hertig Karls gårdsrätt 1590 § 19, tryckt i Schmedeman 1706 s. 

97, vilken av Winroth jämförs med en bestämmelse i Fredrik II:s gårdsrätt 9/5 1557 § 
30; Kunglig förordning om adelns tjänare 15/6 1626 § 1.

 20 Örebro stadga 1540 § 1, tryckt i Schmedeman 1706 s. 10.
 21 Under 1700-talet hade vissa orter rätt till halvårstjänst enligt särskilda privilegier, men 

på 1870-talet kvarstod ett sådant lagligt undantag endast i Stockholm; Winroth 1878 
s. 120. Carolina Uppenberg har funnit ett stort antal fall av tjänstgöringstider kortare 
än ett år i Ås härad i Västergötland under både 1700- och 1800-talen: Uppenberg 2017 
s. 176.

 22 Så även i England; Kussmaul 1981a s. 31ff.
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tem har Jeremy Hayhoe dock påvisat att ärenden rörande tjänstefolks 
anställningstider ibland kunde diskuteras i domstolarna: i Burgund 
främst som bakgrundsinformation i mål rörande våldsbrott och föro-
lämpningar, medan i provencalska Aix tjänstefolk som flyttat i förtid 
dömdes att återvända till sina tidigare husbönder för att tjäna tiden 
ut.23 I mina studier av svenska domböcker från 1610-talets härader 
och städer har jag sammanlagt funnit ett tjugotal tvister om drängars 
och pigors anställningstider och villkor, varav de allra flesta utgörs 
av konflikter mellan en husbonde och en dräng eller piga som hade 
lämnat sin tjänst i förtid.24 I enstaka fall dömdes någon husbonde för 
att ha ”tubbat” till sig andras tjänstefolk,25 men i de flesta fall dömdes 
endast drängen eller pigan – enligt lagen – att antingen återvända 
till sin tidigare husbonde och arbeta den avtalade tiden ut, eller att 
annars betala husbonden hela den överenskomna lönen. Den svenska 
rättskipningen påminde därmed mer om 1700-talets domar i Aix än i 
Burgund, även om det också finns exempel på att konflikter om tjäns-
tefolks flyttningar kunde leda till våldsamheter och förolämpningar.26

Eftersom det sannolikt var svårt eller rentav omöjligt för många 
drängar och pigor att betala en hel eller ens en halv årslön, måste lagen 
och rättskipningen ha verkat hämmande på tjänstefolks möjligheter 
att flytta under anställningsperioden. I allmänhet kunde tjänstefolket 
därför bara flytta när den avtalade tiden löpte ut.27 I ett fall finns emel-
lertid tecken på att nämnden och domaren ansåg att det kunde finnas 
skäl som gjorde att en anställning fick avbrytas i förtid. I Hällestads 
bergslag i Östergötland 1616 fick den åtalade Markus i Bakarebo frågan 
av ”vad nöd eller tvång […] eller för vad orsaks skull han tog [drängen, 

 23 Hayhoe 2012 s. 558.
 24 Förutom de mål som nämns i följande noter: Askers hd AIa:1 s. 25, 3/12 1618, ULA; 

Glanshammars hd 10/11 1614, AFSH EXIe:1774 s. 194v, RA; Gäsene hd 25/4 1615, 
AFGH EVIIAAAB:4, VaLA; Göstrings hd 17/4 1616, AFGH EVIIAAAF:7, VaLA; 
Redvägs hd 14/10 1618, AFGH EVIIAAAB:2, VaLA; Trögds hd 25/4 1616, AFSH 
EXIe:645 s. 29, RA; Tveta hd AIa:1 s. 10, 5/5 1614, VaLA; Vedens hd 16/11 1618, AFGH 
EVIIAAAB:3, VaLA; Väne hd 28/4 1619, AFGH EVIIAAAB:5, VaLA; Åkers hd AIa:1 
s. 14, 7/4 1614, ULA; Öknebo hd 12/1 1615, AFSH EXIe:1102 s. 660, RA.

 25 I Askers härad i Närke antogs 1614 dessutom en lokal bestämmelse mot tubbning: 
”Item blev avsagt att ingen skall fördrista sig att locka eller tubba annans legofolk, 
utan han skall tala med matfadren, dock inget före Bartolomei. Och den som befinns 
locka till sig annans folk lönnligen eller uppenbarligen utan husbondens vett och vilja 
skall böta 10 mark penningar”: Askers hd AIa:1 s. 1, 17/10 1614, ULA.

 26 Se till exempel Västerås rr AI:1 s. 33v, 25/8 1614, ULA.
 27 Om de inte rymde iväg, ”till exempel över gränsen”, som Rudolf Thunander (1992 

s. 59) föreslagit.
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som var Markus son] ifrån sin tjänst; då kunde han icke bevisa att 
han därtill hade någon rättmätig orsak, utan allenast sade att pojken 
trängtade hem till sin moder”.28 Nöd, tvång, orsak – ur det lakoniska 
protokollet kan inte utläsas vilka skäl som hade ansetts vara godtag-
bara, men drängens hemlängtan var inte skäl nog.29

Antalet fall där den överenskomna anställningstiden nämns är gans-
ka få, men likväl intressanta eftersom de visar att man ibland frångått 
lagstiftningen och istället tillämpat helårsanställningar.30 I ett par fall 
förekommer dock även kortare anställningsperioder. I ett rättsfall från 
Göstrings härad i Östergötland 1619 nämns hur den misstänkta kvin-
nan först hade tjänat Olof i Freby ”året fram”, därefter Olof i Sandvik 
”till ifjol mickelsmässa” och sedan åter hos den förste Olof ”över vintern 
in till pingstdagen”.31 Inger, som pigan hette, hade därmed möjligen 
tidigare varit anställd på helår men åtminstone sista gången under ett 
(drygt) halvår. Ett annat exempel är ett fall som utspelade sig i västgötska 
Gäsene härad 1617, där pigan Kerstin hade tjänat hos Lars Kavle ”ifrån 
mickelsmässa och till efter påska”.32 Kavle hävdade att Kerstin hade 
varit anställd på ett helt år, och rätten dömde därför pigan att betala 
honom hela den överenskomna årslönen. Bättre gick det för pigan Elin 
på Norrmalm 1615, som hävdade att hon bara hade tagit tjänst till påsk, 
medan husbonden menade sig ha anställt henne ”året om”. I detta fall 
gick rådstugurätten på Elins linje: hon skulle tjäna husbonden Nils 
målare till påsk och sedan ”söka sig en annan husbonde”.33

De sistnämnda exemplen visar tydligt att både helårs- och halv-
årsanställningar tillämpades i Sverige under 1610-talet. Ur fallen från 
Stockholm och Västergötland kan möjligen också utläsas en konflikt 
mellan olika rättsuppfattningar, där pigorna företrädde lands- och 
stadslagens äldre syn medan husböndernas uppfattning förebådade 
vad som först 50 år senare skulle komma att kodifieras. Detta bekräftar 
i så fall Winroths tes att helårstjänsten först infördes av adeln och se-

 28 Hällestads och Tjällmo bergslag AI:1 s. 101, 5/6 1616, VaLA.
 29 I 1700- och 1800-talens Västergötland kunde ett godtagbart skäl för att få lämna 

tjänsten i förtid vara att husbonden varit våldsam: Uppenberg 2017 s. 178.
 30 Redvägs hd 14/10 1618, AFGH EVIIAAAB:2, VaLA: ”en dräng skall framtjäna […] sin 

årstjänst”; Valbo sn 29/5 1616, AFSH EXIe:3132 s. 50v, RA: ”och hade Erik satt dit till 
tjänst sin son och tjäna där 1 år, och sedan det andra året statt honom igen”; Åkers hd 
AIa:1 s. 135, 11/9 1618, ULA: ”Lasse hade honom till tjänst statt året om” (men drängen 
hade gått till en annan husbonde som ”till äventyrs mer lön lovat”).

 31 Göstrings hd 8/7 1619, AFGH EVIIAAAF:7, VaLA.
 32 Gäsene hd AIa:1, 18/6 1617, GLA.
 33 Norra förstaden 27/3 1615, SSTB VIII s. 197.
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dan accepterades ”mer eller mindre frivilligt” av tjänstefolket.34 Därtill 
bekräftar de studerade fallen, även om de är få, att tjänstehjonsstadgans 
bestämmelser om helårsanställningar snarare var ett fastslående av en 
redan förekommande praktik, än en fullständig nydaning.

Det är möjligt att detsamma även gäller bestämmelsen om de 
tidpunkter vid vilka flyttningar till nya husbönder skulle äga rum. 
En dräng i Gästrikland dömdes 1616 att tjäna tiden ut ”intill mickels-
mäss”, den ovannämnda östgötska pigan tjänade från mickelsmäss till 
pingstdagen, Lars Kavles ovannämnda piga tjänade från mickelsmäss 
till påsk, och en annan västgötsk piga i samma härad, vilken flyttade 
från sin tjänst i förtid därför att hon gifte sig, ”skall förpliktigad vara 
[att] uppfylla [husbonden] 3 veckors arbete om mickelsmässotid 
nästkommande”.35 Även om källunderlaget är litet finns alltså inga 
belägg för att landslagens bestämmelse om mårtensmäss som flyttdag 
på hösten tillämpades. Istället har tjänstefolkets flyttningar förlagts till 
mickelsmäss redan under tidigt 1600-tal, vilket stadgades i stadslagen 
och sedermera även i 1734 års lag. För vårens flyttdag tillämpades 
däremot både stadslagens och landslagens bestämmelser – vilket inte 
minst måste ha resulterat i mycket olika långa halvårsanställningar 
och i att tjänstefolkets flyttande var spritt över större delar av året än 
senare. Intressant nog liknade det tidiga 1600-talets svenska tjänste-
folkssystem därmed det samtida engelska: också i England anställdes 
en större andel av tjänstefolket på kortare perioder än ett år än under 
senare århundraden, vilket även innebar att de flyttade mer och på mer 
varierande datum.36 Det svenska tjänstefolkssystemets förändring över 
tid hade därmed en nära motsvarighet i England, vilket indikerar att 
en liknande utveckling förekom även i andra västeuropeiska länder.

Även om det först under andra halvan av 1600-talet stadgades 
att tjänstefolk endast fick flytta en gång om året, innebär detta alltså 
inte att 1610-talets svenska tjänstefolkssystem fungerade fullständigt 
annorlunda. Lagstiftningen gav visserligen utrymme för mer frek-
venta byten av husbönder, men av domböckernas fåtaliga uppgifter att 
döma tycks helårsanställningar redan ha varit ganska vanligt förekom-
mande. Bara det faktum att kortare anställningar förekom innebär 
dock sannolikt att andelen tjänstefolk som flyttade mer än en gång 
om året var högre än under senare århundraden. Lagstiftningen och 

 34 Winroth 1878 s. 119f.
 35 Se föregående noter samt Gäsene hd AIa:1, 6/2 1617, GLA.
 36 Whittle 2017 s. 59.
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rättskipningen reglerade framförallt möjligheten för drängar och pigor 
att flytta under löpande anställningsperioder: även om det i teorin var 
möjligt att flytta så ofta man ville bara man betalade för sig, var priset 
så högt att flyttning i förtid i praktiken sannolikt omöjliggjordes. När 
det svenska 1600-talets drängars och pigors flyttande senare i kapitlet 
studeras utifrån Älvsborgs lösens rannsakningslängder, är det därmed 
en studie av ett europeiskt tjänstefolkssystem i långsam förändring, där 
regelverket kring tjänstefolkets migration ännu inte hade antagit sin 
från senare århundraden välkända form.

Det västeuropeiska giftermålsmönstret
Under 1700- och 1800-talen fanns det ett nära samband mellan tjäns-
tefolkssystemet och giftermålsmönstret i Västeuropa.37 John Hajnal, 
som identifierade det västeuropeiska giftermålsmönstret med dess 
karakteristiskt höga genomsnittliga giftermålsåldrar, menade att ”the 
circulation of servants made possible the late age at marriage, for service 
provided a function for young unmarried adults”.38 Olika försök har 
gjorts att datera giftermålsmönstrets uppkomst. Hajnal själv menade 
att det var dominerande i Skandinavien åtminstone sedan 1600-talet.39 
Utifrån en sammanställning av demografisk forskning om det sena 
1600-talets giftermålsmönster menar dock Daniel Larsson att det är 
svårt att dra några entydiga slutsatser: människor gifte sig i lägre åldrar 
än förväntat i bland annat Västmanland och Dalarna, liksom i stora 
delar av Finland, ännu vid mitten av 1700-talet.40 Hans slutsats var 
följaktligen att ”[d]en allmänt lägre vigselåldern gör det motiverat att 
beteckna giftermålsmönstret i Sverige under 1600-talets andra hälft 
som tillhörande en demografisk regim skild från 1700-talet”, även om 
det enligt Larsson inte heller går att kategorisera som ”östeuropeiskt”.41

Det kraftigaste ifrågasättandet av Hajnals kategorisering av 1600-ta-
lets svenska giftermålsmönster som västeuropeiskt kommer emellertid 
från Lennart Palm, som anfört en rad både hypotetiska beräkningar 
och empiriska belägg för tesen att seklets snabba befolkningstillväxt 
berodde på hög fertilitet, orsakad av låga giftermålsåldrar.42 För det 

 37 Featherstone 1997 s. 245; Lundh 1999 s. 53f.
 38 Hajnal 1982 s. 452f.
 39 Hajnal 1982 s. 49.
 40 Larsson 2006 s. 132f., 139. Låga giftermålsåldrar jämfört med senare förekom under 

1600-talet även i bland annat Spanien, Italien och på Irland.
 41 Larsson 2006 s. 149.
 42 Palm 2016.
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första placerar Palms maximiberäkningar av den genomsnittliga gifter-
målsåldern omkring 1620 åtminstone fyra svenska områden nära eller 
under Hajnals gräns för östeuropeiska giftermålsmönster, och långt 
under de nivåer som var vanliga i slutet av 1700-talet.43 För det andra 
låg den genomsnittliga giftermålsåldern i Hälsingland 1640 på 21,5 
år för män, och om kvinnorna var yngre än männen fanns här alltså 
ett ”uppenbart östeuropeiskt mönster”. För det tredje anför Palm ett 
citat från en småländsk dombok 1621 om ”en stor osed” i bygden med 
alltför unga giftermål. För det fjärde menar Palm att kvinnor i Orsa 
på 1670-talet i genomsnitt var 21,1 år då de gifte sig (median 20,0 år).44 
Och för det femte påpekar Palm slutligen att den lagstadgade lägsta 
giftermålsåldern ökades från stormaktstidens 15 år för män och 13 för 
kvinnor till 21 år för män och 15 år för kvinnor i 1734 års lag.45

Palms tes om 1600-talets svenska giftermålsåldrar har senast prövats 
av Malin Lennartsson. Vad regelverket beträffar noterar Lennartsson 
att det redan i kyrkoordningen 1571 fastslogs att båda parter skulle 
vara vuxna.46 Empiriskt undersöker hon praktiken i Småland, dels vad 
gäller giftermålsåldern hos prästdöttrar, dels vad gäller åldrar nämnda 
i mål som behandlades av domkapitlet i Växjö.47 Hon kan därigenom 
visa att det förekom att brudar var så unga som elva år, men att sådana 
fall var få och att åldern oftast var en bisak i tvisterna. Lennartsson me-
nar att ”[v]arken bönderna eller de lokala prästerna förefaller således 
ha sett barnhustrurna som ett problem”, och hennes slutsats är att det 
västeuropeiska giftermålsmönstret inte var fullt etablerat i Småland 
under 1600-talet.48 Liksom Larsson menar Lennartsson dock att det 
heller inte var fråga om något östeuropeiskt giftermålsmönster: det 
var visserligen vanligare att barn och tonåringar gifte sig i 1600-talets 
Sverige än vad man tidigare trott, men sådana äktenskap kan inte ha 
dominerat på grund av den ekonomiska strukturen.49

 43 Områden med låga beräknade genomsnittliga giftermålsåldrar var Västerbotten (19,5 
år), Skaraborgs län (21,3 år), Östergötland (21,9 år) och Småland (22,0 år): Palm 2001 
s. 106ff.

 44 Palm 2001 s. 110; Larsson 2006 s. 143f. har dock visat att Orsa med sina låga vigselåld-
rar utmärker sig i förhållande till alla andra undersökta församlingar.

 45 Palm 2001 s. 113.
 46 Lennartsson 2012 s. 92.
 47 Lennartsson 2012 s. 98, 105.
 48 Lennartsson 2012 s. 114.
 49 Lennartsson 2012 s. 118. Jag har endast funnit ett ytterligare empiriskt exempel. I 

Stockholm anklagades timmermannen Ingvald Mårtensson 1618 för bigami. Han 
var född i Pälkäne socken i Tavastland, hade gift sig när han var sex år gammal, levt 
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Palm noterar närmast i förbifarten tesens implikationer för 
tjänstefolkssystemet.50 När i tiden detta system uppkom är emellertid 
fortfarande okänt. Christopher Pihl har menat sig finna ”ett system 
som har vissa drag tillhörande det västeuropeiska giftermålsmönstret” 
i sin undersökning av arbetare vid kronans slott och gårdar under 
1500-talet,51 och hans iakttagelse kan lätt bekräftas av uppgifter också 
från andra källmaterial och miljöer. Samtidigt har ovedersägligen Palm, 
Larsson och Lennartsson visat att 1600-talets vigselåldrar var väsentligt 
lägre än 1700- och 1800-talens, det västeuropeiska giftermålsmönstrets 
klassiska århundraden i Sverige. Även om alltså Palm möjligen över-
skattat 1600-talets betydelse för uppkomsten av tjänstefolkssystemet, 
måste likväl skillnaderna i giftermålsmönster ha inneburit skillnader 
i hur tjänstefolkssystemet fungerade. Om den genomsnittliga gifter-
målsåldern var markant lägre måste också ungdomstiden, och därmed 
tiden som dräng eller piga, ha varit betydligt kortare, vilket i sin tur 
medfört färre flyttningar och lägre migrationsintensitet. Sannolikt har 
detta också inneburit att färre människor tjänat utanför föräldrahem-
met, och att fler istället levt hemma ända fram till giftermålet. Också 
härigenom måste därför migrationsintensiteten i samhället som hel-
het ha blivit lägre, och dessutom delade sannolikt färre människor 
erfarenheten av arbete i andras hushåll än under senare århundraden. 
Mycket empiriskt arbete återstår dock för att förklara uppkomsten av 
tjänstefolkssystemet och hur detta förändrats över tid.

Tjänstefolksmarknader
En sista viktig punkt som särskiljer det tidiga svenska 1600-talets 
tjänste folkssystem från andra europeiska samhällen och senare 
århundraden var bristen på arbetsmarknader, i ordets bokstavliga 
betydelse. I Kussmauls undersökning av det engelska tjänstefolks-
systemet under 1700-talet spelade tjänstefolksmarknader (hiring 
fairs), offentliga möten där tjänsteavtal ingicks och registrerades, en 
central roll för mötet mellan presumtiva husbönder och tjänare.52 Den 

tillsammans med sin hustru i 17 år och fått tre barn. Rådhusrätten hänvisade saken 
till domkapitlet, som menade ”att de kunna detta äktenskap icke ogilla, oansett [att] 
han då icke var mer än 6 år, när det skedde”: SSTB X s. 84f., 11/7 1618.

 50 ”De sociokulturella biverkningarna av dessa förändringar kan knappast överskattas. 
Till dessa hörde uppkomsten av vad som väl kan betecknas som ’pig- och drängsam-
hället’”: Palm 2001 s. 113.

 51 Pihl 2012 s. 189.
 52 Kussmaul 1981a.
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 första kända motsvarigheten i Sverige, en ”folkhandel” i Sigtuna, ägde 
emellertid rum först på 1720-talet, och det är dessutom osäkert om 
sådana tjänstefolksmarknader någonsin blev allmänt förekommande 
också i Sverige.53 För Englands del har Jane Whittle dessutom visat att 
tjänstefolksmarknader var sällsynta före 1600-talets slut.54 Istället skall 
de flesta engelska anställningar under tidigt 1600-tal ha varit beroende 
av personliga kontakter. Ett sådant system menar Christer Lundh 
dominerade i Skåne även under 1800-talet, och understryker att i ett 
sådant system gjorde det lagstadgade förbudet av längre ledigheter 
det svårt för drängar och pigor att hinna söka sig mer fjärran bosatta 
nya husbönder, vilket resulterade i att migrationsfältet begränsades 
till närområdet.55 Dessa korta ledigheter mellan två anställningar var 
anbefallna redan i den medeltida landslagen.56 Bristen på mötesplatser 
och på längre ledigheter kan därför ha begränsat migrationsrörligheten 
redan för 1600-talets tjänstefolk – även om detta inte med nödvändighet 
innebär en skillnad jämfört med 1800-talet, eftersom det i allmänhet 
helt saknas uppgifter om hur drängar och pigor mötte sina presumtiva 
husbönder, såväl under 1600- som under 1800-talet.

Skillnaderna mellan 1600- och 1800-talens tjänstefolkssystem var 
således långt mer en fråga om grad än om art. Även om många anställdes 
och flyttade varje halvår, förekom redan även helårsanställningar. Man 
gifte sig i yngre åldrar än senare, vissa redan som barn, men många 
måste ändå ha hunnit arbeta ett antal år som tjänstefolk före vigseln. 
Och de personliga kontakterna var viktiga för att få anställning som 
dräng eller piga, såväl under 1600- som under 1800-talet. Hur formade 
då detta ändå delvis annorlunda system tjänstefolkets migration?

Rannsakningslängderna som  
källa till tjänstefolksmigration

Källor som kan användas för att kvantitativt undersöka tjänstefolks 
migration under 1600-talet är sällsynta både i Sverige och i andra 
västeuropeiska samhällen. I Kussmauls studie av det engelska tjänste-

 53 Harnesk 1990 s. 170.
 54 Whittle 2017 s. 66ff.
 55 Lundh 1999 s. 61, 68f.
 56 KrL B XV § 4 (”sju nätter mellan var stämmodag må de hjonen lediga vara, och ej 

längre”, motsvarar MEL B XIV § 2). Bestämmelsen om ledighet saknas i stadslagen, 
men Holmbäck & Wessén 1966 s. 109 menar att den ”sannolikt har […] praktiserats 
även i staden”, dock utan att anföra några belägg därför.
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folkssystemet försökte hon visserligen behandla även 1600-talet, men 
den akuta källbristen ledde till att tyngdpunkten tydligt kom att ligga 
efter 1750.57 För det svenska rikets del menade Wilmi att källbristen 
omöjliggör kvantitativa undersökningar av tjänstefolksmigration 
före mitten av 1700-talet,58 vilket även är den period som Harnesk 
behandlar.59 Avsaknaden av alternativa källor gör därför uppgifterna 
om tjänstefolks flyttande i Älvsborgs lösens rannsakningslängder så 
mycket viktigare.

Förutom de redan nämnda bristerna vad gäller hushållens migra-
tion (se kap. 3), tillkommer ytterligare problem i undersökningar av 
pigors och drängars flyttande. För det första gjordes vid beskattningen 
ingen åtskillnad av hemmavarande barn (över 15 år) och tjänstefolk.60 
Endast sällan noterades att någon var son eller dotter till hushållsfö-
reståndaren, vilket gör det i de flesta fall omöjligt att åtskilja barn och 
anställt tjänstefolk.61 För det andra angavs ytterst sällan tjänstefolkets 
namn i längderna, och inte heller noterades om en bonde bytte dräng 
eller piga mellan två år genom att en dräng flyttade bort från gården 
samtidigt som en annan flyttade dit.62 Drängars och pigors migra-
tion registrerades nämligen endast då antalet anställda i ett hushåll 
minskade mellan två rannsakningstillfällen, vilket innebär att en stor 
del av tjänstefolksmigrationen aldrig kom att registreras.
 57 Kussmaul 1981b s. 227. Jämför Whittle 2017 s. 57, 75.
 58 Wilmi 1991 s. 363.
 59 Harnesk 1990.
 60 Detta noteras av Lundkvist 1974 s. 229; Brunius 1980 s. 140. Mötesbeslutet använder 

inte ens beteckningarna ”son” och ”dotter”, utan talar istället om ”dräng, som […] 
antingen tjänar eller är hemma hos föräldrarna och icke sin egen man” respektive 
”piga […] hon vare sig hemma hos föräldrarna eller tjäna androm”, tryckt i Ahnlund 
1932 s. 312f. Eftersom inte mötesbeslutet upprättade någon skillnad mellan dem som 
hade ingått ett avtal med en husbonde (tjänstefolk) och de ungdomar som arbetade 
hemma hos sina föräldrar (sannolikt utan något formellt avtal), upprättade följaktli-
gen inte heller rannsakningskommissionerna någon sådan skillnad. Därför kan inte 
heller jag åtskilja dessa två grupper, vars möjligheter att flytta trots allt måste ha varit 
ganska olika. I det följande innefattar därför termerna ”tjänstefolk”, ”dräng” och 
”piga” såvida inte annat anges båda dessa grupper.

 61 Allmogen i Södermanland beklagade sig (sannolikt 1613) till änkedrottningen över att 
de skulle betala lika mycket för sina hemmavarande barn som tjänstefolk, som ju fick 
lön för sitt arbete, ”oansett att mången fattig man, som sina barn hemma hos sig haver 
för arbetet[s] skull, ringa råd och lägenhet haver [att] giva dem så många kläder [att] 
de kunna skyla sig med, mycket mindre för dem något att utlägga [i skatt]”. Det ledde 
emellertid, såvitt känt, inte till någon skattelättnad för böndernas barn. Allmogens 
besvär, Södermanland odaterat, vol. R5477, RA.

 62 Detta påpekas även av Lundkvist 1974 s. 231; Brunius 1980 s. 139f.
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Ett tredje källkritiskt problem är att det totala antalet registrerade 
pigor och drängar minskade drastiskt i många områden åren efter 1613, 
såväl i städerna som på landsbygden.63 Sven Lundkvist menade att en 
del av minskningen nog kunde förklaras genom skattesmitning, men 
att det faktum att rannsakningarna samtidigt resulterade i att många 
bönder bötfälldes för ”undanhållande” av tjänstefolk tydde på att 
rannsakningskommissionerna inte tolererade alltför omfattande fusk. 
Istället såg Lundkvist oregistrerad knektutskrivning av drängar som en 
möjlig orsak till minskningen.64 På samma sätt noterade Jan Brunius 
en ”stor nedgång” i antalet drängar och pigor, varav bara hälften kunde 
förklaras av den registrerade mortaliteten och migrationen.65 I likhet 
med Lundkvist menade Brunius att en bidragande förklaring till ned-
gången kunde vara utskrivning, och föreslog därtill även oregistrerad 
migration till städer och bergslager som möjliga orsaker. Alla dessa 
föreslagna faktorer kan visserligen ha bidragit till minskningen, men 
det är inte sannolikt att de hade någon avgörande betydelse. En mer 
trolig förklaring, även om också den är hypotetisk, är att husbönderna 
faktiskt minskade antalet anställda just under den period då skatten 
uppbars genom att utnyttja de möjligheter som både lagstiftning och 
praxis medgav till kortare anställningstider. Om denna förmodan 
är riktig, innebär alltså även detta faktum att endast en del av den 
totala tjänstefolksmigrationen finns registrerad i rannsakningsläng-
derna. Sammantaget innebär dessa problem att det inte är möjligt att 
kvantifiera den totala tjänstefolksmigrationen under åren 1613–1618. 
Det finns däremot ingen anledning att tro att några speciella former 
av migration undgått registrering på ett sätt som skulle förändra de 
följande undersökningarnas resultat.

Ett sista problem, som inte uppmärksammats i tidigare forsk-
ning, är migrationsuppgifternas geografiska fördelning. Totalt finns i 
längderna drygt 2100 uppgifter om flyttande drängar och pigor. För 
närmare 750 av dessa saknas uppgift om antingen flyttningens destina-
tion eller (för några få inflyttningsnotiser) ursprungsort, och därtill 
kommer omkring 40 flyttningar för vilka destination visserligen anges, 
men där jag inte lyckats identifiera den.66 Kvar finns därmed drygt 1350 

 63 För rannsakningslängderna noterades detta först av Lundkvist 1974 s. 229ff. Enligt 
Lundkvists tabell ökade antalen emellertid faktiskt från ett år till nästa i ett fåtal 
områden.

 64 Lundkvist 1974 s. 244.
 65 Brunius 1980 s. 140.
 66 Främst rör sig detta om flyttningar där destinationen anges med namnet på en adels-

man utan att någon hemvist eller sätesgård preciseras.
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migrationsuppgifter som kan analyseras med avseende på exempelvis 
avstånd. Uppgifterna är emellertid ojämnt fördelade mellan rann-
sakningarna, eftersom de flesta rannsakningskommissioner endast 
i undantagsfall noterade drängars och pigors flyttande.67 Undantag 
från denna regel gjordes endast vid rannsakningarna i Tavastland, 
Södermanland och Närke. I Tavastland resulterade rannsakningen i 
närmare 300 uppgifter om flyttande drängar och pigor, men eftersom 
rannsakningskommissionen där endast angav destination för 4–5 % 
av flyttningarna är antalet användbara uppgifter ändå mycket lågt. 
Det som återstår är därför materialet från de två bevarade rannsak-
ningarna i Karl Filips hertigdöme, Södermanland och Närke. I dessa 
landskap noterades regelmässigt drängars och pigors flyttningar (med 
de inskränkningar som nämndes i styckena ovan), vilket resulterade 
i sammanlagt över 1500 uppgifter, varav närmare 1300 har angivits 
med både ursprungsort och destination. Detta innebär att de fortsatta 
undersökningarna av det svenska 1610-talets tjänstefolkssystem fram-
förallt är studier av mellansvensk tjänstefolksmigration, dessvärre utan 
någon möjlighet att undersöka regionala skillnader på motsvarande 
sätt som i föregående kapitel.

Andelen tjänstefolk:  
temporala, regionala och lokala skillnader

Även om det västeuropeiska tjänstefolkssystemet ofta omtalas som 
vore det enhetligt, finns alltså mycket som tyder på att dess karak-
tär varierat i både tid och rum. Detta gäller även hur stor andel av 
befolkningen som vid en given tidpunkt arbetade som drängar och 
pigor. Hajnal menade att denna andel uppgick till minst 6 %, men 
att den ofta utgjorde mer än 10 % av befolkningen.68 I tabellen nedan 
presenteras uppgifter från några tidigare undersökningar av andelen 
tjänstefolk i olika västeuropeiska befolkningar under framförallt 
1700-talet. Av dessa framgår att andelen tjänstefolk varierat betydligt 
mellan olika områden.69 Medan andelen i Danmark och Mälardalen 

 67 Så skedde i Uppland (och i Stockholms stad), Östergötland, Småland, Västergötland 
(varifrån det finns drygt 30 användbara uppgifter), Västmanland, Dalarna, Öster-
botten, Nyland och Karelen. För alla dessa landskap finns sammanlagt endast 60 
användbara uppgifter. För Norrland saknas uppgifter helt.

 68 Hajnal 1982.
 69 Jämför liknande tabeller i Sarti 2017 s. 231f. (norra och södra Europa), 238ff. (Italien). 

Också inom Italien varierade tjänstefolkets andel av befolkningen på såväl regional 
som lokal nivå.
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vid sekelskiftet 1800 uppgick till närmare 20 %, var andelen mindre än 
hälften så stor både i närbelägna Dalarna och i andra västeuropeiska 
regioner. Därtill har Börje Harnesk även visat (i sin undersökning av 
Gästrikland, Hälsingland och Ångermanland 1775–1800) att andelen 
tjänstefolk på lokal nivå kunde såväl mer än dubbleras som halveras 
under en 25-årsperiod, liksom att det fanns stora skillnader även mel-
lan angränsande församlingar.70

Tabell 7. Andelen tjänstefolk i olika västeuropeiska befolkningar under 1700-talet enligt 
tidigare forskning.

Område och tidsperiod Andel

England (63 förs.) 1574–1821 13 %
Frankrike 1700-talet 8–10 %
Münsterland 1750 7–23 %
Norra Burgund 1796 7 % (lokalt 2–20 %)
Norrland, 1760-talet 12,5 %
Norge 1801
   Trøndelag
   Lister og Mandal

12 %
16 %
7 %

Danmark c:a 1800 18 %
Finland c:a 1800 <10 %
Hela Sverige c:a 1800
    Mälardalen
    Dalarna

14 %
17–19 %

6 %

Källor: Kussmaul 1981a s. 3 (England); Hayhoe 2012 s. 551f. & Hayhoe 2017 s. 151, 154 
(Frankrike & Burgund); Fertig 2017 s. 136 (Münsterland); Harnesk 1990 s. 177 (Norrland) 
& s. 181ff. (Danmark, Finland, Sverige c:a 1800); Østhus 2017 s. 119ff. (Norge).

Utifrån rannsakningslängderna kan antalet tjänstefolk direkt relate-
ras till antalet hushåll i det svenska 1610-talet. Beräkningarna bygger 
endast på uppgifter från 1613 och från Södermanland och Närke. De 
visar att andelen tjänstefolk kunde variera betydligt på lokal nivå, 
från att varje hushåll hade i snitt 0,2 tjänstefolk upp till över 1,5.71 På 

 70 Harnesk 1990 s. 192–194. Ett annat exempel på hur andelen förändras över tid finns hos 
Börje Hanssen som i sin undersökning av skånska Österlen fann mycket färre drängar 
och pigor under förra halvan av 1700-talet än ett sekel senare: Hanssen 1952 s. 122.

 71 I Tångeråsa sn i Närke respektive i Turinge sn i Södermanland. Andelen tjänstefolk var 
dock ännu lägre i städerna Trosa och Tunafors: ÄL vol. 66. Sven Lundkvist beräknade 
på samma sätt andelen tjänstefolk i olika områden: Lundkvist 1974 s. 230f.
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landskapsnivå var andelarna lika höga i Södermanland och Närke: 
i genomsnitt hade varje hushåll 0,3 drängar och 0,4 pigor.72 För att 
dessa uppgifter skall bli jämförbara med tidigare forskningsresultat 
måste några antaganden göras rörande befolkningsstrukturen. Jag 
har för det första utgått från att det i genomsnitt levde två vuxna 
personer i varje hushåll (tjänstefolket oräknat), och för det andra an-
tagit att andelen barn under 15 år i befolkningen uppgick till 46 %.73 
Utifrån dessa antaganden resulterar beräkningarna i att tjänstefolk 
utgjorde 15 % av befolkningen i både Södermanland och Närke under 
1610- talet.74

Resultaten visar alltså att andelen tjänstefolk i åtminstone två av 
Sveriges landskap bara var något lägre vid 1600-talets början än två 
århundraden senare, även om osäkerheten i beräkningarna är stor. Inte 
minst försvåras denna slutsats dels av att rannsakningslängderna inte 
gör någon skillnad mellan tjänstefolk och hemmavarande barn, dels 
av att andelen tjänstefolk yngre än 15 år är okänd. Säkerställt är alltså 
endast att andelen ungdomar över 15 år, tjänstefolk eller ej, var ungefär 
densamma. Det är därför dessvärre inte heller möjligt att använda 
andelen tjänstefolk i rannsakningslängderna för att indirekt undersöka 
hur starkt etablerat det västeuropeiska giftermålsmönstret var redan 
på 1610-talet.

Migrationsintensitet
Trots att det är ett väletablerat faktum att tjänstefolk var den grupp i 
feodala samhällen som flyttade oftast, finns det förvånansvärt få studier 
som verkligen beräknar tjänstefolks migrationsintensitet och sätter den 
i relation till andra gruppers. De exempel som finns (varav några exem-
pel redovisas i tabellen nedan) är dock entydiga i sina slutsatser. I de 
svenska undersökningarna jämförs tjänstefolkets migrationsintensitet 

 72 ÄL vol. 66 & 67.
 73 Denna andel är vad Lennart Palm funnit hos befolkningen i 156 västgötska socknar 

omkring 1620: Palm 2016. Andelen är högre än Jan Lindegrens uppskattning om 35 % 
i Bygdeå sn i Västerbotten: Lindegren 1980 s. 117. Används istället denna siffra stiger 
andelen tjänstefolk i Södermanland och Närke till 18 % under 1610-talet.

 74 Andelen beräknas (0,54TF)/(2HH + TF), där TF är antalet drängar och pigor och 
HH är antalet hushåll. Om Lundkvists uppgifter räknas om på samma sätt uppgick 
andelen tjänstefolk på Östergötlands slättbygd till 12 %, i Dalarna och Bergslagen till 
10 % och i Östergötlands skogsbygd till 5 %. Jag har då utgått från det antal tjänstefolk 
som Lundkvist redovisar för 1613 istället för från hans angivna genomsnitt, eftersom 
antalet minskade kraftigt över tid: Lundkvist 1974 s. 222, 231f.
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explicit med hushållens, och för det skånska 1800-talets del visar Dribe 
att tjänstefolket flyttade upp till tolv gånger så ofta.75 För Burgunds 
del menar Hayhoe att tjänstefolkets beräknade migrationsintensitet 
– som var högre än hushållens – sannolikt är för låg, eftersom en del 
av tjänstefolket flyttade mer än en gång om året, vilket få människor i 
andra befolkningsgrupper gjorde.76 Även om samtliga undersökningar 
alltså visar att tjänstefolk flyttade oftare än hushåll, märks samtidigt i 
tabellen stora lokala, regionala och temporala skillnader – återigen en 
indikation på att det som beskrivs som det västeuropeiska tjänstefolks-
systemet i själva verket kunde fungera ganska olika på olika platser och 
i olika tider.
Tabell 8. Tjänstefolks migrationsintensitet enligt tidigare undersökningar, 1600–
1800-tal.

Område Migrationsintensitet

England: Hertfordshire (3 förs.), 1758–1765 58–65 %
England: Cogenhoe, Northamptonshire, 
1618–1628

46–100 % (årliga variationer)

England: Orby, Lincolnshire, 1692–1694 61 %
Skottland: 8 förs., 1652–1811 Drängar: 44 %

Pigor: 48 %
Frankrike: Burgund, 1796 30 %
Skåne: 4 förs., 1829–1866 50–60 %
Gästrikland, Hälsingland, Medelpad,  
Ångermanland, 1760-talet

0,4–39 % (stora lokala 
variationer, median drygt 7 %)

Anmärkning: I Kussmauls uppgifter från England ingår även dödsfall. Hon menar dock 
att mortaliteten bör ha varit försumbar med tanke på gruppens ålderssammansättning. 
Endast i Dribes undersökning ingår även inre migration. Källor: Kussmaul 1981a s. 53f. 
& Kussmaul 1981b s. 224 (England); Houston 1985 s. 385 (Skottland); Hayhoe 2012 s. 555 
(Frankrike); Dribe 2003 s. 62–63 (Skåne); Harnesk 1990 s. 177f. (Norrland).

Sven Lundkvist uppskattade också för det svenska 1610-talets del 
att tjänstefolkets rörlighet var högre än hushållens, men menade att 
rannsakningslängderna inte möjliggjorde ”några kvantitativa mått”.77 
Detta stämmer såtillvida att det inte är möjligt att beräkna tjänste-
folkets migrationsintensitet på samma sätt som hushållens, men det 

 75 Dribe 2003 s. 62f.
 76 Hayhoe 2012 s. 555.
 77 Lundkvist 1974 s. 233.



 117

är likväl möjligt att undersöka frågan kvantitativt.78 Genom att utgå 
från tjänstefolkspopulationen 1613 – det år då denna av allt att döma 
är mest komplett redovisad – och samtliga flyttningsuppgifter kan 
man beräkna en miniminivå på migrationsintensiteten.79 Denna 
migrationsintensitet varierade på lokal nivå från under 1 % till upp-
emot 25 %.80 I Närke och Södermanland som helhet uppgick den till 
7 % respektive 6 %, vilket är ett par procentenheter högre än den 
migrationsintensitet som i föregående kapitel beräknades för hushål-
len.81 Med tanke på att detta alltså är miniminivåer, är det därmed 
uppenbart att också i Sverige under 1610-talet var de unga och ogifta 
mer migrationsbenägna än den övriga befolkningen, även om mini-
minivåerna inte direkt kan jämföras med andra undersökta samhällen.

Tjänstefolkets korta flyttningar
Lika välkänt som att det västeuropeiska tjänstefolket flyttade ofta, lika 
etablerat är det faktum att merparten av dessa flyttningar var korta. 
Exemplen på detta i tidigare forskning är legio. Spanskt tjänstefolk 
flyttade på 1500-talet oftast till närliggande byar, de allra flesta inom 
provinsen de bodde i och mycket få över längre avstånd än så.82 Law-
rence Stone menade att den största delen av tjänstefolkets flyttningar 
i England under 1600-talet var korta, varmed han avsåg avstånd upp 
till cirka 25 kilometer.83 I 1700-talets Burgund flyttade drängar och 
pigor sällan utanför ”the micro-region in which all villagers regularly 
moved”.84 På samma sätt har tjänstefolkets migrationsmönster be-
skrivits också i tidigare undersökningar baserade på Älvsborgs lösens 
rannsakningslängder.85 För att öka jämförbarheten mellan olika studier 

 78 Redan det faktum att tjänstefolkets antal uppgick till omkring 75 % av hushållens, 
medan antalet registrerade uppgifter om tjänstefolks migration uppgår till 85 % av 
antalet uppgifter om flyttande hushåll i Södermanland, 118 % i Närke och 200 % i 
Tavastland visar att migrationsintensiteten bland tjänstefolket måste ha varit betyd-
ligt högre än för befolkningen som helhet.

 79 Genom m = M/(5P1), vilket är en miniminivå därför att många migrationsuppgifter 
av allt att döma saknas i rannsakningslängderna.

 80 Högst i Hackvads sn i Närke: ÄL vol. 67, RA.
 81 ÄL vol. 66 & 67, RA.
 82 Altman 1997 s. 258.
 83 Eller närmare bestämt 16 miles: Stone 1977 s. 146f.
 84 Hayhoe 2012 s. 555f., 564.
 85 Lundkvist (1974 s. 232) tolkade sina resultat (utifrån två sörmländska socknar) som att 

huvuddelen av tjänstefolket flyttade inom socknens gränser eller till någon plats i när-
heten, men i enstaka fall även så långt som till Finland. Brunius (1980 s. 153) å sin sida 
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redovisas i tabellen nedan kvantitativa uppgifter om hur långt tjäns-
tefolk flyttade i olika områden och tider. Av tabellen att döma tycks 
”korta” flyttningar vara ungefär liktydigt med att hälften av tjänstefol-
ket flyttade inom en radie av en mil, och att uppemot 90 % flyttade 
inom en radie av två mil. Hur väl motsvarade migrationsavståndens 
fördelning i det svenska 1610-talet denna bild?
Tabell 9. Tjänstefolks migrationsavstånd i tidigare undersökningar av 1700- och 1800-tal.

Område Andelar/avstånd Median

England: Suffolk, 1750–1850 5 km
England: Hertfordshire, 
1750–1850

<15 km 92 % 4 km

England: Spalding, 
1767– 1785

<11 km <20 km
Drängar: 12 km 
Pigor: 10 km

Dr: 49 %
P: 56 %

Dr: 82 %
P: 91 %

England: Norfolk 1427–1556 <10 km <20 km
55 % 74 %

Skottland: 16 förs., 1652–1811 <16 km <80 km
Drängar: 9 km 
Pigor: 9 km

Dr: 70 %
P: 72 %

Dr: 96 %
P: 97 %

Frankrike: Burgund, 
1700-talet

10 km

Tyskland: Münsterland 1750 <15 km <30 km
70 % 81 %

Skåne: 4 förs., 1829–1866 <15 km 78 % 

Källor: Kussmaul 1981a s. 57f. & Kussmaul 1981b s. 228 (Suffolk, Hertfordshire, Spalding); 
Whittle 2007 s. 30ff. (Norfolk; siffrorna avser bondmen, ofria tjänstefolk men också en-
staka hushåll, N = 81); Houston 1985 s. 386f. (Skottland); Hayhoe 2012 s. 555f. (Frankrike: 
avståndet är mätt fågelvägen från födelseort till nuvarande vistelseort); Fertig 2017 s. 139ff. 
(Münsterland: endast migration som korsade församlingsgränsen registrerad); Dribe 2003 
s. 62f. & Dribe & Lundh 2005 s. 57f (Skåne).

menade att ”pigor och drängar ofta flyttade över längre avstånd, i u[ndersöknings]
o[mrådet, det vill säga västra Närke] oftast till Örebro”.
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I figuren ovan syns en tydlig distance decay effect, det vill säga att an-
delen flyttningar stadigt sjönk med avståndet för avstånd upp till cirka 
fem mil. Därovan hade det ökande avståndet inte längre någon effekt 
på migrationsfrekvensen, och man finner även exempel på tjänste-
folk som flyttade mycket långt (upp till över 50 mil). Figuren visar 
också att bilden av tjänstefolks flyttningar som i huvudsak geografiskt 
 begränsade är riktig även för det svenska 1610-talet, däremot inte rik-
tigt lika begränsade som i andra områden. Medan andelen drängar 
och pigor som flyttade riktigt kort (inom en mil) ungefär motsvarar 
brittiskt, tyskt och franskt 1700-tal, var frekvensfallet långsammare 
över längre avstånd, ty nästan en tredjedel av tjänstefolket flyttade 
längre än två mil, och en femtedel längre än tre mil. Detta betyder 
att en större andel av tjänstefolket flyttade förhållandevis långt under 
tidigt svenskt 1600-tal, jämfört med vad deras gelikar gjorde i England 
och även i Sverige under de följande århundradena. Även om en stor 
del av tjänstefolkets migrationsfält är lokalt också i min undersökning 
finns en viktig skillnad: någonting förmådde drängar och pigor att 
flytta förhållandevis långt.

Figur 9. Tjänstefolks migrationsavstånd i Sverige (i huvudsak i Närke och Söder-
manland) 1613–1618. N = 1353. Avstånd i km. Källa: ÄL; ÄR.
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Uppgifterna från Älvsborgs lösen erbjuder också en möjlighet att 
jämföra drängars och pigors flyttningar, vilket illustreras i figuren 
ovan och i tabellen nedan. Skillnaderna var på det hela taget ganska 
små, med en något större andel pigor bland de kortare flyttning-
arna. Detta beror inte minst på en markant skillnad bland de allra 
längsta flyttningarna (längre än 50 mil), som företogs av mer än 2 % 
av drängarna (men endast av en ensam piga). Även om såväl unga 
kvinnor som män kunde flytta ensamma (eller åtminstone utan sina 
familjer eller hushåll) långa sträckor, var det tydligen framförallt män 
som gjorde de allra längsta förflyttningarna. Tendensen motsvarar de 
skillnader Kussmaul har beskrivit för engelskt 1700-tal, nämligen att 
drängars genomsnittligt längre flyttningar i huvudsak berodde på en 
liten andel män som flyttade mycket långt, en typ av flyttningar som 
saknade motsvarighet bland kvinnorna.86 Om man emellertid bortser 
från dessa speciella flyttningar (som studeras i kap. 6) justeras samtliga 
procentandelar för drängar upp ett par enheter och skillnaderna mel-
lan drängars och pigors flyttningar försvinner nästan helt.87 Pigor och 
drängar i 1610- talets Sverige rörde sig därmed inom samma (lokala) 
tjänstefolkssystem, åtminstone vad gäller deras migrationsrörlighet.

 86 Kussmaul 1981a s. 57f.
 87 På liknande sätt har Hayhoe visat att skillnaden mellan drängars och pigors migration 

i Burgund 1796 var obetydlig: Hayhoe 2016 s. 46.

Figur 10. Drängars och pigors migrationsavstånd i Sverige (i huvudsak i Närke 
och Södermanland) 1613–1618. N = 1353. Avstånd i km. Källa: ÄL; ÄR.
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Tabell 10. Andelen tjänstefolk flyttade inom 0–40 km i Sverige (i huvudsak i Närke och 
Södermanland), 1613–1618.

Andel flyttade inom…
Median10 km 20 km 30 km 40 km

Drängar (N = 641) 46 % 68 % 78 % 83 % 11 km
Pigor (N = 712) 49 % 70 % 81 % 87 % 10 km
Allt tjänstefolk (N = 1353) 48 % 69 % 80 % 85 % 11 km

Källa: ÄL; ÄR.

Destinationer
Jorma Wilmis fann i sina studier av tjänstefolkssystemet i Finland 
under 1600-talets andra hälft att de flesta drängar och pigor visser-
ligen anställdes i bondehushåll, men att en relativt stor andel också 
rekryterades till adelns säterier och andra herrgårdar.88 Genom att 
kategorisera samtliga tjänstefolksflyttningar i Älvsborgs lösen utifrån 
deras destination (bondehushåll, städer, herrgårdar, kronans slott och 
gårdar) kan en motsvarande studie göras av 1610-talet.89 Resultatet 

 88 Wilmi 1991 s. 366.
 89 Två mer betydelsefulla metodproblem uppkommer vid kategoriseringen. För det 

Figur 11. Andelen tjänstefolksmigration till bondehushåll, herrgårdar, kronans slott 
och gårdar samt städer, för olika avstånd 0–50 km, i Sverige (i huvudsak i Närke och 
Södermanland) 1613–1618. Källa: ÄL; ÄR.
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redovisas i figuren ovan.90 För det första kan man lägga märke till 
att migration till andra bondehushåll dominerade fullständigt bland 
de allra kortaste flyttningarna, vilka ju (som visades ovan) också var 
de allra vanligaste. För medellånga avstånd minskade betydelsen av 
migration till andra bondehushåll, och för avstånd över tre mil var den 
helt oväsentlig (såtillvida inte en stor del av migrationen till ”okänd 
destination” utgjordes av flyttningar till bondehushåll).

För det andra visar figuren att migration till herrgårdar men fram-
förallt till kronans slott och gårdar spelade en central roll i 1610-talets 
tjänstefolkssystem. Förklaringen till varför migrationsfrekvensen inte 
avtog med avståndet (för flyttningar om cirka en till tre mil) lika 
snabbt som i andra områden och tider, är alltså att kronan (och i någon 
mån även adeln) förmådde drängar och pigor att mer ofta flytta över 
förhållandevis långa avstånd. Anmärkningsvärt är också hur stor del 
av tjänstefolksmigrationen som var riktad just till kronans slott och 
gårdar. Hade inte dessas arbetskraftsbehov funnits hade med andra 
ord det tidiga 1600-talets tjänstefolkssystem sett mycket annorlunda 
ut. Jag vill därför avslutningsvis försöka förstå dessa specifika former av 
tjänstefolksmigration bättre genom att detaljstudera de anställda vid 
några herrgårdar och slott.

Tjänstefolk hos adeln
De adliga sätesgårdarna var storhushåll som inkluderade såväl anställda 
hantverkare som tjänstefolk. Vid 1500-talets mitt (liksom sannolikt 
även i början av 1600-talet) arbetade vanligen runt 20 drängar och 
pigor vid en medelstor sätesgård.91 Några källor från de adliga herrgår-
darna som systematiskt upptar tjänstefolkets ursprung finns veterligen 
inte, varför uppgifterna från Älvsborgs lösen utgör ett viktigt bidrag 
till kunskapen om arbetet på dessa platser under tidigt 1600-tal. För 

första är det (som nämndes i föregående kapitel) inte alltid möjligt att avgöra om 
destinationsangivelser av typen ”Örebro” syftar på staden eller på slottet. Dessa 
destinationer har därför här alla kategoriserats som städer. Ett annat problem är 
destinationer som endast angivits med ett socken- eller landskapsnamn. Dessa orter 
har kategoriserats som ”okänt” i diagrammet.

 90 Jag har valt att inte särredovisa drängar och pigor eftersom skillnaderna var obetydliga.
 91 Ferm 1990 s. 209f., 314. Ferm har undersökt antalet arbetare vid två gårdar utifrån 

bevarade räkenskaper. På Hogenskild Bielkes sätesgård Stora Dala i Västergötland 
varierade antalet avlönade drängar och pigor mellan 11 och 25 åren 1561–1571. Därtill 
fanns 6–10 anställda fogdar och fogdetjänare på gården. På Anna Klemetsdotters sä-
tesgård Åkerö i Södermanland fanns 15–23 anställda drängar och pigor åren 1553–1556: 
Ferm 1990 s. 447 (Stora Dala), s. 296ff. (Åkerö).
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att möjliggöra en fördjupad analys har jag undersökt migrationen till 
några herrgårdar för vilka det finns goda uppgifter i rannsaknings-
längderna, samt kompletterat undersökningen med uppgifter från 
jordeböcker.92

Det finns 17 uppgifter i rannsakningslängderna om drängar, pigor 
och hushåll som flyttade för att ta tjänst hos Åke Axelsson på Göksholm 
i Närke, huvudansvarig för landskapets rannsakning några år senare. 
Fem av de ditflyttande var hushåll, varav flera anställdes som någon 
form av hantverkare: skinnare, skräddare och bösskytt rekryterades i 
närheten, en skomakare hämtades ett par mil bort. Av det anställda 
tjänstefolket kom merparten antingen från den socken där Göksholm 
låg eller från någon grannförsamling – medianflyttningen var endast 
åtta kilometer. Den sociala bakgrunden var emellertid växlande: bland 
de gårdar för vilka jordnatur har kunnat bestämmas fanns såväl skatte- 
som krono- och frälsegårdar. Det finns därför inget som tyder på att 
Åke Axelsson särskilt prioriterade rekryteringen av tjänstefolk från sina 
underlydande landbors hushåll.

Ett annat exempel är Åkerö i Södermanland. Gården hade i 
mitten av 1500-talet 15–20 anställda och var nu under 1610-talet 
herr Nils Bielkes sätesgård (friherren som i kap. 3 kastade en landbo 
som ville flytta bort i fängelse). Olle Ferm har antagit att Åkerös 
arbetskraft under 1500-talet i första hand rekryterades lokalt,93 och 
detta tycks ha gällt även under 1610-talet. Av rannsakningsläng-
dernas 13 uppgifter om drängar, pigor och hushåll som flyttade 
till Åkerö kom tio från byar i omgivningen: merparten från frälse-
gårdar (dock, enligt jordeboken, bara några få från gårdar ägda av 
Bielke), men också någon enstaka från en kronogård. Av de hushåll 
som flyttade till Åkerö kom en skräddare från en annan herrgård 
i närheten, medan en linvävare rekryterades ända från Linköping, 
närmare åtta mil bort. På Åkerö fanns med andra ord stora skillna-
der mellan varifrån mer specialiserade arbetare och varifrån gårdens 
tjänstefolk kom.94 Medianflyttningen till Åkerö var nio kilometer.

 92 Jordeböckerna har använts för att undersöka jordnaturen hos de gårdar från vilka 
tjänstefolket rekryterades: Södermanlands handlingar 1614:3 (Södermanland), RA; 
Närkes handlingar 1615:10A (Närke).

 93 Ferm 1990 s. 314.
 94 Så var fallet även under 1500-talet, då en del av de anställda var finnar (i räkenskaperna 

1569 nämns ”finske Mickel”, ”Anders Karalainen” och ”Maja tavast”), ”sannolikt 
rekryterade från den finska delen av godskomplexet” (i Egentliga Finland, Satakunda 
och Tavastland). Nils Pedersson (Bielke) skrev 1550 till sin fogde i Finland och bad 
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Ett tredje exempel, Amalia von Hatzfelds sätesgård Kägleholm i 
norra Närke, bekräftar de båda ovanstående undersökningarnas bild. 
De flesta av de i rannsakningslängderna nämnda åtta drängarna och 
pigorna rekryterades i närheten, i grannförsamlingar inom ett par mils 
omkrets, men från gårdar av olika jordnatur (både skatte- och frälse-
gårdar). Också några av de fem hushåll som fick tjänst vid gården (i 
det här fallet skomakare) rekryterades i närheten, medan en skräddare 
flyttade längre än sex mil. 

Sammanfattningsvis påverkade alltså herrgårdarna, av Älvsborgs 
lösens rannsakningslängder att döma, framförallt tjänstefolket i 
den närmaste omgivningen, där merparten av gårdarnas blivande 
drängar och pigor fanns. Tjänstefolk rekryterades inte i första hand 
från adelsmännens egna gårdar utan från såväl skattebönders som 
från (andra adelsmäns) landbors hushåll, åtminstone vad gäller de tre 
här undersökta herrgårdarna.95 Även om det inte är känt hur det i 
praktiken gick till när tjänstefolk rekryterades, tyder det geografiska 
ursprungsmönstret mer på att det förekom ett visst mått av frivillighet 
i anställningarna än på att tjänstefolk tvångsrekryterades som en extra 
börda för adelsmannens landbor. Därtill rekryterades också en liten del 
av herrgårdarnas arbetare betydligt längre bort, bland annat från städer 
och från andra herrgårdar.96 Dessa arbetare utmärkte sig både genom 
att de kom tillsammans med sina familjer och genom att de hade 
specifika yrkestitlar, och alltså värvades till herrgårdarna för att utföra 
särskilda hantverksuppgifter. I herrgårdarnas bidrag till migrationen 

denne sända två goda fiskare till Åkerö: Ferm 1990 s. 299, 314.
 95 Christina Prytz (2017 s. 104) har visat att en del av tjänstefolket vid Tidö i Västman-

land i slutet av 1600-talet hade rekryterats från en församling i Södermanland där 
godsägarna ägde många gårdar, och Olle Ferm (1990 s. 299) visade hur herrarna på 
Åkerö rekryterade arbetskraft från sina besittningar i Finland. Att sådana samband 
inte framträder i rannsakningslängderna beror sannolikt både på att det var relativt 
ovanligt (eftersom endast en mindre andel av arbetskraften rekryterades på detta sätt) 
och på att rannsakningslängdernas uppgifter om destination är mindre precisa för 
migration över längre avstånd.

 96 Ett anekdotiskt exempel från det rättsliga materialet bekräftar detta: en soldat, ankla-
gad för häststöld 1618, hade påstått sig tidigare ha arbetat i hertig Johans skräddare-
stuga (sannolikt i Vadstena) och att han nu ämnade ”draga till Henrik Falkenbergs 
gård [Trystorp i Tångeråsa sn i Närke], och vilja sätta honom tjänst för en skräddare”. 
Även om soldatens berättelse var lögn – vilket är sannolikt, eftersom han istället red 
iväg till Södermanland – framstod möjligheten att en skräddare som tidigare hade 
varit anställd vid hertigens slott kunde flytta sju mil för att ta tjänst på en herrgård 
trovärdig både för bonden som lånade ut hästen liksom antagligen även för soldaten 
själv: Oppunda hd 27/10 1618, AFSH EXIe:1102 s. 638, RA. 
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ingick därför, förutom att de ökade tjänstefolkets migrationsfrekvens 
i närområdet, även att de möjliggjorde vissa flyttningar över längre 
avstånd, inte minst för hantverkare utanför städerna.

Tjänstefolk hos kronan
Också kronans slott och gårdar hade ett aldrig sinande arbetskrafts-
behov. Hertig Karl beordrade vid flera tillfällen ”drängutskrivningar” 
för att få arbetskraft till sina slott och gårdar, tvångsrekryteringar som 
genomfördes av fogden tillsammans med nämndemännen.97 Tvångs-
rekrytering av arbetskraft praktiserades samtidigt också utanför her-
tigdömet.98 Hur omfattande bruket av utskrivningar av drängar och 
pigor var är emellertid inte känt, inte heller hur långt fram i tiden det 
förekom.99 Att det praktiserades även under 1610-talet framgår av att 
Lasse Svensson i Nalavi 1615 klagade inför häradsrätten 

att nämnden haver gjort honom orätt; att de hava tagit hans piga ifrån honom 
till Ladugården [i Örebro] […] Då frågades honom till, vad orätt han kunde 
bevisa, efter[som] han så väl som de visste [att det fanns] ingen bättre lägenhet 
till något folk än hos honom.100 

Den omfattande inflyttningen till städer som Nyköping och Örebro 
berodde alltså (bland annat) på att kronan tvångsrekryterade arbetskraft 
till städernas slott. Som statliga institutioner betraktade hade slotten 
därmed utan tvekan stor betydelse för inflyttningen till städerna (se 
kap. 5). Å andra sidan stannade arbetskraften inte länge vid slotten. 
Christoher Pihl har funnit att för över 350 arbetare vid Tynnelsö gård 
under perioden 1581–1600 var den genomsnittliga anställningstiden 
endast 1,6 år.101 Följden av de korta anställningstiderna var att kronan 
varje år behövde rekrytera ett ganska stort antal nya drängar och pigor 
till slotten och gårdarna. Dessutom kan tilläggas att det framförallt var 

 97 Klingnéus 1997 s. 162f. har funnit exempel på denna ”mindre kända” utskrivnings-
form redan 1568 av arbetare från Finland till Bergslagen. Se Hedberg 1995 s. 295f. om 
drängutskrivning på 1580-talet till arbete bland annat vid Gripsholm och Eskilstuna. 
1596 anklagades fogden i Hölebo härad för att ha tagit mutor då han skrev ut tjäns-
tefolk ”till slottens behov”: Hölebo hd 13/3 1596, tryckt i Collmar 1953 s. 54.

 98 Exempel är kända från gruvan i Sala, från Finspångs bruk och från Nora och Linde 
bergslager: Klingnéus 1997 s. 162f.; Pihl 2012 s. 188.

 99 Sören Klingnéus (1997 s. 163) har funnit att tvångsutskrivningen av arbetskraft till 
Dylta bruk fortsatte även efter det att bruket utarrenderats 1631.

 100 Hardemo hd 15/11 1615, AFSH EXIe:1774 s. 241, RA.
 101 Endast 11 % av arbetarna stannade kvar vid gården minst tre år: Pihl 2012 s. 184ff. Vid 

Julita gård var genomsnittet cirka två år, 19 % stannade kvar i mer än tre år.
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ett stort antal nya drängar som behövde rekryteras: de stora slottens 
arbetskraft hade en tydligt manlig övervikt.102 Soldater som rekryte-
rades av kronan var alla män, de allra flesta årsanställda hantverkare 
var män,103 och dessutom skötte män vid slotten arbetsuppgifter som 
”traditionellt” hade ansetts vara kvinnligt kodade.104 Kvinnor vid 
1500-talets slott och gårdar var, enligt Pihl, ”tydligare kopplade till 
relativt små organisationer”, framförallt sysselsatta med livsmedelspro-
duktion, och alltid i klar numerär minoritet.105

Kunskapen om varifrån slottens arbetskraft kom är emellertid be-
gränsad. De kända exemplen på tvångsrekrytering tycks i första hand 
ha varit lokala, men i vissa fall kunde kronan även rekrytera drängar 
och pigor över betydligt längre avstånd.106 För att undersöka varifrån 
de drängar och pigor som kronan rekryterade under 1610-talet kom, 
har några gårdar med goda källuppgifter i rannsakningslängderna 
studerats särskilt. Vid Eskilstuna slott fanns 1615 drygt 50 anställda, 
varav mer än 70 % män.107 I rannsakningslängderna finns uppgifter 
om 22 drängar, 14 pigor samt 9 hushåll, alla med manliga hushållsfö-
reståndare, som flyttade till slottet. Inte för någon av de ditflyttande 
angavs specifik yrkestitel. Rekryteringen till slottet var lokal: med ett 
par undantag kom samtliga från de två omkringliggande häraderna. 
Flyttningarna till Eskilstuna förklarar med andra ord endast en mindre 
del av den intressanta ”medellånga” tjänstefolksmigrationen som note-
rades ovan, vilket emellertid kan bero på att flera närliggande områden 
inte rannsakades fullständigt.

 102 På gårdar med 40–50 anställda utgjorde kvinnor cirka 40 % av arbetskraften, på gårdar 
med 100 anställda bara 10–20 %. På exempelvis Kalmar slott var endast 4 % av de 
anställda kvinnor 1590, motsvarande siffra i hela Småland 1583 var 10 %: Pihl 2012 s. 
75f., 209. 

 103 Pihl 2012 s. 67.
 104 Pihl 2012 s. 72ff.
 105 Pihl 2012 s. 81.
 106 Exempelvis rekryterades tjänstefolk 1552 till Örby gård i Uppland från Egentliga Fin-

land: Söderberg 1977 s. 187. Till Dylta svavelbruk i Närke tvångsrekryterades 1602 
arbetare från Uppland, Småland och norra Västergötland: Klingnéus 1997 s. 163.

 107 Uppgifterna bygger på löningslängden i Södermanlands handlingar 1615:1, RA. 
Mantalsregistret ger (för juni) ungefär 40 personer, med samma proportioner mellan 
könen.
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Tabell 11. Inflyttning av tjänstefolk (drängar och pigor) till kronans slott och gårdar i 
Södermanland och Närke, 1613–1618.

Inom 10 km Inom 20 km Median N

Örebro slott 16 % 63 % 18 km 146
Nyköpings slott 33 % 63 % 14 km 30
Eskilstuna slott 51 % 91 % 9 km 35
Segersjö gård 81 % 100 % 7 km 32
Dylta svavelbruk 11 % 11 % 25 km 9

Anmärkning: endast tjänstefolk som explicit anges flyttade till slotten och ladugårdarna i 
Örebro och Nyköping medtagna. Källa: ÄL; ÄR.

Segersjö gård i östra Närke var en annan typ av kungsgård än Eskils-
tuna, en ladugård som lydde under Örebro slott vars främsta uppgift 
var agrarproduktion.108 1614 fanns drygt 30 anställda vid gården, varav 
mer än 60 % män.109 I Älvsborgs lösens rannsakningslängder finns 
uppgifter om 12 drängar, 20 pigor och ett hushåll (en skomakare) som 
flyttat till tjänst vid gården. Samtliga kom från Askers härad, i vilket 
även Segersjö var beläget. Inte heller Segersjö orsakade mycket förhöjd 
medellång migration: däremot måste det stora uttaget av tjänstefolk i 
hög utsträckning ha påverkat tjänstefolkssystemet lokalt.

En tredje form av kronogård var Dylta svavelbruk i norra Närke. 
Lennart Hedberg menar att det bör ha varit särskilt svårt att rekrytera 
frivillig arbetskraft till bruket, eftersom arbetet kantades av dödsfall, 
sjukdomar och rymningar bort från tjänsten och ”arbetsmiljön vid 
bruket var säkerligen sådan, att drängarna uppfattade vistelsen där som 
jämförbar med att vara utskriven till knekt”.110 På Dylta var närmare 
90 % av den redovisade arbetskraften 1619 män, och då saknas san-
nolikt ändå drängar från Närke i lönelistan.111 I rannsakningslängderna 
finns uppgifter om nio drängar som flyttat till bruket, sju hushåll samt 
två pigor (varav den ena flyttade dit då hon gifte sig med en gruv-
dräng). Bland de inflyttade fanns flera specialiserade hantverkare (två 
skräddare, en skomakare och en murmästare). Eftersom hushåll och 
drängar rekryterades till bruket från stora delar av Närke, var Dyltas 

 108 Almqvist 1917 s. 300f.; Hedberg 1995.
 109 Löningslängd och mantalsregister i Närkes handlingar 1614:19, RA. Enligt det senare 

ökade man hösten 1614 både antalet legodrängar och antalet legopigor från sju till 
åtta.

 110 Hedberg 1995 s. 301.
 111 Löningslängd i Närkes handlingar 1619:9, RA. Totalt upptas 25 personer i längden.
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inflyttningsområde stort. Lägg därtill de nio drängar som i lönings-
längden 1619 sägs komma från norra Västergötland,112 och inflyttnings-
området framstår som än mycket vidare än de andra gårdarnas.

Uppgifterna om slotten i Örebro och Nyköping i tabellen ovan, 
liksom den närmare undersökningen av arbetskraften vid Dylta sva-
velbruk, illustrerar tydligt den slutsats som drogs i föregående avsnitt. 
Även om arbetskraften rekryterades mer lokalt till vissa gårdar (som Se-
gersjö och Eskilstuna), var kronans arbetskraftsbehov en viktig faktor i 
upprätthållandet av det tidiga 1600-talets tjänstefolkssystem. Vid bru-
ken och slotten skapades ett stort behov av arbetskraft, ett behov som 
fylldes genom tvång eftersom det inte fanns tillräckligt med tjänstefolk 
som frivilligt sökte sig till arbetstillfällena. På lokal nivå intensifierades 
därför tjänstefolkssystemet genom kronans arbetskraftsbehov. Slotten 
och gårdarna genererade därtill nya former av migration genom att 
(framförallt) unga och ogifta män flyttade längre från sin hembygd än 
vad de antagligen annars skulle ha gjort. För framtida forskning om 
hur tjänstefolkssystemet utvecklades och upprätthölls i Sverige under 
första halvan 1600-talet bör därför rekryteringen av arbetskraft till 
kronans slott och gårdar vara central.

Återblick
I 1610-talets Sverige fanns – åtminstone i de områden som har kunnat 
studeras närmare genom rannsakningslängderna, i första hand Närke 
och Södermanland – ett tjänstefolkssystem liknande de som är kända 
från andra västeuropeiska områden och från 1700- och 1800-talens 
Sverige. Även om systemen var liknande, fanns emellertid på några 
centrala punkter viktiga skillnader. Under första halvan av 1600-talet 
fanns fortfarande möjlighet till anställningar kortare än ett år och 
därmed sammanhängande mer frekvent migration än senare. Det är 
inte möjligt att exakt kvantifiera denna rörlighet, men av det rätts-
liga materialet framgår att kortare anställningar förekom vid sidan 
av helårsanställningar och att skilda uppfattningar om detta ibland 
ledde till konflikter mellan husbönder och tjänstefolk. Helt klart är att 
tjänstefolkets migrationsintensitet var högre än hushållens, precis som 
i andra västeuropeiska samhällen, även om det inte går att närmare 
avgöra hur hög den var. 

 112 Drängarna var från Vadsbo härad, som inte rannsakades fullständigt, varför de saknas 
i rannsakningslängderna. Drängar från Vadsbo rekryterades till Dylta redan i slutet 
av 1500-talet, enligt Hedberg 1995 s. 294ff.
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Det är svårt att utifrån rannsakningslängdernas uppgifter ta ställ-
ning till den i tidigare forskning framlagda tesen att den genomsnittliga 
giftermålsåldern var lägre under tidigt 1600-tal än senare, vilket (om 
tesen är riktig) bör ha lett till att man tillbringade färre år som dräng 
eller piga och att tjänstefolkets andel av befolkningen var mindre. 
Barnäktenskap förekom i det tidiga 1600-talet, men hur vanliga de 
var är okänt och deras konsekvenser för migrationen och ekonomin 
är därför fortfarande svåra att analysera. En sannolik följd är att färre 
flyttningar måste ha företagits om andelen tjänstefolk i befolkningen 
var relativt liten. Vad som är möjligt att konstatera är att andelen unga 
och ogifta utgjorde en ungefär lika stor andel av 1610-talets befolkning 
som 1800-talets, men att vidare bedömningar omöjliggörs av att 
rannsakningskommissionerna inte gjorde någon åtskillnad mellan 
anställt tjänstefolk och hemmaboende barn.

Ungefär hälften av all tjänstefolksmigration, både drängars och 
pigors, var kortare än en mil, vilket motsvarar vad som är känt från 
andra samhällen. Av dessa flyttade de allra flesta mellan arbeten i olika 
bondehushåll. Det som utmärker det svenska 1610-talets tjänstefolks-
system är att en relativt stor andel flyttade över medellånga avstånd 
(cirka en till tre mil), både jämfört med senare århundraden och jämfört 
med exempelvis 1700-talets Västeuropa. Detta berodde inte på att mer 
fjärran bosatta bönder lockade med bättre anställningsvillkor, utan 
snarare på rekryteringen av tjänstefolk till kronans slott och gårdar. 
Medan adeln framförallt rekryterade sin arbetskraft i närområdet och, 
såvitt det har gått att bedöma, inte tvångsanställde de egna underly-
dande landbornas tjänstefolk, lät kronan tvångsutskriva tjänstefolk till 
arbete vid slotten och bruken. Mycket av avvikelserna i migrations-
mönstren drevs därför fram av kronans tvångsrekrytering, som både 
intensifierade migrationen och ledde till att migration över relativt sett 
långa avstånd blev mer vanligt förekommande.

1610-talets mellansvenska tjänstefolkssystem var således i sina 
detaljer annorlunda än senare århundradens, bland annat genom att 
kronans arbetskraftsbehov skapade andra former av rörlighet och däri-
genom utvidgade tjänstefolkets migrationsfält, bristen på organiserade 
”arbetsmarknader” till trots. Detta, liksom möjligen även arbetskrafts-
behovet vid det under 1600-talet växande antalet herresäten, har san-
nolikt varit en viktig pådrivande faktor i etablerandet av tjänstefolks-
systemet så som det är känt från senare århundraden. Till skillnad från 
Hajnal och andra historiker som i hans efterföljd undersökt det väst-
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europeiska giftermålsmönstret och tjänstefolkssystemet, vill jag därför 
föra fram tesen att de över tid allt högre giftermålsåldrarna kan ses 
som en samhällelig reaktion på ständigt ökade statliga arbetskraftsut-
tag från 1500-talet och framåt: det västeuropeiska giftermålsmönstret 
och tjänstefolkssystemet kan båda betraktas som oförutsedda följder 
av den tidigmoderna västeuropeiska statsbyggnadsprocessen.
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kapitel 5

Städernas migration

Staden Stockholm tog sig vid ankomsten alldeles grön ut där 
den låg emot bergen, ty husen ha alla avplattade tak, täckta med 
björknäver och grönskande grästorvor på samma sätt som de ovan 
beskrivna bondstugorna i Ryssland. Taken användas till bleke, och 
på en del låter man getter gå och beta, vilka understundom hoppa 
över gatan från det ena huset till det andra och åter tillbaka.1

Då det holländska sändebudet Anthonis Goeteeris under en av de 
sista dagarna av maj 1616 sjöledes närmade sig Stockholm, liknade 
han staden vid den ryska landsbygd där han hade uppehållit sig under 
den föregående vintern. Samtidigt var Stockholm det svenska rikets 
överlägset största stad med nära 9000 invånare, mer än fyra gånger 
så många som någon annan stad i riket och uppemot hundra gånger 
fler än den minsta orten med stadsprivilegier.2 Under föregående 
år hade staden erhållit omfattande handelsprivilegier på de mindre 
städerna i Mälardalen och runt Bottenhavets bekostnad. Men också 
dessa mindre orter hade ekonomiska privilegier rörande handel och 
hantverk som skilde dem från den omgivande landsbygden, med sär-
skilda regleringar för den som ville flytta till eller från en stad.3 Mot 

 1 Goeteeris 1917 s. 159f.
 2 Dessa och kapitlets alla andra befolkningsuppskattningar hämtade från Lilja 1996.
 3 I detta kapitel undersöks alltså de orter som av samtiden definierades som städer 

(vilket är gängse bruk åtminstone i urbanhistoria, se Lilja 2000 s. 30f.), vilket innebär 
att de var administrativa enheter (så uppträder de i rannsakningslängderna) hade 
särskild lagstiftning och var första juridiska instans för sina invånare: Sandberg 1991 s. 
59, 63. Det enda möjliga undantaget är Tunafors, för vilken det inte är känt om orten 
hade stadsprivilegier eller vilken lag som tillämpades på orten under 1610-talet. Den 
redovisas dock för sig i rannsakningslängden (ÄL vol. 66) där den (i summeringen) 
benämns ”fläck” och har därför inkluderats i kapitlets undersökningar. Om svårig-
heten att åtskilja småstäder och stora byar på andra grunder än de formella, se Rosén 
& Larsson 2018.
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bakgrund av detta undersöks i detta kapitel städernas betydelse för det 
tidiga 1600-talets migration: först genom att studera de regleringar 
genom vilka städerna och statsmakten försökte påverka migrationen, 
och därefter genom att analysera migrationsmönster genom Älvsborgs 
lösens rannsakningslängder.

1600-talets svenska städer
Även om 1610-talets svenska städer med modern måttstock var små 
är det, som Claes Westling påpekat, inte riktigt att avfärda dem som 
obetydliga ”småstäder”, eftersom de var av samma storleksordning 
som tusentals andra europeiska städer på 1600-talet.4 Däremot avvek 
Sverige från kontinenten genom en ”extremt låg urbaniseringsgrad”, 
både därför att antalet städer var litet och därför att den andel av 
befolkningen som var bosatt i städerna var relativt sett liten.5 Detta var 
dock på väg att förändras. I början av 1600-talet var endast omkring 
3,5 % av befolkningen i riket bosatt i de dryga femtio städerna.6 Även 
om var femte stad i riket hade grundats under 1500-talets tre sista 
decennier hade befolkningstillväxten i städerna varit låg, möjligen till 
och med något lägre än i riket som helhet.7 Under det tidiga 1600-talet 
förändrades detta snabbt.8 Stadsbefolkningen växte med mer än 1,5 % 
om året – den snabbaste ökningstakten före 1800-talet – både till följd 
av en snabb befolkningstillväxt i de gamla städerna och som resultat 

 4 Westling 2002 s. 17f. Som jämförelse uppger Westling att tyska städer under senme-
deltiden i genomsnitt hade 400 invånare, och ännu i början av 1800-talet färre än 
1000 invånare. De svenska städerna hade i början av 1600-talet i genomsnitt strax 
under 700 invånare (800, Stockholm inräknat). Gustav II Adolf själv menade dock 
att de svenska städerna var mycket små i jämförelse med de utländska: ”[S]å är detta 
riket tvärt emot genom ringa och den oordentliga handel platt av sig kommet, så att 
där andra land och konungariken äro beprydda och försedda till skämt och allvar med 
mäktiga, rika, fasta städer, däremot hava vi näp[pe]ligen fläckar [ɔ: småstäder] och 
byar, och, det som mest är till att beklaga, att främmande städer äro med svenska varor 
uppbyggda, befästade och än florera, där emot våra städer ligga handelslösa, ruttna 
och kullrivna”: Kungens proposition vid riksdagen 1614, tryckt i Ahnlund 1932 s. 426.

 5 Sandberg 1991 s. 44. 
 6 Sandberg 1991 s. 35; Lilja 2000 s. 76. Som en jämförelse kan nämnas att i 1500-talets 

England levde 20 % av befolkningen i städer, och den större delen av landsbygdens 
befolkning levde mindre än 11 km från en stad eller marknadsplats: Dyer 2013 s. 26f.

 7 Lilja 1996; Lilja 2000 s. 64 uppger att befolkningstillväxten i städerna var omkring 
0,5 % per år.

 8 Sven Lilja (2000 s. 123) har betecknat perioden 1610–1650 ”en kvalitativ urban sys-
temförändring”; så även Sandberg 2001 s. 80f.
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av ett stort antal nya stadsgrundningar.9 Inte minst uppseendeväck-
ande var Stockholms befolkningstillväxt, då staden femfaldigade sin 
folkmängd från sekelskiftet fram till 1650, samtidigt som stadens andel 
av den totala stadsbefolkningen i riket steg från 15 % till 35 %.10 Till 
största delen ägde ökningen dock rum först efter 1620. Då accelere-
rade Stockholms befolkningstillväxt och då grundades merparten av 
periodens nya städer.11 Om migrationen senare under seklet sannolikt 
alltså präglades av nettoinflyttning till städerna, är det med andra ord 
en mer öppen fråga hur 1610-talets migrationsflöden såg ut.

Stadsprivilegier och lagstiftning
Den medeltida stadslagen, utgiven i tryck första gången 1617,12 innehöll 
endast några få direkta migrationsbestämmelser. Viktigare än dessa var 
den rumsliga uppdelning som gjordes mellan stadens och den omgi-
vande landsbygdens ekonomiska sfärer genom vad Carl-Johan Gadd 
har benämnt ”det stadsekonomiska tänkesättets politik”.13 Enligt 
Gadd hade det tidiga 1600-talets Sverige på grund av bristen på städer 
ett rikt utvecklat lanthantverk jämfört med Europa,14 men detta var 
något som kronan aktivt försökte förändra under decennierna kring 
sekelskiftet. Handel skulle enligt det stadsekonomiska tänkesättet 
endast äga rum i städerna, inte på landsbygden, och kronan försökte 
alltsedan medeltiden upprätthålla denna ordning genom stadsgrund-
ningar, genom böter och genom att tvångsförflytta landsköpmän till 
städerna.15 Också hantverket skulle i första hand bedrivas i städerna, 
även om ”menige mans tarvliga gärningsmän på bygden” i vissa fall 
ändå kunde tillåtas.16 I enskilda städers privilegier förekom dock to-

 9 Lilja 2000 s. 64.
 10 Lilja 2000 s. 124.
 11 Stadstillväxten var dock inte universell. Var fjärde stad i riket hade en negativ befolk-

ningsutveckling 1610–1650: Lilja 2000 s. 68, 124. 
 12 Holmbäck & Wessén 1966 s. XIII.
 13 Gadd 1991 s. 219–225, 253; jämför Lindberg 1964 s. 101ff.
 14 Gadd 1991 s. 210.
 15 Gadd 1991 s. 30, 204, 219ff., 253. Erik XIV påbjöd 1566 att alla handelsmän i Norrland 

och Finland skulle flytta till Kalmar (RR 9/8 1566 s. 121f., RA), Johan III förbjöd i en 
stor förordning 1580 landsköp, och denna förordning utfärdades på nytt i Östergöt-
land av hertig Johan 1609: Lindberg 1941 s. 138. För 1610-talets tvångsförflyttningar, 
se kap. 7.

 16 Uppsalastadgan 1546; Lindberg 1964 s. 110 menar att inflyttningspåbudet inte blev 
effektivt eftersom det inte specificerades vilka städer eller yrken som berördes. Ett nytt 
förbud mot lanthantverk antogs av riksdagen 1604, åter med förbehåll för ”så många 
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talförbud mot hantverk i stadens omgivningar, ofta tillsammans med 
ett påbud om att landsbygdens hantverkare skulle tvingas att bosätta 
sig i staden.17 Påbuden kan alltså i sig ha resulterat i migration, men 
de vittnar också om en situation där både köpmän och hantverkare 
var bosatta såväl på landsbygden som i städerna. Dessutom indikerar 
det faktum att kronan ständigt förnyade påbuden och förbuden att de 
knappast åtlyddes fullkomligt.

Förutom den migration som det stadsekonomiska tänkesättets 
politik genererade, reglerades migration också direkt genom vissa be-
stämmelser i stadslagen. Av potentiellt stor betydelse är en bestämmelse 
i stadslagens konungabalk som kan kallas sexårsregeln.18 Den innebar 
att den man som ville bli borgare i en stad var tvungen att gå ed på 
att han skulle komma att vara bosatt i staden i minst sex år. Bestäm-
melsen nämns ofta i tidigare stadshistorisk forskning, och beskrivs där 
som migrationsintensitetsdämpande.19 Kronan försökte också minska 
migrationen mellan olika städer genom handelsordningen 1614, vari 
stadgades att den borgare som ville flytta till en annan stad skulle betala 
en avgift, mycket högre om det rörde sig om en stad utanför riket.20 
Bestämmelsen var ett försök att minska borgares migration mellan 

[hantverkare], som allmogen kunna nödtorfteligen behöva”: Lindberg 1964 s. 114ff. 
Se vidare kap. 7.

 17 Lindberg 1964 s. 107f., 118; Gadd 1991 s. 221–225, 333.
 18 MESt K XV.
 19 Se exempelvis Stadin 1979 s. 27; Sandberg 1991 s. 36; Westling 2002 s. 47.
 20 Förslaget till allmän migrationsavgift lades först fram i en kunglig proposition vid en 

”handelsdag” i Stockholm 1613 (tryckt i Ahnlund 1932 s. 293, 198), men hade även 
tidigare varit en del av enskilda städers privilegier (t.ex. i Uleå och Vasa; Luukko 1964 
s. 112ff.). Det återkom sedan i den kungliga propositionen vid riksdagen i Örebro 1614 
(tryckt i Ahnlund 1932 s. 431), med motiveringen att ”[d]et må ock väl räknas för en 
orsak till städernas fördärv, att såsom mången lätt kan vinna burskap, alltså när han 
i några år haver brukat borgarenäring och dragit den andre brödet utur munnen, så 
snart något besvär uppå kommer, eller han väl haver fetat sig, så drager han av; och i 
den staden man förhoppades en förmögen borgare och riksens inbyggare, finner man 
ett tomt och öde hus”. Änkedrottningen tyckte att påbudet var ”alldeles rätt” (Ahn-
lund 1932 s. 434), medan borgerskapet ansåg att migration mellan inrikes städer även 
i fortsättningen borde vara fri (Ahnlund 1932 s. 444). I den tryckta handelsordning 
som utfärdades efter riksdagen togs dock ingen notis om borgarståndets synpunkt (se 
§ 14). Inom riket var avgiften 10 daler per öresskatt, medan avgiften utom riket var 30 
daler per öresskatt och dessutom 10 % av borgarens hela egendom. Handelsordningen 
1614 tryckt i Ahnlund 1932 s. 452 & Sleman 1964 s. 79. Bestämmelserna upprepades 
sedan i handelsordningen 1617 § 18, tryckt i Sleman 1964 s. 254. En emigrationsavgift 
på 10 % tillämpades även i det tyska riket under 1700-talet: Sogner 2003 s. 233.
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städer i allmänhet, och att begränsa deras möjligheter till utvandring 
i synnerhet.21

Parallellt med försöken att minska borgerskapets migration, ut-
färdade kronan under 1610-talet också olika påbud för att locka öns-
kade grupper till städerna och utestänga de oönskade. Önskade var 
exempelvis utländska skeppare och styrmän, vilka 1617 lovades sex års 
skattefrihet om de bosatte sig i en sjöstad i riket.22 Oönskade var de 
fattiga, de som saknade hantverkskunskaper och kapital för att bedriva 
handel. Vid flera tillfällen under årtiondet varnade kungamakten stä-
derna för att de ”haver mer spott än ära” av sådana medborgare.23 De 

 21 Huvuddelen av handelsordningen 1614 handlade annars om att borgare i sjöstäderna 
främst skulle ägna sig åt utrikeshandel. Senare samma år gavs därför ”de fattiga, som 
sig på seglats eller någon annan profitelig näring icke förstå” och ”som vill hellre 
bruka marknader och landshandeln” möjlighet att flytta till uppstäder utan att betala 
den nya avgiften. De skulle dessutom få fyra års skattefrihet i den nya staden: brev 
22/12 1614 § 2, tryckt i Sleman 1964 s. 125. En annan åtgärd som syftade till att 
öka rörligheten mellan städer var vandringstvång för gesäller. Det hade införts i en 
del tyska städer under 1500-talet (för ullvävare 1536, linvävare 1542 och hattmakare 
1544 i Freiberg i Sachsen; för mässingsgjutare och nålmakare under första halvan av 
1500-talet i Leipzig), men blev inte obligatoriskt enligt lag i Sachsen förrän först 1661: 
Sogner 2003 s. 230. I Sverige infördes vandringstvång för gesäller i åtta hantverks-
yrken först genom ett påbud 1621: Lindberg 1964 s. 216. Gesällvandringar förekom 
enligt Lindberg även tidigare i Sverige, men de belägg jag funnit från 1610-talet är 
sällsynta. I rannsakningslängderna finns bara ett par exempel: en mästersven hos 
skräddaren Engel Hartman, som åtminstone några år senare var Gustav II Adolfs 
livskräddare (Sandén 2016 s. 252), flyttade från Stockholm till Tyskland omkring 
1615 (Stockholms borgmästare och råds arkiv före 1636, vol. G:211, StSA), och en son 
till Niklas skomakare i Stockholm, som ”en tid lång haver sig försökt uti främmande 
land och nu nyligen i landet inkommen” klagade 1618 att de tyska skomakarna i 
Stockholm vägrade att uppta honom i skrået, SSTB X s. 13, 4/3 1618. Avsaknaden av 
gesällvandringar berodde sannolikt även på att skrån fortfarande var sällsynta i Sverige 
under tidigt 1600-tal; Gadd 1991 s. 260, 265. Sverige saknade därför starka hantverk-
sorganisationer som annars tidigare kunde ha verkat för införandet av obligatoriska 
gesällvandringar.

 22 17/8 1617 §§ 3,5, tryckt i Sleman 1964 s. 231. Friheten gällde skeppare, styrmän, 
båtsmän och ”sjöfarande män” mot att de lovade att förbli bofasta under ytterligare 
sex år efter frihetsåren. Liknande försök att locka utlänningar till inflyttning genom 
skatte- och tullfrihet genomfördes även lokalt i Nöteborg 1618 (Sleman 1964 s. 603), 
liksom av den danska kronan i Oslo 1622: Sogner 2003 s. 329.

 23 Kalmar förbjöds 1616 att inta ”driftekarlar” som inte levde av köpenskap eller hant-
verk, ”alldenstund vi förnimma att här sätta sig en hop löst parti, som intet gott äga 
eller kunna, av vilka staden haver mera spott än ära”: brev 2/12 1616 § 12, tryckt i 
Sleman 1964 s. 208. I Nystads stadsprivilegier 1617 finns ett liknande förbud: staden 
förbjöds att släppa in ”något löst sällskap, som intet bevis hava, huru de sig förhål-
lit, eller några andra, som icke kunna sig med en ärlig handel och köpenskap nära 
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skulle i första hand hindras från att bosätta sig i städerna, och de som 
redan bodde där hotades stundom med förvisning om de inte anpas-
sade sig efter kronans regelverk.24 Tydligast uttrycktes detta i 1619 års 
stadga rörande städernas administration, vilken menade att det var ”en 
stor och fördärvlig osed, att icke allenast var och en är vordet tillåtet 
att bliva borgare […] särdeles att mången bonde av landet, flyendes 
arbetet, haver nedersatt sig i städerna, beskönandes [ɔ: förskönande] 
och betäckandes [ɔ: döljande] därmed sin lättja”.25 Dessa lata bönder 
skulle, såvitt de inte kunde något hantverk, antingen ta tjänst i staden 
eller annars flytta tillbaks ut på landsbygden.

Just 1619 års stadga utfärdades aldrig, men det är osäkert också hur 
de andra stadgandena påverkade migrationen. Huruvida sexårsregeln 
verkligen tillämpades i praktiken under 1600-talet har mig veterligen 
aldrig undersökts. Mina studier av tänkeböcker från de 29 städer som 
har bevarade protokoll från perioden visar tydligt att det i vart fall inte 
var något stort rättsligt problem att borgare flyttade innan sexårspe-
rioden var till ända. Jag har endast stött på tre fall av åtal för brott mot 
sexårsregeln. Ett av dessa var skinnaren Olof i Strängnäs som ”för ett 
år sedan hade svurit sin borgareed och nu åter sålt bort sin gård […] 
och ville vika utur staden”.26 Rådhusrätten dömde, med hänvisning 
till handelsordningen, att Olof skulle betala staden fyra daler. Något 
förbud mot att flytta utdömde rätten däremot inte. Det verkar där-
med som att åtalet mot Olof skinnare främst var en ekonomisk affär: 
lagbrottet beivrades med böter, men inget försök gjordes att stävja 
Olofs migration.27

eller ock hava så lärt hantverk och ämbete, att de sin föda därmed söka kunna […] 
eftersom gemenligen löst parti i städerna nedersättas pläga, därav de mera spott och 
spe än ära hava”: Nystads stadsprivilegier 19/4 1617, tryckta i Sleman 1964 s. 227.

 24 I ett brev till Stockholm 1614 sägs att det bodde mycket folk i staden och på malmarna 
som inte var borgare, men som ändå ägnade sig åt hantverk. Detta förbjöds nu, 
och den fjärde gången någon dömdes var straffet förvisning: brev 16/6 1614 § 6, 
tryckt i Sleman 1964 s. 114. I handelsordningen 1614 förbjöds ”skottmän” att bedriva 
”landsköp, motvilja och annan otillbörlighet”. Trots förbudet, menade kungen 1615, 
förekom detta fortfarande, särskilt i uppstäderna, varför alla sådana män nu skulle 
fängslas och ”sättas på skeppen bland båtsmännen”: brev till rikets städer 23/2 1615 
§ 7, tryckt i Sleman 1964 s. 139f. I handelsordningen 1617 gjordes paragrafen om 
något, så att den som var svenskfödd borgarson fick tio år på sig att tjäna ihop till sitt 
burskap. Lyckades han inte på den tiden var han tvungen att flytta ut från staden: 
handelsordningen 12/10 1617 § 18, tryckt i Sleman 1964 s. 254.

 25 1619 års stadga § 27, tryckt i Sleman 1964 s. 324.
 26 Strängnäs rådhusrätt AI:2 24/3 1616 s. 132r, ULA.
 27 Det andra fallet finns i Skänninge rådhusrätt AIaa:1 s. 48r, VaLA. Borgaren Tore 
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I stadslagen fanns också bestämmelser som reglerade förhållandena 
mellan husägare och hyresgäst, och som därmed indirekt hade be-
tydelse för migrationen.28 I inget fall förbjöds dock hyresgästen att 
flytta på grund av ett ingånget hyresavtal, däremot var det enligt lagen 
ekonomiskt kostsamt för den som genom att flytta bröt ett kontrakt i 
förtid.29 Motsvarande gällde om husägaren ville tvinga hyresgästen att 
flytta innan kontraktstiden löpt ut: husägaren skulle då straffas eko-
nomiskt för kontraktsbrottet, men hyresgästen därefter tvingas flytta 
bort.30 Så länge inte hyresavtal sades upp förlängdes de per automatik 
ett år i sänder med samma villkor som tidigare.31 Av rannsakningsläng-
derna framgår att det förekom intraurban migration mellan stadsdelar 
och kvarter i svenska städer under 1610-talet, och att detta inte bara 
gällde tjänstefolk som bytte arbetsgivare utan att även hela hushåll 
bytte bostad inom städerna.32 Konflikter kring hyresavtalen förekom-
mer dock inte i tänkeböckerna, så om och i så fall hur denna migration 
påverkades av stadslagens bestämmelser är okänt.

En övergripande slutsats om regelverket kring migrationen i, till, 
och från städer är därför att det tillämpades sällsynt, åtminstone i 
rättsliga sammanhang. Det är tydligt att kronan försökte upprätthålla 
en ekonomisk skillnad mellan stad och landsbygd, men att denna 
skillnad aldrig blev absolut. Det är också tydligt att kronan försökte 

Anundsson hade svurit borgareed för mindre än ett år sedan då han nu ville flytta 
bort, och bötfälldes ”efter lagen” till 40 marker. Det tredje fallet var borgaren Hans 
Calvin i Stockholm (SSTB X s. 30, 22/3 1618) som våren 1618 ville flytta från staden 
”förr än tiden är ute”. Calvin hade då levt i Stockholm åtminstone sedan 1614 (SSTB 
VIII s. 165) och hade under tiden ådragit sig stora skulder till både kronan och staden. 
Domen löd därför att om Calvin ”icke ville hålla sin tid ut” skulle han betala böter 
och hans löftesmän skulderna. Om han istället valde att betala sina skulder och vänta 
ut de sex åren ”må han draga vart honom synes”. I detta fall var problemet alltså en 
kombination av brott mot sexårsregeln och skuldsättning. Det finns även exempel på 
att rådhusrätten i Stockholm förbjöd borgare att flytta enbart på grund av obetalda 
skulder (se målet mot Sander Ruun/Roan/Rhun som ville flytta från Stockholm våren 
1618 sedan han varit borgare i staden i sju år: SSTB VII s. 119; SSTB X s. 14, 4/3 1618).

 28 MESt B X, XII–XIII. Lagen använder inte begreppen hyresgäst och husägare, utan 
talar istället om ”gäst” och ”bonde”: Holmbäck & Wessén 1966 s. 105.

 29 MESt B X, XII.
 30 MESt B XII.
 31 MESt B XIII.
 32 Uppgifter om hushåll som flyttar mellan stadsdelar finns för Stockholm, Södertälje, 

Linköping, Norrköping, Söderköping, Åbo och Viborg, det vill säga större städer, 
eftersom det främst var större städer som hade en inre administrativ indelning i 
kvarter, rotar, fjärdingar eller stadsdelar. Uppgifter om tjänstefolk som flyttat mellan 
olika husbönder finns endast för Nyköping.
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begränsa viss migration och menade sig ha rätt att påverka städernas 
befolkningssammansättning, däremot kan det inte utläsas av det nor-
merande källmaterialet vilka effekter dessa försök hade – i synnerhet 
som det inte är känt om regelverket verkligen fungerade normerande 
på periodens migration. Därför behövs ett annat angreppssätt: att 
utifrån rannsakningslängdernas uppgifter undersöka 1610-talets mig-
rationsmönster för ett stort antal städer, och därigenom studera frågan 
vilken roll städerna spelade för migrationen. Om jag skall kunna för-
klara varför människor flyttade in i och ut ur de näver- och grästäckta 
stugorna där getter betade, behöver jag först och främst slå fast vilka 
dessa människor var, varifrån de kom och vart de begav sig.

Myten om staden som kyrkogård
…it appears with how much truth great cities  
have been called the graves of mankind

    Thomas Malthus33

Cities are the burial pit of the human species
    Jean-Jacques Rousseau34

Redan på Malthus och Rousseaus tid var the urban graveyard theory 
väletablerad, tanken att förmoderna städer var så ohälsosamma att de 
helt skulle utplånas om de inte ständigt fylldes på genom inflyttning.35 
I sin klassiska variant består teorin av två delar: dels att mortalite-
ten i städerna översteg fertiliteten, dels att mortalitetsöverskottet 
kompenserades av ett positivt migrationsnetto. Enligt en inflytelserik 
variant av modellen, formulerad av Allan Sharlin, var inflyttningen 
orsaken till mortaliteten: de inflyttade till städerna var, enligt Sharlin, 
oftast unga och ogifta,36 och bidrog därför endast till stadens mor-

 33 Thomas Malthus, An essay on the principle of population (1798), citerad i Galley 1995a 
s. 339.

 34 Citerad av Galley 1995b s. 163.
 35 I England förekom teorin redan på 1600-talet: Galley 1995a s. 448f.; Whyte 2000 s. 91; 

Hin 2016 s. 235. I Sverige finns den belagd åtminstone sedan mitten av 1700-talet, då 
Vetenskapsakademien menade att städernas folkmängd kunde upprätthållas endast 
genom ständig inflyttning av ”lantmannabarn eller utlänningar”: Öberg 1978 s. 75.

 36 Sharlin benämner detta ”the nature of migration in early modern society”: Sharlin 
1978 s. 127. Chris Galley menar i en undersökning av inflyttningen till York under 
1600-talet att ”[t]he migration of whole families […] may have occured, but most 
migration took place when young adults left their parental home to work as appren-
tices or servants”: Galley 1995a s. 459.
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talitet, inte till dess fertilitet.37 Oavsett variant – och ofta är det inte 
möjligt att avgöra vilken variant av teorin om den urbana kyrkogården 
som enskilda historiker använder sig av – resulterar teorin i att själva 
migrationen egentligen inte undersöks eller förklaras: den finns där 
antingen som en följd av eller förutsättning för mortaliteten. Teorin 
har haft och har ännu stort inflytande i forskningen om migration 
till städer i feodala europeiska samhällen: otaliga exempel finns från 
forskning om engelska städer,38 i utsagor om alla ”tidigmoderna” väst-
europeiska städer,39 liksom i forskning om 1600-talets svenska städer.40 
Följden för migrationsforskningen är att oftast endast inflyttningen 
undersöks, medan utflyttning från de förmoderna städerna förutsätts 
ha varit obefintlig.41

Det finns dock starka skäl att ifrågasätta den vedertagna myten 
om staden som kyrkogård. En stark motståndare till teorin är Chris 
Galley, som i flera empiriska studier av 1600-talets engelska städer visat 

 37 Sharlin 1978 s. 137. Sharlins modell diskuteras av exempelvis Hin 2016 s. 236; Tacoma 
2016 s. 146ff. Sharlin menade att detta bland annat berodde på en allmänt förekom-
mande ojämn könsbalans i tidigmoderna städer. Antagandet stöds av Leslie Page 
Moch, som anger att det fanns stora kvinnoöverskott i städer som Lille, Zürich och 
Venedig under 1600-talet, medan överskott av män endast fanns i få europeiska städer 
som Berlin och Rom: Moch 2003 s. 46. Chris Galley har dock i en undersökning av 
York 1601–1640 visat hur könsbalansen kunde ändras över tid i en och samma stad: 
Galley 1995a s. 463.

 38 Se till exempel Rollison 1999 s. 10, som menar att få engelska städer kunde behålla sin 
storlek utan inflyttning; Patten 1988 s. 77, som menar att de flesta städer inte kunde 
växa eller ”blomstra” utan inflyttning; Whyte 2000 s. 63, 91, som tar London som 
exempel men menar att ”det finns ingen anledning att tro” att tidigmoderna brittiska 
städer skulle ha kunnat växa eller ens behålla sin storlek utan ständig inflyttning.

 39 Clark & Souden 1988 s. 23: ”Immigration provided the life-blood of the urban com-
munity”; Bairoch 1989 s. 261: ”A permanent excess of mortality seems to be one of 
the most constant features of urban history”; Smith 2014 s. 528: ”The ‘urban graveyard 
effect’ – the high levels of mortality in premodern cities – has been recognized for 
many decades, along with its dramatic implication: that rural-urban migration was 
necessary to maintain urban population levels”. Exemplen kan flerfaldigas: Engman 
1984 s. 118; Kubinyi 1988 s. 113; Müller 1988 s. 97; de Munck & Winter 2012 s. 1.

 40 Kekke Stadin (1979 s. 30) motiverar sin undersökning av Arboga borgerskaps geogra-
fiska ursprung vid slutet av 1600-talet med konstaterandet att ”det är väl känt att vid 
denna tid var inte städernas befolkning självreproducerande”.

 41 ”The vast majority of urban studies show no interest in outmigrants at all, assuming 
either irrelevance or nonexistence”: Hochstadt 1999 s. 40. Så senast i Jan och Leo 
Lucassens studier av kulturgränsöverskridande migration. De visar att tusentals 
människor flyttade till städer i det tidigmoderna Europa men förutsätter att utflytt-
ningen ”was quantitatively negligible”: Lucassen & Lucassen 2009 s. 351f.



140 

att de i själva verket inte alls hade något mortalitetsöverskott.42 Sven 
Lilja har kommit fram till samma slutsats för städer i Nordeuropa 
och Sverige under 1600-talet: i normalfallet var fertiliteten högre än 
mortaliteten och städerna behövde följaktligen därför inte någon net-
toinflyttning för att kunna bevara sin storlek.43 Däremot, menar Lilja, 
var den naturliga folkökningen så låg att nettoinflyttning ändå var en 
nödvändig förutsättning för att städerna skulle kunna växa.44 Innebär 
detta att 1600-talets städer trots allt i normalfallet ändå hade en positiv 
nettoinflyttning?

Svaret beror på om man kan utgå från att städerna verkligen växte. 
Enligt en studie av mer än 2 000 europeiska städer med över 5 000 
invånare minskade i själva verket folkmängden i 40 % av fallen under 
1600-talet.45 För de svenska städerna visar Liljas statistik att folkmäng-
den minskade i var fjärde stad mellan 1610 och 1650.46 Även om hög 
nettoinflyttning var nödvändig då stora städer som London och Stock-
holm mångfaldigade sin folkmängd under 1600-talet,47 liksom då nya 
städer grundlades, visar tillväxtsiffrorna att man – i motsats till teorin 
– inte kan utgå från att nettoinflyttning var rådande normaltillstånd 
för de svenska städerna under 1610-talet. Att många städer, trots en 
demografisk urbanisering i riket som helhet, hade en konstant eller till 
och med minskande folkmängd betyder istället att utflyttning i många 
fall till och med kan ha varit vanligare än inflyttning. De båda mig-
rationsformerna är därför lika viktiga att undersöka för att förstå hur 
städer påverkade och påverkades av det tidiga 1600-talets migration.

 42 Galley 1995a s. 450, som undersöker Cambridge, Exeter, Hull, Ipswich, Reading och 
Worcester, samt hänvisar till en redan under 1600-talet publicerad studie av Breslau 
(som då hade 30 000 invånare) som visade att staden hade en naturlig folkökning. 
Enligt Galley är det möjligt att det enbart är 1700-talets London som uppvisar en 
naturlig folkminskning över en längre tid: Galley 1995b s. 162f.; Lo Cascio 2016 s. 25.

 43 Städer i England, Norge, Danmark, Sverige och Estland. Slutsatsen gäller även Lon-
don. Lilja 2003 menar att detta faktum var oberoende av städernas storlek. Sharlin 
utgick från att teorin endast gällde i städer med fler än 10 000 invånare, och nämner 
att andra forskare sätter denna gräns än högre (till exempel vid 25 000 invånare); 
Sharlin 1978 s. 128. Eftersom folkmängden i samtliga städer i Sverige vid 1600-talets 
början låg långt under denna gräns, vore det från Sharlins synvinkel redan a priori fel 
att betrakta de svenska städerna som urbana kyrkogårdar.

 44 Lilja 2003 s. 133f.
 45 Bairoch 1989 s. 251.
 46 Lilja 2000 s. 68. I ytterligare en dryg tredjedel av städerna var den årliga tillväxten lägre 

än 1 %, vilket sannolikt kan förklaras genom endast naturlig befolkningstillväxt: Lilja 
1996.

 47 Galley 1995a s. 450.
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Rannsakningslängderna om städernas migration
Europeisk forskning om migration till och från städer före 1800-talet 
lider av två större källproblem. För det första saknas material som 
skulle kunna ge en heltäckande bild av samtliga in- eller utflyttade.48 
Mycket forskning har därför kommit att fokusera på det geografiska 
ursprunget för nya borgare eller gesäller, vilka är de bäst dokumente-
rade grupperna. Det andra problemet är att även dessa goda källor i 
regel endast registrerat inflyttning, medan uppgifter om utflyttning 
helt saknas.49 Då man i äldre urbanmigrationshistorisk forskning ut-
gick från att mortaliteten dominerade städernas demografi sågs detta 
som ett mindre problem, eftersom det ändå var inflyttningen som 
var det viktiga. Forskningsläget består därför till övervägande del av 
studier av inflyttning, vilket får konsekvenser för vad jag kan relatera 
mina forskningsresultat till.

Med utgångspunkten att in- och utflyttning är lika viktiga att un-
dersöka är det nödvändigt att använda ett källmaterial som Älvsborgs 
lösens rannsakningslängder. I rannsakningslängderna redovisas såväl 
inflyttning till städer (i form av uppgifter om utflyttning från andra 
orter) som utflyttning från städerna. Till skillnad från i föregående 
kapitel kan här främst användas uppgifter där destinationen anges. 
Detta innebär att den lokala inflyttningen till städerna framförallt 
kan studeras i de landskap där destinationen registrerades mer konse-
kvent, i synnerhet Södermanland och Närke. Utflyttningen kan bäst 
studeras för de landskap där städerna rannsakades fullständigt, vilket 
var fallet i Östergötland, i Södermanland, i delar av Västmanland 
samt i de norrländska och finländska landskapen.50 För städer som 
endast delvis rannsakades (bland annat Stockholm) kan utflyttningen 
studeras mer eller mindre väl genom längdernas mer strödda uppgifter. 
Rannsakningslängderna kan också användas för att undersöka de 
ekonomiska strukturer som påverkade städernas migration, framförallt 
vad gäller skillnader mellan hushåll och tjänstefolk och mellan drängar 
och pigor. Detta är främst möjligt i de landskap där kommissionerna 
rannsakade även tjänstefolkets migration, Södermanland och Närke, 
även om också strödda uppgifter från andra landskap förekommer 
 48 Whyte 2000 s. 67 om engelska källor, men förutsättningarna är liknande på konti-

nenten.
 49 Whyte 2000 s. 88.
 50 Även Närke, Dalarna och Jönköpings län rannsakades fullständigt (se appendix), men 

i Jönköpings län och i Dalarna rannsakades av olika skäl inte städerna, och Örebro 
rannsakningslängd är förlorad.
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och används löpande i de följande undersökningarna.51 Dessa begräns-
ningar till trots är det genom rannsakningslängderna möjligt att ge en 
mer fullständig bild av städernas migration än vad som vanligtvis varit 
fallet i tidigare historisk forskning. 

Inflyttningens sociala dimensioner
Var den typiska inflyttaren till en stad i Sverige under 1610-talet ung 
och ogift? För några städer var det sannolikt så: till Örebro, Nyköping 
och Arboga översteg det registrerade antalet inflyttade drängar och 
pigor med råge antalet inflyttade hushåll.52 Varken Örebro eller Nykö-
ping var emellertid typiska städer, eftersom en stor del av inflyttningen 
i själva verket berodde på städernas slott (se kap. 4). För Söderman-
lands övriga städer, vilka alla var mindre än Nyköping, kan däremot 
inte något överskott av tjänstefolk konstateras trots att tjänstefolket 
rannsakades på den omkringliggande landsbygden.53 Eftersom under-
registreringen av tjänstefolkets flyttningar är stor kan man därav inte 
dra slutsatsen att det var vanligare att hushåll flyttade in till dessa städer 
än att ensamma pigor och drängar gjorde det. Det är alltså fortfarande 
fullt möjligt att den typiske inflyttaren var ung och ogift. Många av 
dem som sökte sig till städerna var det dock inte.

På grund av underregistreringen är det svårt att avgöra om det var 
vanligare att pigor eller drängar flyttade in till städerna. Sammanlagt 
finns i rannsakningslängderna uppgifter om något fler inflyttade pigor 
än drängar (172 mot 160), men för de flesta städer är de registrerade 
antalen så små att jämförelser vore meningslösa. För Örebro, den stad 
för vilken det finns flest uppgifter om inflyttat tjänstefolk, finns ett 
visst överskott av pigor (95 mot 81), medan inflyttningsströmmen 
till Nyköping tycks ha bestått till lika delar av drängar och pigor (42 
mot 39). Det finns också ett exempel på en stad dit långt fler män än 
kvinnor flyttade: Nystad, där samtliga hushåll, drängar och pigor som 
upptas i rannsakningslängden flyttade in efter stadens grundläggande 
1617. Av de 52 hushåll i Nystad för vilka mannens civilstånd angavs 

 51 Tjänstefolksmigration registrerades även i Tavastland, men där angavs destination 
endast i knappt 5 % av fallen.

 52 Örebro: 176 inflyttade drängar och pigor jämfört med 16 inflyttade hushåll; Nykö-
ping: 81 drängar och pigor jämfört med 57 hushåll; Arboga: 26 drängar och pigor 
jämfört med 20 hushåll. Även Södertälje har fler inflyttade drängar och pigor än 
hushåll, men där är marginalen liten (17 mot 16).

 53 För Södertälje, se föregående not. Uppgiften gäller alltså Strängnäs, Torshälla, Trosa 
och Tunafors.
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1618 var 23 ogifta män och 29 gifta, och utöver detta fanns i staden 
endast fyra drängar och en piga.54 På stadens grundande följde alltså 
ett lokalsamhälle med en stor initial könsobalans (nästan två män per 
kvinna).55 De svenska exemplen passar därmed väl in i den bild som ges 
i tidigare europeisk forskning: det fanns städer med såväl mans- som 
kvinnoöverskott, men också städer som lockade ungefär lika många 
inflyttande kvinnor som män.56

För flertalet inflyttade hushåll ger rannsakningslängderna inga vi-
dare upplysningar om social eller ekonomisk ställning. För ungefär ett 
tjugotal hantverkare anges att de flyttat in från landsbygden till någon 
stad, ofta men inte alltid till den mest närbelägna.57 I vissa fall uppges 
att hantverkaren flyttade till staden i samband med att han tog tjänst 
hos kronan, hos någon namngiven adelsman, eller som dräng hos en 
mästare i staden.58 Den inflyttning av hantverkare från landsbygden 
till städerna som kan iakttagas i källmaterialet skulle kunna tolkas 
som att kronans försök att samla hantverksproduktionen till städerna 
var framgångsrika, om det inte vore för att det finns ett motsvarande 
antal uppgifter om hantverkare som flyttade ut och bosatte sig på 
landsbygden.59 Snarare än en enkelriktad migrationsström av hant-
verkare från landsbygden in mot städerna präglades 1610-talet av ett 
kontinuerligt utbyte av hantverkare mellan stad och landsbygd. Vad 
gäller handelns lokalisering var migrationen mer entydigt riktad in 
mot städerna. Nästan samtliga källuppgifter gäller dock Nystad, som 
grundades av kronan för att staden skulle utgöra bostadsort för regio-
nens landsköpmän och ”utlandsseglande bönder”.60 I övrigt utgjorde, 

 54 ÄR vol. By s. 78ff. & vol. Br s. 1.
 55 Enligt Sharlins modell skulle detta över tid ha resulterat i folkminskning om inte 

överdödligheten vägdes upp av kontinuerlig inflyttning. Med tanke på att Nystad 
kom att växa med 3 % om året fram till 1650 (Lilja 1996) var den fortsatta inflytt-
ningen sannolikt inte endast stor, utan hade också andra proportioner mellan pigor 
och drängar än i nybyggnationsskedet.

 56 Utgrävningar av kyrkogården i Nylöse har nyligen visat att det sannolikt fanns ett 
överskott av män i staden under 1500-talet, eftersom 60 % av de begravda var män: 
Rosén & Larsson 2018.

 57 Flest uppgifter finns om skräddare (5), skomakare (3) och smeder (2), men därtill 
finns även enstaka uppgifter om inflyttade laggare, kopparslagare, borrare, guldsme-
der, murmästare, timmermän, lådmakare, vagnmakare med flera, liksom personer 
benämnda ”borgare”.

 58 Dräng hos mästare: ÄL vol. 67 (Axbergs sn).
 59 Återigen är uppgifterna om skomakare (6) och skräddare (5) flest, därefter snickare 

(3), guldsmeder (3) och enstaka målare, tunnbindare och linvävare med flera.
 60 Gustav II Adolfs brev om Nystads grundande 17/5 1616 och 19/4 1617, tryckta i Sle-
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av rannsakningslängderna att döma, köpmän inte någon betydande 
del av inflyttningen från landsbygden till städerna.61

De flesta av de ovannämnda hantverkarna uppges ha varit gifta, så 
med dem in till staden flyttade även en anonym hustru och eventuella 
barn. För de flesta andra kvinnor som flyttade till städerna anges ingen 
orsak, med undantag för ett litet antal pigor som flyttade därför att de 
gift sig med någon (icke namngiven) man i staden.62 Även om Grethe 
Jacobsens tes att ogifta kvinnor, till skillnad från manliga lärlingar, 
flyttade in till städerna utan att veta vilket yrke de skulle komma att 
verka inom antagligen är riktig för det stora flertalet, fanns därmed 
också en alternativ väg för ogifta kvinnor att bli stadsbor.63

Det finns inget som tyder på att det framförallt var fattigare männ-
iskor som sökte sig in till städerna. Rannsakningslängdernas uppgifter 
om fattigdom är visserligen inte konsekvent registrerade, men det 
finns ingen anledning att tro att materialet skulle ha en tendens att 
mer sällan ange att de som flyttade till städerna vore fattiga. I ett par 
fall antyds visserligen ett orsakssamband mellan fattigdom och inflytt-
ning till närmaste stad (”flytt för fattigdoms skull”),64 men de flesta 
sådana anteckningar handlar istället om migration på landsbygden 
eller ut från en stad. Städerna fungerade alltså inte som tillflyktsorter 
för landsbygdens mest ekonomiskt utsatta, åtminstone inte i någon 

man 1964. I brevet 1616 nämns att utlandsseglande bönder och andra i socknarna 
Nykyrka, Lappo, Vemo, Tövsala och Letala skulle flytta till staden. Däremot förbjöds 
inflyttning från andra städer i Finland. Älvsborgs lösens uppgifter om inflyttningen 
till Nystad har kompletterats med en lista över alla inflyttade nya borgare i Nystads 
rådhusrätt vol. Cc:1, Åbo landsarkiv. Bosättningen i Nystad liknade i mångt och 
mycket inflyttningen till de under 1600-talet grundade städerna i Österbotten. Ar-
mas Luukko har funnit att dessa städer främst attraherade landsköpmän från den 
egna socknen och älvdalen, medan borgare från Sverige och södra Finland liksom 
savolaxiska bönder som handlade i Österbotten endast sällan bosatte sig i städerna: 
Luukko 1964 s. 106–112.

 61 I Älvsborgs lösen finns endast en uppgift om en ”hertig Johans köpman” som flyttade 
från (den östgötska) landsbygden till Skara omkring 1615: ÄL vol. 76 (Ringarums sn).

 62 En piga vardera i Hovsta sn (till Arboga), Götlunda sn (till Arboga) och Sköllersta sn 
(till Örebro): ÄL vol. 67; därtill en kvinna som blivit änka året innan från Hammarby 
sn (till Torshälla): ÄL vol. 66.

 63 Jacobsen 1988 s. 47, 51 menar att unga män som flyttade till städerna hade möjlighet 
att planera sin framtid baserat på skråordningar och traditioner, medan unga kvinnor 
svävade i ovisshet om hur länge deras ”utbildningstid” som ogifta skulle vara. För män 
saknas motsvarande uppgifter i rannsakningslängderna. För fyra ogifta män i Västerås 
stad anges dock att de flyttade till andra städer i samband med giftermål: ÄL vol. 44.

 64 ÄL vol. 77 (Västra Tollstads sn); ÄL vol. 39 (Gärdhems sn, två hushåll).
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anmärkningsvärt hög utsträckning, vad än kronan påstod i sina be-
kymrade påbud.

Sammanfattningsvis framtonar en mer sammansatt bild av den 
feodale stadsinflyttaren än vad som tidigare förutsatts i den urban-
historiska forskningen. Visserligen bekräftar mina resultat att en stor 
del av städernas befolkning utgjordes av inflyttade unga och ogifta 
män och kvinnor, och resultaten visar också att i åtminstone några av 
1610-talets svenska städer fanns numerära kvinno- eller mansöverskott. 
Resultaten pekar dock även ut två andra möjligheter för inflyttning. 
För det första kunde åtminstone unga kvinnor flytta in till städerna 
i samband med giftermål, snarare än som pigor, och för det andra 
utgjorde gifta par (med eventuella barn och andra anförvanter) en 
betydande del av städernas inflyttade. Inte minst viktigt är att bland 
dessa hushåll fanns hantverkare av mycket skiftande yrkeskategorier 
som ingick i ett utbyte med landsbygden, eftersom andra hantverkare 
samtidigt flyttade ut från städerna. Sharlins demografiska modell är 
därför inte hållbar för det tidiga 1600-talets svenska städer: en stor del 
av inflyttarna bör ha bidragit inte bara till stadens mortalitet utan i hög 
grad även till dess fertilitet.

Inflyttningens rumsliga dimension
Även om frågan varifrån de feodala städernas inflyttare kom har un-
dersökts för en rad europeiska länder, är det svårt att skapa någon 
överskådlig bild av forskningsläget. De flesta studier behandlar endast 
en eller några få städer och ofta endast någon speciell grupp inflyttade 
som gesäller eller lärlingar. Det finns inte heller någon vedertagen stan-
dard för hur resultaten skall redovisas. I vissa undersökningar anges 
endast det genomsnittliga inflyttningsavståndet, i andra bara hur stor 
andel av inflyttarna som kom från något närliggande område, medan 
i åter andra studier de inflyttade fördelas på olika avståndsklasser som 
visar hela spridningen. Kanske är det dessa svårigheter som gör att mer 
systematiska jämförelser saknas. Kring en övergripande tolkning råder 
emellertid konsensus: den största delen av inflyttningen till städer i 
feodala samhällen kom från den omgivande landsbygden, från städer-
nas ”omedelbara omnejd”.65

 65 Jämför Moch 2003 s. 47, se även s. 50, 128 (om att detta gäller även 1800-talet).
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Tabell 12. Inflyttningsavstånd för olika grupper till städer i Sverige, England, Tyskland etc., 
1400–1800-talet, enligt tidigare forskning.

Stad Undersökt grupp Resultat

Sverige

Arboga (Västmanland, 1680) borgare 40 % inom 20 km; 70 % från 
Västmanland

Borås (Västergötland, 1800-talet) vuxna ”vanligen” inom 20 km
England

Norwich (12 000 inv., 1600–1649) lärlingar 37 % inom 19 km; mer än 50 % 
inom 26 km

Great Yarmouth (5000 inv., 1563–
1655)

lärlingar 33 % inom 19 km; mer än 50 % 
inom 32 km

Ipswich (4000 inv., 1596–1651) lärlingar 56 % inom 19 km
Canterbury (6000 inv., 1580–1640) manliga vittnen 45 % inom 16 km; mer än 50 % 

inom 24 km
Maidstone (2000 inv., 1580–1640) manliga vittnen 66 % inom 16 km
Faversham (1000 inv., 1580–1640) manliga vittnen 55 % inom 16 km

Tyskland

Frankfurt am Main, Nördlingen & 
Ulm (c:a 1500)

borgare genomsnitt 80 km

Esslingen (1482–1552) borgare genomsnitt 52 km
Esslingen (1500-talet) gesäller genomsnitt 320 km

Frankrike

Toulouse & Bordeaux (1727–1729) drängar och pigor 94 % från landsbygden, 2 % från 
andra städer, 5 % födda i staden

Aix & Marseille (1715–1752) drängar och pigor 47 % från Provence, 39 % från 
Dauphiné, 11 % födda i staden

Flandern

Brügge (1400-talet) borgare 70–85 % från stadens omgivningar
Polen

Krakow (1647–1660) lärlingar median 29 km; 81 % från 
landsbygden, 8 % från andra städer

Ungern

Buda (senmedeltid) borgare 13 % inom 20 km; 23 % inom 35 km
Pest (senmedeltid) borgare 30 % inom 20 km; 41 % inom 35 km
Székesfehérvár (senmedeltid) borgare 31 % inom 35 km
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Anmärkningar: I Clarks data ingår endast individer födda i Kent (det landskap där de tre 
städerna ligger), och avstånden är mätta från männens födelseorter. Stadin och Wyzga 
mäter avståndet från födelseorten, inte från inflyttningsorten. Källor: Patten 1988 s. 88 
(Norwich, Great Yarmouth, Ipswich); Schwinges 2002 s. 403 (Frankfurt, Nördlingen 
& Ulm); Müller-Herrenschwand 2002 & Hahn 2012 s. 78f. (Brügge); Schultz 2002 s. 
471–474 (Esslingen); Wyzga 2017 s. 17 (Krakow); Kubinyi 1988 s. 121f. (Buda, Pest & 
Székesfehérvár); Clark 1972 s. 125 (Canterbury, Maidstone & Faversham); Daun 2016 s. 
145f. (Borås); Stadin 1979 s. 30f. (Arboga); Fairchild 1984 s. 62 (Toulouse & Bordeaux); 
Maza 1983 (Aix & Marseille).

Det är svårt att ur tabellen ovan utläsa några tydliga mönster eftersom 
så många variabler är inblandade: olika tidsperioder, olika stora städer, 
olika grupper av flyttare samt inte minst olika mått på migrationen. 
En slutsats som kan dras relativt enkelt är att samtliga tidigare studier 
visar att städer hade ”lokala” inflyttningsfält, men denna schematiska 
slutsats döljer emellertid de stora skillnader som samtidigt uppmätts 
mellan olika städer. Medan Clark fann att två av tre män i Maidstone 
var födda mindre än 16 km från staden var exempelvis endast fyra av 
tio borgare i Stadins studie av Arboga födda inom två mils radie. Tabel-
len visar också att det fanns skillnader mellan olika sociala gruppers 
inflyttning, vilket ibland har uppmärksammats i tidigare forskning: 
Paul Slack jämförde lärlingars och lösdrivares geografiska bakgrund 
för några engelska städer under 1600-talet,66 Knut Schultz visade 
att gesäller flyttade i genomsnitt sex gånger så långt som borgare till 
Esslingen,67 och Albert Müller och Katarina Müller-Herrenschwand 
fann i varsin studie att också olika borgerliga yrkesgrupper kunde ha 
skiftande geografiskt ursprung.68 Det finns därmed betydande varia-
tioner både i det lokala och i det sociala, variationer som mot bakgrund 

 66 Slack 1988 s. 59–67. Färre än 7 % av lärlingarna i Sheffield 1625–1649 och 15 % av 
lärlingarna i Salisbury 1598–1640 hade flyttat längre än 40 miles, medan mer än 
hälften av lösdrivarna (vagrants) i Salisbury och Colchester 1598–1664 hade flyttat 
längre än 50 miles.

 67 Schultz 2002 s. 471–474. Gesäller hos en skinnare (Kürchnermeister) på 1500-talet 
jämfördes med nya borgare inflyttade 1482–1552.

 68 Müller visade bland annat att medan andelen bagare och slaktare som hade flyttat 
in från någon annan stad var marginell, var så mycket som 85 % av guldsmederna i 
Innsbruck och Salzburg inflyttade från andra städer, ofta över långa avstånd: Müller 
1988 s. 100–102. Müller-Herrenschwands undersökning behandlar borgarna i Brügge 
under 1400-talet. Hon urskiljer tre grupper med olika geografiskt ursprung: en där 
mer än hälften kom från den omkringliggande landsbygden (bagare, mjölnare och 
garvare), en där en stor del kom från andra städer (hattmakare, skomakare och rem-
snidare) och slutligen en som flyttat långa avstånd och ofta från utlandet (guldsmeder, 
silversmeder och läkare): Müller-Herrenschwand 2002 s. 500. 
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av nuvarande forskningsläge med dess skiftande redovisningsmetoder 
inte enkelt kan förklaras. 

Både för att studera sådana skillnader och för att underlätta jäm-
förelser mellan mina resultat och kommande studier kombinerar jag 
i det följande två olika redovisningssätt. Dels redovisas medianavstån-
den och andelen flyttare inom en, två, tre respektive fyra mil, och dels 
redovisas flyttningarnas fördelning på olika avståndsklasser. Den förra 
redovisningsformen har fördelen att den relativt enkelt kan jämföras 
med tidigare studier, den senare att den tydligare visar den totala sprid-
ningen och därigenom möjliggör mer detaljerade jämförelser.

I figuren ovan presenteras en sammanställning av hur långt tjänstefolk 
flyttade till de ungefär 50 städer i riket för vilka det finns uppgifter i rann-
sakningslängderna.69 Även om uppgifterna rör riket som helhet, väger 
städerna i södra Sverige relativt tungt på grund av de södra landskapens 
många och goda källuppgifter. Resultaten visar tydligt att huvuddelen 
av alla drängar och pigor flyttade till städer belägna högst några mil 
från deras hem. Längre än fem mil flyttade bara någon enstaka procent 
av tjänstefolket, även om det förekom att pigor och drängar flyttade 

 69 Därtill ingår ett litet antal uppgifter om flyttningar till städer utanför riket i diagram-
underlagen.

Figur 12. Inflyttning av tjänstefolk till Sveriges städer 1613–1618. Avstånd i km, 
N = 330. Källa: ÄL; ÄR.
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till och med mer än 20 eller 30 mil för att bosätta sig i en stad.70 Även 
om detta i vissa fall kunnat innebära flyttningar mellan två närbelägna 
städer, visar de uppmätta avstånden att de allra flesta drängar och pigor 
flyttade in till städerna från dessas omgivande landsbygd.71

Tabell 13. Andelen hushåll och tjänstefolk inflyttade till städer i Sverige 1613–1618 över 
olika avstånd.

Andel flyttade inom…
Median10 km 20 km 30 km 40 km

Tjänstefolk (N = 330) 21 % 58 % 81 % 93 % 18 km
Pigor (N = 172) 17 % 55 % 88 % 94 % 19 km
Drängar (N = 158) 24 % 58 % 79 % 88 % 16 km
Hushåll (N = 369) 19 % 31 % 42 % 50 % 39 km

Källa: ÄL; ÄR.

 70 Av de sju uppgifterna om flyttningar längre än 10 mil rör sex drängar och en en piga.
 71 Figuren överensstämmer relativt väl med den distance decay effect som jag i föregående 

kapitel visade gällde för samtliga flyttningar i riket, dock endast för flyttningar längre 
än 15 km. För kortare flyttningar visar diagrammet däremot att flyttningarna blev fler 
då avståndet växte. Det finns två förklaringar till varför det ser ut på detta sätt. Den 
ena är städernas fysiska utbredning, vilken innebar en underregistrering av mycket 
korta flyttningar. Den andra är mer betydelsefull, men samtidigt mer komplicerad. 
Diagrammets staplar representerar områden kring staden vilka är formade som cir-
kelringar med växande area, och därmed innehåller de en allt större population ju 
längre från staden man avlägsnar sig. Effekten kan undvikas genom att vikta varje 
sådant område med dess storlek. Vikten för cirkelring n, räknat från centrum, be-
stäms genom att relatera arean An till A1, vilket ger vikten Vn = A1/An = 1/(2n–1). Görs 
detta visar diagrammet en god överensstämmelse med the distance decay effect också 
för korta avstånd (se figur nedan). Detta innebär att även om det vanligaste var att 
drängar och pigor flyttade ett par mil för att bosätta sig i en stad, var det en relativt sett 
högre andel av de drängar och pigor som bodde i stadens absoluta närhet som flyttade 
in till staden. Det var med andra ord inte i första hand antalet flyttningar, utan snarare 
tjänstefolkets benägenhet att flytta till staden som minskade med avståndet.

Inflyttning av tjänste-
folk till Sveriges städer 
1613–1618, viktad med 
områdenas storlek. 
Avstånd i km, N  = 
330. Källa: ÄL; ÄR.
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På motsvarande sätt visar figuren ovan hushållens inflyttning. Också 
här finns en övervikt för inflyttning från det närmaste området, men 
mönstret är inte alls lika tydligt som för tjänstefolket. Även om lika 
stor andel av tjänstefolket som hushållen hade sitt ursprung inom sta-
dens absolut närmaste omgivningar, skilde sig gruppernas migration 
betydligt åt över längre avstånd.72 En avsevärt högre andel av hushållen 
flyttade till städer över mycket längre avstånd, vilket innebär att det 
ofta måste ha funnits stora skillnader i geografisk bakgrund för olika 
medlemmar i ett hushåll i 1610-talets svenska städer, geografiska skill-
nader som utöver de sociala skilde husbönder från tjänstefolk. 

På grund av bristande jämförbarhet kan mina resultat för det 
svenska 1610-talet endast grovt relateras till tidigare forskning. De eng-
elska 1600-talslärlingarna flyttade i allmänhet längre än vad det svenska 
tjänstefolket gjorde, men å andra sidan kortare än de svenska hushållen. 
Medan de tyska borgarna i genomsnitt flyttade längre än de svenska 
hushållen (vilket kan bero på att man redovisat medelvärden istället 
för medianer), hade de engelska manliga vittnena i Kent flyttat kortare 
än såväl de svenska hushållen som det svenska tjänstefolket. Vad gäller 
Sverige hade en större andel av borgarna i Arboga 1680 flyttat kortare 
till staden än vad stadsflyttande hushåll gjorde 70 år tidigare. Resul-
taten placerar därmed undersökningen någonstans mellan uppmätta 

 72 Om områdena viktas (se föregående not) uppvisar dock även hushållen en tydlig distance 
decay effect. Också för hushåll var alltså avståndet till en stad viktigt för migrationen.

Figur 13. Inflyttning av hushåll till Sveriges städer 1613–1618. Avstånd i km, N = 369. 
Källa: ÄL; ÄR.
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ytterligheter, mellan tidigare uppmätta såväl kortare som längre inflytt-
ningsavstånd. I 1610-talets Sverige kom en majoritet av de inflyttande 
från städernas närområden, samtidigt som en viktig slutsats också är att 
den geografiska bakgrunden skilde sig åt mellan olika sociala grupper i 
städerna, även inom ramen för ett och samma hushåll.

Rannsakningslängderna anger dessvärre sällan borgarnas yrkes-
titlar, vilket innebär att det inte är möjligt att undersöka olika yrkens 
geografiska rekrytering så som man gjort i utländska studier. Däremot 
är det möjligt att göra en jämförelse mellan pigors och drängars inflytt-
ningsavstånd. Figuren nedan visar en tydlig skillnad. Även om främst 
drängar flyttade mycket långt för att komma till en stad, flyttade en 
större andel av pigorna relativt sett längre än drängarna, vilket också 
framgår av att medianen för de bägge grupperna var 19 respektive 16 
km. Vad skillnaden beror på är inte lätt att säga, inte heller vilken 
betydelse de olika gruppernas olika geografiska bakgrund eventuellt 
hade för stadens sociala liv.73 Men faktum kvarstår: människor som 
fyllde olika ekonomiska och social roller i det tidiga 1600-talets städer 
hade olika migrationserfarenheter och geografisk bakgrund.

Utöver sin ekonomiska roll fungerade feodala europeiska städer också 
i många fall som administrativa och religiösa centra. I 1600-talets Sve-
rige hade staten förlagt merparten av sina institutioner till städerna. 

 73 En fråga som även formuleras (men inte besvaras) av Müller 1988 s. 103.

Figur 14. Inflyttning av drängar och pigor till Sveriges städer 1613–1618. Avstånd 
i km, N = 330. Källa: ÄL; ÄR.
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Där fanns de kungliga slotten med hov, administration och fängelser, 
där fanns domkyrkor, hospital och skolor och där fanns militära 
anläggningar som skeppsgårdar. Också dessa institutioner påverkade 
städernas migration. Påverkan var dels indirekt genom att de diversi-
fierade städernas ekonomiska struktur, så att Vadstena, där hertig 
Johan höll hov under 1610-talet, var den stad i riket (med undantag 
för Stockholm) där flest olika typer av hantverkare levde.74 Men insti-
tutionerna hade också en direkt påverkan på migrationen. Ett exempel 
på detta är skolan i Örebro, vilken kan undersökas genom uppgifter 
om skol gossarna i den från åren 1615–1617 bevarade matrikeln.75 I maj 
1615 fanns drygt 100 elever vid skolan och under de följande två åren 
inskrevs ytterligare drygt 130.76 Av dessa var 21 % födda i Örebro medan 
9 % hade flyttat dit från andra städer. Merparten av eleverna kom dock 
till staden från landsbygden, främst från Närke (34 %), men också 
från bland annat Västergötland (8 %) och Värmland (7 %), liksom 
från mer avlägsna områden som Småland (7 %).77 Skolgossarna hade 
med andra ord ett mycket vidare geografiskt inflyttningsfält än stadens 
drängar och pigor, genom att den statliga institutionen skapade andra 
möjligheter till migration än vad arbete i staden gjorde. Detsamma 
framgår av skolmatrikelns mer sällsynta utflyttningsuppgifter,78 vilka 
visar att för åtminstone vissa elever följdes den korta flytten in till 
Örebro av vidare migration till andra delar av riket, nästan uteslutande 
till andra städer.79 Också elever som ursprungligen kom från en annan 
stad flyttade vidare till andra orter, till exempel från Enköping via 

 74 Lindberg 1964 s. 48.
 75 Örebro stad: Karolinska skolan D2a:1 (matrikel 1615–1821), Örebro stadsarkiv (ÖSA).
 76 Detta kan jämföras med att Örebro vid denna tid hade totalt 800 invånare. Skolan i 

Åbo var vid slutet av 1500-talet ännu större, med 700–800 elever: Nikula 1987 s. 680. 
Skolgossar utgjorde med andra ord en betydande andel av befolkningen i de städer 
där det fanns skolor.

 77 Därtill kom 4 % från Västmanland, 3 % från Södermanland, 2 % från Östergötland, 
1 % från Uppland, 1 % från Dalarna, samt 1 % från Gästrikland och Hälsingland. För 
fyra elever saknas uppgift om födelseort. Inga elever flyttade till Örebro från Finland 
eller från norra Norrland. Av skolans fyra lärare var en född i Örebro, en i Närke, en i 
Värmland samt en i Eksjö stad i Småland. Örebro stad: Karolinska skolan D2a:1, ÖSA.

 78 Totalt finns i matrikeln endast 16 uppgifter om utflyttningar, bland annat därför 
att det var vanligt att eleverna lämnade skolan rectore inscio, ”utan rektors vetskap”. 
Örebro stad: Karolinska skolan D2a:1, ÖSA.

 79 Bondsöner från Närke hamnade via Örebro i till exempel Uppsala, Nyköping och 
Linköping. Örebro stad: Karolinska skolan D2a:1, ÖSA.
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Örebro till Mariestad, eller från Mariestad via Örebro till Arboga.80 
Sannolikt fortsatte åtminstone en del av dem sina studier vid andra 
skolor (eller vid universitetet i Uppsala). De statliga institutionerna 
bidrog på så sätt till att skapa ett demografiskt stadssystem. 

Migration från stad till stad
Även om de flesta historiker oavsett undersökt område eller tidsperiod 
betonat inflyttningen från stadens omedelbara omland, påpekas 
samtidigt återkommande att det också förekom inflyttning över längre 
avstånd och att denna inflyttning främst rörde sig om personer som 
kom från andra städer.81 Ett sådant samband fanns även i Sverige i 
början av 1600-talet (se figuren nedan). Medan en överväldigande 

 80 Se Isacus Erici Taedensis, son till kyrkoherden i Enköping, respektive Johannes Melarto-
paeus, son till superintendenten i Mariestad. Örebro stad: Karolinska skolan D2a:1, ÖSA.

 81 Sådana samband finns för England hos Clark 1972; Stone 1977 s. 146f.; Slack 1988 s. 
59–67; för de ungerska städerna Székesfehérvár, Szeged och Sopron under 1500-talet 
hos Kubinyi 1988 s. 122; för österrikiska Innsbruck och Salzburg hos Müller 1988 s. 91; 
för tyska Thorns hantverkare under 1400-talet hos Schultz 2002 s. 450f. I motsats till 
de flesta studier (och explicit i motsats till de engelska) menar Schwinges att endast 
en liten del av inflyttarna i Frankfurt am Main, Nördlingen och Ulm omkring år 
1500 samt Zürich 1351–1545 var från det omedelbara omlandet, medan ”en stor del 
härstammade från mer fjärran belägna områden” (”ein grosses Teil stammte aus wei-
ter entfernt liegendes Gebieten”). Hos Schwinges blir därmed inflyttarnas ursprung 
i andra städer ännu mer framträdande: Schwinges 2002 s. 383.

Figur 15. Andelen hushåll inflyttade till Sveriges städer 1613–1618 från landsbygd 
respektive från andra städer. Avstånd i km. Källa. ÄL; ÄR.
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majoritet av de hushåll som flyttade kortare än tre mil in till en stad 
kom från landsbygden, kom de flesta hushåll som flyttade över längre 
avstånd från andra städer. Ibland har man i tidigare forskning funnit 
att de mer långväga flyttarna uteslutande kom från andra städer, men 
detta var dock inte fallet i det svenska 1610-talet. Även av de hushåll 
som flyttade in till städer över längre avstånd kom en betydande andel 
från landsbygden (44 % för alla flyttningar längre än tre mil). Antingen 
föreligger här en reell skillnad mellan Sverige och andra undersökta 
europeiska områden, vilket lättast skulle kunna förklaras av den re-
lativt sett låga urbaniseringsgraden, eller så har de långväga flyttarnas 
urbana ursprung överdrivits i tidigare studier, möjligen beroende på 
de källmaterialtyper som använts.

Till de flesta städer flyttade endast hushåll från andra städer i 
närområdet (se karta nedan). Detta bekräftar tidigare forsknings syn 

Figur 16. Det svenska demografiska stadssystemet 1613–1618. I figuren 
redovisas dokumenterade flyttningar mellan städer enligt Älvsborgs lösen, 
Stockholm och Norra förstaden ej inkluderade. Kontakter med utländska 
städer (till exempel Lübeck och Königsberg) ej redovisade. Källa: ÄL; ÄR.
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på det tidiga 1600-talets svenska städer som ”mycket löst förenade 
i ett outvecklat stadssystem utan framträdande hierarkier”.82 Det 
enda undantaget var Stockholm, som hade demografiskt utbyte med 
samtliga städer i närheten och med flertalet städer även i Norrland 
och Finland.83 Stadens inflyttningsfält var dock inte ”nationellt”, 
vilket 1600-talets Londons var,84 för även om det kom inflyttare till 
staden från landsbygden i både Norrland och Finland, fanns det stora 
landsbygdsområden i södra delen av riket som inte alls berördes av 
inflyttning till staden. Före den snabba demografiska expansionen från 
1620-talet och framåt hade inflyttningen till Stockholm mer gemen-
samt med de senmedeltida ungerska huvudstäderna Buda och Pest, 
vilka enligt Kubinyi lockade inflyttare från alla andra ungerska städer 
men inte från hela den ungerska landsbygden,85 än med 1600-talets 
engelska storstad.

Utflyttning från städerna
Medan undersökningar av inflyttning till feodala städer är relativt 
vanliga är utflyttningsundersökningar desto mer sällsynta, och det av 
två skäl. Det ena är att de demografiska teorierna i högre utsträckning 
betonar vikten av inflyttning, vilket gjort inflyttningen mer intressant 
för flertalet forskare. Det andra skälet är att det ofta saknas källor 
till utflyttningen: städerna själva förde sällan längder över personer 
som flyttade bort, och bortflyttade personer spreds ut i andra orters 
oöverskådliga (och ofta även obefintliga) inflyttningsregister. Endast 
lite är därför genom tidigare forskning känt om städernas utflyttning. 
I Clarks studier av domstolsvittnen i 1600-talets England fann han att 
städernas utflyttningsfält i hög grad liknade deras inflyttningsfält.86 En 
annan engelsk studie fann att mer än hälften av alla lärlingar i London 
flyttade bort efter avslutad utbildning, och att så mycket som var fjärde 

 82 Sandberg 1991 s. 46f.
 83 Uppgifter om migration till och från städer i Västergötland, Värmland och Småland 

saknas, antagligen beroende på bristande källmaterial, mindre troligt för att de alla 
faktiskt saknade direkt demografiskt utbyte med Stockholm.

 84 Detta förutsattes av Wrigley 1967 s. 46–49 och av Bairoch 1989 s. 262. Studier som 
tyder på att det faktiskt var så i Stone 1977 s. 146f.; Slack 1988 s. 59; Thompson 1991 
s. 62; Whyte 2000 s. 68.

 85 Kubinyi 1988 s. 122.
 86 De allra flesta hade flyttat ut kortare än 24 km, att jämföra med att mer än 50 % hade 

flyttat in kortare än detta avstånd: Clark 1972 s. 133.
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då återvände till sin hemförsamling.87 En flytt till London, oavsett 
varifrån i England lärlingen kom, ledde alltså inte nödvändigtvis till 
en definitiv brytning med hemorten. De få tidigare undersökningar 
som finns visar följaktligen hur dessa städer hade utflyttningsområden 
som i stort sett motsvarade deras inflyttningsområden.

Genom Älvsborgs lösens rannsakningslängder kan städernas ut-
flyttning studeras mer systematiskt, om än endast för de städer som 
rannsakades och där destinationer antecknades. Antalet uppgifter om 
utflyttade drängar och pigor är dessvärre för litet för att kunna under-
sökas. De hushåll som enligt rannsakningslängderna flyttade från stä-
der med känd destination redovisas i figuren ovan och i tabellen nedan. 
Jämfört med inflyttningen var uppenbarligen en mycket mindre andel 
av utflyttningen riktad till städernas närområden: medan hälften av de 
inflyttande hushållen flyttade kortare än fyra mil, bosatte sig mindre 
än vart tredje utflyttande hushåll i detta område. 1610-talets svenska 
städer hade följaktligen inte inflyttningsområden som motsvarade de-
ras utflyttningsområden.88 Några väl avgränsade utflyttningsområden 

 87 Klemp, Minns, Wallis & Weisdorf 2013 s. 223–227.
 88 En möjlig invändning mot detta vore att fler långa utflyttningar redovisades i rann-

sakningslängderna, eftersom utflyttningar exempelvis till Tyskland registrerades 
medan uppgifter saknas om sådana inflyttningar. Men även om man bortser från 
alla flyttningar längre än 200 km kvarstår skillnaderna: medianvärde för utflyttningar 

Figur 17. Utflyttning av hushåll från Sveriges städer 1613–1618. Avstånd i km, 
N = 349. Källa: ÄL; ÄR.
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kan faktiskt inte utläsas ur figuren, snarare förekom utflyttningar längs 
en kontinuerlig längdskala, från sådana hushåll som bosatte sig i en 
by strax utanför stadsgränsen till sådana som flyttade till städer på 
kontinenten. Slående är också hur svag the distance decay effect var 
för hushållens utflyttningar. För utflyttningen från städerna tycks de 
relativa avståndsskillnaderna med andra ord nästan helt ha saknat 
betydelse.89

Tabell 14. Andelen hushåll utflyttade från städer i Sverige 1613–1618 över olika avstånd.

Andel flyttade inom…
Median10 km 20 km 30 km 40 km

Hushåll (N = 349) 9 % 19 % 25 % 32 % 88 km

Källa: ÄL; ÄR.

Hur kan då detta från tidigare forskning okända migrationsmönster 
förklaras? Ibland har man gjort skillnad på två olika former av utflytt-
ning från städerna. Den ena formen är utflyttning till andra städer, 

cirka 50 km mot 30 km för inflyttningar; 34 % som flyttade ut kortare än 30 km, 
jämfört med 48 % som flyttade in och så vidare.

 89 Om områdena viktas på samma sätt som för inflyttningen syns dock en distance decay 
effect, om än mindre tydlig än för inflyttningen (och i princip obefintlig i intervallet 
15–45 km).

Figur 18. Andelen hushåll utflyttade från Sveriges städer 1613–1618 över olika avstånd 
till landsbygd respektive till andra städer. Avstånd i km, N = 349. Källa: ÄL; ÄR.



158 

vilket framförallt förknippats med flyttningar över längre avstånd. 
Den andra formen av utflyttning är från staden till den omgivande 
landsbygden.90 I figuren ovan redovisas utflyttningen uppdelad utifrån 
destination och avstånd från staden. För kortare avstånd är det tydligt 
att en överväldigande majoritet av hushållen flyttade ut och bosatte sig 
på den omgivande landsbygden, medan flyttningar till andra städer 
var desto viktigare från tre mil och uppåt. Det är dock viktigt att 
notera att även här (liksom i tidigare kapitel) utgör destinationer som 
endast angivits med landskapsnamn ett tolkningsproblem. Sannolikt 
döljer dessa såväl migration till landsbygd som till städer. Oavsett 
detta är uppenbart att flyttningar till landsbygd förekom även över de 
allra längsta avstånden. I grova drag passar därmed utflyttningen från 
det svenska 1610-talets städer in i den schematiska modell med korta 
utflyttningar till landsbygden och längre flyttningar till andra städer 
som skisserats i tidigare forskning. Städerna tycks därmed ha fungerat 
som ”demografiska språngbrädor” även för hushåll som sökte sig in 
från den närmaste landsbygden för att sedan – kanske med hjälp av 
sina nya kontakter, resurser och kunskaper – söka sig vidare till andra 
städer, precis som eleverna i Örebro gjorde.91 Utan att kunna följa in-
dividuella hushåll över längre tidsperioder är det dock inte möjligt att 
veta hur vanliga olika sådana former av karriärmigration kan ha varit.

Andelen inflyttade och  
migrationsintensiteten i städerna

Mellan en fjärdedel och en femtedel av all migration i rannsaknings-
längderna hade en stad som destination, något högre andel för tjänste-
folket (27 %) än för hushållen (19 %). Även om dessa uppgifter beror 
på de landskap som rannsakades och på städers andel av de rannsakade 
områdena, är det tydligt att migration till städer inte utgjorde någon 
obetydlig del av rörligheten i 1600-talets Sverige. Detta resultat är i 
linje med vad som är känt sedan tidigare: feodala städer hade en rela-
tivt hög befolkningsomsättning, och otaliga studier har visat att en hög 

 90 E. A. Wrigley (1967 s. 50) menade att utflyttningen från London till landsbygden 
ledde till upplösning av Englands traditionella ”seder, föreställningar och handlings-
sätt”. Andra historiker har istället betonat att utflyttningen fyllde en viktig roll för 
spridandet av hantverk från städerna till landsbygden: Clark & Souden 1988 s. 24.

 91 Samma typ av stegvisa migration från landsbygd in till en liten stad och sedan vidare 
har Anne McCants (1992 s. 401) funnit för 1700-talets Frisland.
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andel av städernas befolkningar var inflyttad.92 Andelen varierar dock 
avsevärt mellan olika städer, tider och sociala grupper, vilket framgår 
av exemplen i tabellen nedan.
Tabell 15. Andel inflyttade i städer i Sverige, England, Tyskland och Österrike, 
1400–1800- talen, enligt tidigare undersökningar.

Stad Undersökt grupp Andel inflyttade

Sverige

Borås (1880-talet) vuxna 80 %
England

Canterbury (6000 inv., 1580–1640) män
kvinnor

70 %
65 %

Maidstone (2000 inv., 1580–1640) män c:a 65 %
Faversham (1000 inv., 1580–1640) män 70 %

Tyskland

Frankfurt am Main (1400-talet) borgare c:a 50 %
Nördlingen (c:a 1500) borgare c:a 30 %
Ulm (c:a 1500) borgare c:a 20 %

Österrike

Salzburg (600 borgare, 1500-talet) borgare 4 % per år
Innsbruck (160 hushåll, 1500-talet) hushåll 6 % per år

Anmärkning: Under Müllers undersökningsperiod varierade antalet inflyttade borgare och 
hushåll starkt från år till år, bland annat i samband med demografiska kriser i städerna. 
De redovisade siffrorna utgör ett genomsnitt över hela perioden. Källor: Daun 2016 s. 144 
(Borås); Clark 1972 s. 123 (Canterbury, Maidstone & Faversham); Schwinges 2002 s. 383 
(Frankfurt, Nördlingen & Ulm); Müller 1988 s. 93–97 (Salzburg & Innsbruck).

Det är inte möjligt att utifrån rannsakningslängdernas uppgifter be-
räkna den exakta andelen inflyttade i det svenska 1610-talets städer. Det 
är däremot möjligt att beräkna en miniminivå för andelen inflyttade 
hushåll för de städer vars omland rannsakades och där destinationer 
angavs mer frekvent.93 Om antalet uppgifter om inflyttade hushåll 

 92 Moch 2003 s. 50, 128. För 1600-talets Polen menar Mateusz Wyzga att städerna ökade 
bondebefolkningens migrationsbenägenhet och försvagade de feodala banden, i lik-
het med i Västeuropa: Wyzga 2017.

 93 Beräkningen motsvarar alltså snarare hur stor andel av stadens befolkning som flyttat 
in från den omgivande landsbygden. För att undvika alltför stora underskattningar 
har jag undantagit bland annat Södertälje, Trosa och Arboga, eftersom rannsaknings-
längder saknas för en stor del av omlandet.
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relateras till stadens folkmängd fås resultatet att motsvarande mellan 2 
och 7 % av städernas hushåll flyttade in varje år (se tabell nedan), vilket 
är i linje med vad Müller har redovisat för de österrikiska städerna, 
trots att de svenska uppgifterna alltså är en minimiberäkning. För att 
kunna jämföra resultaten med andra tidigare undersökningar behö-
ver man veta hur länge inflyttade hushåll genomsnittligen stannade 
i staden, en tid som dessvärre är okänd.94 Om man tentativt utgår 
från att hushåll i genomsnitt stannade i staden i sex år (den minimi-
tid som lagen föreskrev för borgare) skulle det innebära att vid varje 
givet tillfälle minst mellan 12 och 42 % av hushållen i de undersökta 
städerna var inflyttade. Endast en mindre del av dessa kom från andra 
städer, vilket innebär att minimiandelen av dessa städers invånare som 
hade erfarenhet av att ha bott på landsbygden låg någonstans mellan 
10 och 30 %. Även utifrån rannsakningslängdernas på denna punkt 
ofullständiga uppgifter är det med andra ord möjligt att fastslå att 
en inte obetydlig andel av invånarna i 1610-talets svenska städer hade 
vuxit upp på landsbygden.95

 94 Clark fann att människor som flyttat till Canterbury och sedan åter ut på landsbygden 
under första halvan av 1600-talet i genomsnitt bodde i staden i fem år, vilket förstås 
inte kan generaliseras – inte minst eftersom det är okänt hur många som aldrig åter 
flyttade ut från staden. 

 95 Det går också att göra motsvarande beräkning av hur stor andel av 1610-talets lands-
bygdsbefolkning som någon gång tidigare i livet hade bott i en stad, även om flera 
variabler är okända och osäkerheten stor. Wrigley (1967 s. 46–49) gjorde genom 
överslagsberäkningar gällande att ungefär en sjättedel av Englands befolkning på 
1600-talet någon gång i livet hade varit bosatt i London. För att åstadkomma en 
siffra motsvarande Wrigleys uppskattar jag för det första den årliga utflyttningen 
från alla städer i riket till motsvarande 3 % av stadsbefolkningen. (Detta är fallet för 
de 23 fullständigt rannsakade städerna, om man bortser från utflyttningen till andra 
städer. Det förutsätter att andra delar av befolkningen flyttade ut lika ofta som hushål-
len.) Denna siffra multipliceras sedan med stadsbefolkningens andel av hela rikets 
befolkning (omkring 4 %) för att få fram hur stor andel av landsbygdens befolkning 
som varje år flyttade ut från städerna. För att slutligen få fram den totala andelen av 
landsbygdsbefolkningen som någon gång levt i en stad måste resultatet multipliceras 
med en stanntid, som motsvarar hur länge de utflyttade stadsborna i genomsnitt 
levde kvar på den svenska landsbygden innan de åter flyttade till en stad, utvandrade 
eller avled. Såvitt känt finns ingen möjlighet att exakt bestämma detta värde. Om 
den uppskattas högt, till 30 år, innebär det att strax under 4 % av befolkningen på 
den svenska landsbygden vid början av 1600-talet någon gång i livet hade bott i en 
stad. Även med hänsyn till osäkerheten i beräkningen är det därmed uppenbart att 
andelen utflyttade stadsbor var långt mindre i Sverige än i England, vilket med tanke 
på den låga urbaniseringsgraden kanske inte är så förvånande. Det är dock sannolikt 
att andelen varierade regionalt och var avsevärt högre på landsbygden i Mälardalen 
och i Östergötland än i de norrländska och finländska landskapen.
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Tabell 16. Migrationsintensitet och andelen inflyttade i fyra städer i Närke och Söderman-
land 1613–1618.

Stad Antal 
hushåll

Migrationsintensitet 
(inflyttning)

Andel 
inflyttade 

hushåll

Andel 
inflyttade 

från städer

Örebro 224 2 % 12 % 2 %
Nyköping 190 7 % 42 % 8 %
Tunafors 40 4 % 24 % 9 %
Torshälla 100 4 % 24 % 7 %

Anmärkning: Antalet hushåll i Örebro är baserat på första terminens uppbördslängd 
(ÄL vol. 62), eftersom rannsakningslängd saknas. Vid beräkningen av andelen inflyttade 
hushåll har antagits att hushållen i genomsnitt var bosatta i staden i sex år. Om den 
genomsnittliga stanntiden var längre, var andelarna följaktligen högre än vad som här 
redovisas. Källa: ÄL; ÄR.

Migrationsintensiteten kan också beräknas för att undersöka hur stor 
andel av städernas hushåll som varje år flyttade från staden. Resul-
taten (för de 23 städer som rannsakandes fullständigt) redovisas i 
figuren nedan. Även om spridningen är stor (från nästan obefintlig 
utflyttning till över 10 % om året) återfinns flertalet städer i intervallet 
2–6  %. Detta kan jämföras med äldre undersökningar av svenska 
och finländska städer under 1800-talet, vilka framförallt fokuserat 
på  industrialiseringens inverkan på städernas migrationsintensitet.96 
1800-talsundersökningarna omfattar visserligen hela stadsbefolk-
ningen (och alltså inte endast hushåll), men om man bortser från 
detta faktum kan konstateras att städernas migrationsintensitet låg 
på ungefär samma nivåer vid 1600-talets början som två och ett halvt 
sekel senare.

 96 Det övergripande resultatet i dessa undersökningar var inte entydigt. Bo Öhngren 
fann visserligen att migrationsintensiteten i Eskilstuna nästan fördubblades under 
perioden 1870–1900, men att den å andra sidan legat på motsvarande höga nivåer 
redan runt 1820: Öhngren 1974 s. 72–77, 345ff. Som kontrast låg migrationsintensite-
ten i både Halmstad och i nyländska Lovisa i princip konstant under 1800-talets sista 
decennier, trots kvalitativa förändringar från ett ”agrart och lokalt flyttningsmönster 
till ett industrialistiskt urbant”: de Geer 1984 s. 169–170, 184; Kronborg & Nilsson 
1975 s. 53–58.
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Figur 19. Migrationsintensitet och folkmängd i 23 städer i Sverige 1613–1618. Städer 
i Norrland och Finland i ljusgrått, städer i södra Sverige i mörkgrått. Källa: Lilja 
1996 (folkmängd); ÄL; ÄR.

Tabell 17. Migrationsintensitet i svenska och finländska städer under 1800-talet enligt 
tidigare undersökningar.

Stad Period Migrationsintensitet

Eskilstuna, Södermanland c:a 1870 7 %
Borås, Västergötland c:a 1870–1910 6 %
Halmstad, Halland 1870–1910 4–6 %
Lovisa, Nyland c:a 1870 4 %
Städerna i Nyland 1820–1880 5 %

Anmärkning: I Öhngrens undersökning ingår (delvis) även inre migration, vilket saknas 
i de andra studierna. Inre migration saknas även i städernas rannsakningslängder. Källa: 
Öhngren 1974 (Eskilstuna); Daun 2016 s. 150 (Borås); Kronborg & Nilsson 1975 (Halm-
stad); de Geer 1984 (Lovisa); Rosenberg 1966 (Nyland).

Sten Carlssons undersökning av migrationsintensitetens regionala 
skillnader i det tidiga svenska 1800-talet omfattade även städerna. 
Carlsson fann stora regionala variationer: migrationsintensiteten 
varierade på liknande sätt som på landsbygden (se kap. 3) och var 
alltså hög i Svealand men låg i Norrland.97 Allra lägst migrationsin-
tensitet, oberoende av region, hade dock ”småstäder” med färre än 

 97 Carlsson 1973 s. 203f.
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1000 invånare.98 Läget var delvis annorlunda i början av 1600-talet, då 
flertalet städer i riket var ”små” enligt Carlssons kriterier, och det fanns 
följaktligen då inte heller något samband mellan städernas storlek och 
deras migrationsintensitet. Däremot stämmer Carlssons iakttagelser 
av de regionala variationerna även för det tidiga 1600-talet. Med 
något enstaka undantag återfinns alla de norrländska och finländska 
städerna bland de städer som hade lägst migrationsintensitet, medan 
migrationsintensiteten var avsevärt högre i södra Sveriges städer. 
Återigen visar sig alltså de regionala skillnaderna mellan söder och 
norr ha varit förvånansvärt konstanta över tid. Å andra sidan kan också 
uppmärksammas att även om migrationsintensiteten i de finländska 
och norrländska städerna var låg, var den dock väsentligt högre än på 
den omgivande landsbygden – vilket däremot inte alltid tycks ha varit 
fallet för städer i södra och mellersta Sverige.99

Återblick
De svenska städerna var vid 1600-talets ingång små jämfört både med 
senare århundradens och med västeuropeiska storstäder som Amster-
dam och London, men jämnstora med tusentals andra samtida euro-
peiska städer. De var dock ojämnt fördelade över riket, och samhällets 
urbaniseringsgrad var mycket låg. Tanken att städer fram till 1900-talet 
alltid plågades av hög mortalitet har lett till ett ensidigt forskningsfo-
kus på nettoinflyttning. Den urbana kyrkogårdens rykte är emellertid 
av allt att döma överdrivet, och för de små städerna i feodala samhällen 
var det knappast mortalitet som i första hand drev på migrationen. 
Viktigare var att städerna skilde sig ekonomiskt från den omgivande 
landsbygden. Dessa skillnader upprätthölls genom ständigt förnyade 
statliga privilegier rörande hantverk och handel, både styrda av det 
stadsekonomiska tänkesättets politik och genom att statliga institu-
tioner som skolor var lokaliserade till städerna. Kronan påverkade 
därmed både direkt och indirekt städernas demografiska struktur och 
deras inflyttningsfält. Stadslagens direkta reglering av borgerskapets 
migration genom sexårsregeln tycks däremot i praktiken endast sällan 
ha tillämpats.

Genom rannsakningslängderna är det möjligt att samlat studera 

 98 Carlsson 1973 s. 205.
 99 Städernas migrationsintensitet är inte direkt jämförbar med landsbygdens eftersom 

den inre migrationen i städerna saknas. Trots detta var den beräknade migrationsin-
tensiteten i flera städer också i södra Sverige högre än på landsbygden.
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såväl inflyttning till som utflyttning från merparten av städerna i 
1610-talets Sverige. Tjänstefolk flyttade främst till städer från den 
omgivande landsbygden, och även om det sammantaget var ungefär 
lika vanligt att drängar som pigor flyttade in till städer, fanns sannolikt 
i enskilda städer betydande överskott av drängar respektive pigor. I 
tidigare urbanhistorisk forskning förutsätts ofta att alla inflyttare var 
unga och ogifta, vilket emellertid inte alls var fallet i 1600-talets Sve-
rige. Hushåll utgjorde en relativt stor andel av dem som flyttade till 
städerna, och många hushåll flyttade in över längre avstånd än vad 
tjänstefolket gjorde. Olika sociala grupper i städerna hade därmed 
också olika geografisk bakgrund. Inflyttningsmönstren överensstäm-
mer väl med vad som beräknats för andra europeiska samhällen, även 
om sammanställningen av tidigare forskning också visar att sprid-
ningen har varit stor.

Städernas utflyttningsmönster skilde sig från deras inflyttnings-
mönster. Även om det var vanligt att hushåll flyttade från städerna ut 
på den omgivande landsbygden, flyttade en större andel istället över 
längre avstånd, främst till andra närliggande städer. Städerna fungerade 
åtminstone för vissa individer som demografiska språngbrädor, där in-
flyttning från den omgivande landsbygden följdes av vidare migration 
långt iväg till en stad i en annan del av riket. Migrationsintensiteten 
låg på ungefär samma nivå som under 1800-talet, och liksom då var 
den lägre i Norrland och Finland än i de södra landskapen. I hela 
riket var den dock i allmänhet högre i städerna än på den omgivande 
landsbygden.

Liksom i andra europeiska feodala samhällen var en stor andel av 
invånarna i det tidiga 1600-talets svenska städer inflyttade. Något som 
däremot skilde Sverige från andra områden var att endast en relativt 
liten andel av landsbygdsbefolkningen någon gång i livet tidigare bott i 
en stad. Detta berodde först som sist på den låga urbaniseringsgraden, 
vilken slutligen kanske även kan förklara varför Anthonis Goeteeris 
den där majdagen 1616 liknade husen i Stockholm, dåtidens överlägset 
största svenska stad, vid bondstugor. I Stockholm, liksom i andra eu-
ropeiska städer, var en stor del av befolkningen inflyttad – antagligen 
minst ett par tusen människor vid tidpunkten för Goeteeris besök 
– och på grund av den låga urbaniseringsgraden var de allra flesta av 
dessa människor uppvuxna på landsbygden. En central del av den ti-
digmoderna eller feodala urbaniteten – om det fanns en sådan – måste 
därför, paradoxalt nog, ha varit stadsbefolkningens agrara bakgrund. 
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kapitel 6

Utvandring, invandring  
och militär migration

Allmänna antaganden om 1600-talets  
in- och utvandring

Redan i avhandlingens inledning konstaterades att migration 
sällan tillskrivits någon större betydelse för 1600-talets histo-
riska utveckling. Denna generalisering har stämt relativt väl 

för de hittills studerade områdena, men är mindre korrekt för vissa 
av de migrationsformer som behandlas i detta kapitel. Åtminstone 
sedan Eli F. Heckschers dagar utgör nämligen invandring en viktig 
del av standardberättelsen om hur den svenska stormakten växte 
fram. För Heckscher utgjorde ”de inflyttade utlänningarna […] en 
hörnsten i Sveriges ekonomiska liv under Stormaktstiden […] Så 
gott som allt nytt som förekom på det svenska näringslivets område 
berodde på initiativ från invandrarna”.1 De inflyttade utlänningarna 
förbättrade den svenska järnhanteringen, investerade i koppar och 
tjära, tog hand om myntning och bankväsende samt finansierade den 
svenska statsmaktens militära expansion.2 Invandringen främjades av 
”målmedvetna åtgärder från statens sida […] att smälta in utlänning-
arna i det svenska samhället” genom exempelvis frikostigt utdelande 
av adelskap, samtidigt som man var ”mycket lite nogräknad i fråga 
om utvärtes måtta” – inga uttryckliga krav på assimilering ställdes, 
åtminstone inte vad gällde användandet av utländska språk i brev och 
i Riddarhusets debatter.3

Heckschers betydelse för forskningens syn på den stormaktstida 
invandringen står ännu efter mer än sju decennier stark. De viktigaste 

 1 Heckscher 1941 s. 131.
 2 Heckscher 1941 s. 135–138.
 3 Heckscher 1941 s. 138f.
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översikterna utgörs därför av en rad exempel på olika invandrargrupper 
och framgångsrika invandrare, vars betydelse för inte minst den ekono-
miska utvecklingen framhävs.4 Med stöd av Heckscher motiverar ex-
empelvis Magnus Mörner sin exposé över invandringen till 1600-talets 
Sverige med att den var ”särskilt omfattande” under århundradet och 
därtill hade ”mycket stor betydelse för hela samhällsutvecklingen”.5 In-
vandringen av ”[u]tlänningar med speciella kvalifikationer” och deras 
(nästan alltid) stora ekonomiska betydelse och framgång utgör även 
ett viktigt element i beskrivningen av 1600-talets svenska samhälle så 
som det skildras i moderna översiktsverk.6

Nils Erik Villstrand betonade i Heckschers efterföljd statens bety-
delse för invandringen, men poängterade tydligare att ”[s]tatsmakten 
bidrog således i främsta rummet indirekt till invandringen genom att 
verksamt bidra till att skapa förutsättningar för inflyttade utlänningars 
framgång i riket”,7 vilket enligt Villstrand var en av tre hörnstenar i 
den svenska stormaktens ”statlig[a] migrationspolitik”.8 Denna tanke 
tas över och betonas ytterligare i senare översikter. Mörner menar att 
staten bedrev en merkantilistisk migrationspolitik då ”[d]en svenska 
kronan behövde invandrare och använde dem så som man önskade”.9 
Än längre drivs tankegången av Dick Harrison, som återkommande 
betonar ”hur beroende [det tidigmoderna] offentliga Sverige var av 
invandring”.10 Kort sagt: den svenska statens framgångar berodde på 
invandringen, därför bedrev staten en aktiv politik för att öka invand-
ringen (av ”experter”) och invandring torde knappast ha förekommit 
utan de statliga behoven och insatserna. Frågan är dock om detta verkli-
gen är en rättvisande bild av invandringen till Sverige under 1600-talet.

Heckschers intresse för 1600-talets invandring var styrt och begrän-
sat av hans ekonomisk-historiska studieobjekt: invandrare hade under 
stormaktstiden haft stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen, 

 4 Svanberg & Tydén 2005 (betoningen på den ekonomiska betydelsen framgår till ex-
empel av att vallonerna presenteras som ”än viktigare för stormaktstidens näringsliv”, 
s. 96); Harrison 2016. 

 5 Mörner 2001 s. 173.
 6 Se till exempel Nils Erik Villstrands behandling av 1600-talets invandring i Norstedts 

Sveriges historia (Villstrand 2001 s. 477–480). Villstrands översikt bygger i hög grad 
på hans i tidigare kapitel nämnda artikel i vilken han explicit bygger sin bild av 
invandringen på Heckscher: Villstrand 1989 s. 18.

 7 Villstrand 1989 s. 19, kursivering i original.
 8 Villstrand 1989 s. 17.
 9 Mörner 2001 s. 200.
 10 Harrison 2016 s. 15; se även bland annat s. 13, 14, 18.



 167

och dessa invandrare blev därför viktiga att skildra. Något intresse att 
studera även annan invandring än den som han ansåg hade varit eko-
nomiskt betydelsefull hade Heckscher däremot inte. Denna begräns-
ning lever ännu kvar i den historiografiska traditionen, i ovannämnda 
studier och översikter, medan däremot medvetenheten om avgräns-
ningen tycks ha försvunnit. Genom att ekonomisk (och stundom 
även ”kulturell”)11 framgång och betydelse har kommit att användas 
som implicit urvalskriterium för vilken invandring till Sverige som 
skall skildras, har därmed annan migration – flyttningar som inte 
företogs av ”experter” eller föranleddes av direkta statliga ekonomiska 
intressen – negligerats. Min strävan i detta kapitel är därför att skildra 
den gränsöverskridande delen av 1610-talets svenska migration utifrån 
ett perspektiv som inte i första hand intresserar sig för invandrarnas 
förmåga att bidra ekonomiskt till det svenska statsbyggandet.

En annan av de tre hörnstenarna i Villstrands modell av den svenska 
migrationspolitiken var strävan efter att ”minimera utflyttningen”.12 
1600-talets utvandring från Sverige har överlag behandlats mer kort-
fattat i forskningen än invandringen. I Villstrands översikt nämns 
exempelvis i korthet utvandring av svenska sjömän till England och 
Nederländerna och ortodox flykt österut från Karelen, men forsk-
ningens tyngdpunkt ligger på lagstiftningen och i synnerhet på 1620 
års förbud mot emigration (se nedan). Även om det finns ett antal 
mindre studier som behandlar enskilda grupper av utvandrare under 
1600-talet, tycks den allmänna uppfattningen vara att emigration var 
ett marginellt fenomen utan större betydelse för den historiska utveck-
lingen. Följaktligen saknas såväl djupare som bredare undersökningar 
av det svenska 1600-talets utvandringshistoria.

En vanlig definition av vad som skiljer invandring och utvandring 
från andra former av migration är att en statsgräns passeras.13 Till dem 
som kritiserat användandet av begreppet med avseende på 1600-ta-
lets Sverige hör Robert Sandberg, som menar att ”gränserna mellan 
invandring och annan migration var flytande” eftersom Sverige, likt 
många andra tidigmoderna stater, var ett konglomerat av områden 
med olika status och befolkningar.14 Tidigmoderna statsgränser sägs 
också ha varit ”mindre distinkta”,15 och dessutom flyttades inte bara 

 11 Se till exempel Harrison 2016 s. 13, 24.
 12 Villstrand 1989 s. 17.
 13 Se t.ex. Sandberg 2005 s. 168; Svanberg & Tydén 2005 s. 12f.
 14 Sandberg 2005 s. 169–172.
 15 Koslowski 2002 s. 378f.



168 

människor utan också gränser.16 Kasper Kepsu intar en annan stånd-
punkt. Han menar att det är ”överdrivet att påstå att statsgränser inte 
hade någon betydelse över huvud taget eller att de endast utgjorde en 
diffus gränszon”,17 och använder begreppet gränsområde för att studera 
det ”område i närheten av en gräns där gränsöverskridande relationer 
influerar regionens utveckling”.18 I det följande använder jag begreppet 
specifikt för att studera hur statsgränser påverkade 1610-talets svenska 
migration. Definitionsproblemen till trots är det nämligen uppenbart 
att tidigmoderna stater försökte utöva kontroll över befolkningens 
gränsöverskridande migration: invandring och utvandring var under 
1610-talet aktuella politiska frågor såväl på riksdagar som i fredsfördrag, 
och de utgör inte minst därför en viktig del i studien av årtiondets 
svenska migrationsregim.19

I det följande studeras 1610-talets invandring till och utvandring från 
Sverige, utifrån lagstiftning men också baserat på bland annat rannsak-
ningslängder, rättsprotokoll, matriklar och dagböcker. I samband med 
undersökningarna presenteras också tidigare forsknings resultat kring 
dessa frågor mer utförligt än ovan. Eftersom utvandringen  hittills 
tilldragit sig förhållandevis liten uppmärksamhet, samtidigt som käll-
materialet är långt fylligare än för invandringen, är det lämpligt att 
börja undersökningen med dem som lämnade Sverige. Efter studierna 
av invandringen undersöks dessutom även inter regional migration 
inom riket. Sist i kapitlet följer undersökningar av den militära migra-
tion som blev följden av de tre krig som Sverige under 1610-talet var 
inblandat i.

Utvandring
1620 års emigrationsförbud och Örebro stadga 1617

Det är från tidigare studier av 1600-talets migration välkänt att ”utlopp 
ur riket” förbjöds genom en kunglig stadga 1620. Däremot går åsik-
terna isär om förbudets bakgrund, syfte och konsekvenser. Medan Nils 
Wohlin i den statliga emigrationsutredningen i början av 1900- talet 
menade att förbudet orsakades av en (icke närmare preciserad) ut-
 16 King & Skeldon 2010 s. 1621, som dock gör detta påpekande (primärt) för modern tid.
 17 Kepsu 2014 s. 88.
 18 Kepsu 2014 s. 83.
 19 Kepsu 2014 s. 88. Jämför Erik Opsahls uppfattning att ”[e]n viktig del av kampen 

for å opprettholde Norge som en sjølstendig politisk enhet i seinmiddelalderen ble å 
regulere og kontrollere – og til tider begrense eller hindre – invandringen til landet”: 
Opsahl 2007 s. xiii.
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vandringsvåg, ”af sådana tillfälliga förhållanden, hvilka sedermera 
under storhetstiden icke förekommo i tillräcklig omfattning för att 
ådraga sig större uppmärksamhet”, har senare forskning velat tona 
ned den faktiska emigrationens betydelse.20 Max Engman menar att 
kronans uppfattning om utvandringens volym och skadlighet för riket 
var överdriven och att emigrationsförbudet följaktligen var en onödig 
åtgärd riktad mot ett upplevt men inte verkligt problem.21 Nils Erik 
Villstrand är av liknande åsikt: utvandringen var visserligen obetydlig, 
men den hade hur som helst ändå inte kunnat stoppas genom den 
här typen av förbud.22 Däremot är förbudet, enligt Villstrand, det allra 
tydligaste exemplet på hur viljan att förhindra utvandring var en av 
hörnstenarna i den svenska stormaktens migrationspolitik.

Det problem som formulerades i emigrationsförbudet likställde 
emellertid inte all utvandring utan utgick snarare just från ”tillfälliga 
förhållanden”, låt vara inte orsakade av någon ökad utvandringsvolym 
utan fastmer av rådande politiska förhållanden. I förbudets inledande 
problemformulerande del menade Gustav II Adolf att det 

hädan utur vårt rike, och synnerligen ifrån Finland, årligen års utdraga mycket 
folk, såväl gifta som ogifta, bönder, drängar och pigor och sätta sig ner i 
Polen, Livland, Preussen, Kurland, Pommern, Mecklenburg, Riga, Danzig, 
Lübeck och andra främmande landskaper och städer […] förlåtandes sitt 
eget rätta fosterland, givandes sig under främmande herrskaper, såväl dem 
som äro våra och Sveriges rikes uppenbara fiender, eller ock dem med ed 
och trohetsplikt förbundna, som eljest andra oss näst omliggande potentater, 
furstar och republiker[.]23 

Emigrationsförbudet var alltså i första hand riktat mot utvandringen 
till Polen och till områden som för närvarande stod i förbund med 
Sigismund. Detta framgår också tydligt av dokumentets fortsättning. 
Utvandringens konsekvenser beskrivs som att 

 20 Wohlin 1908 s. 2, även citerad i Villstrand 1989 s. 20.
 21 Engman 1984 s. 119f.
 22 Villstrand 1989 s. 20.
 23 RR 25/4 1620 s. 270–274, RA, avskrift även i E370a, UUB; tryckt i Stiernman 1747 

s. 757–760. I Riksregistraturet har förbudet rubriken ”Öppet mandat, att legofolk 
icke måge draga ut av riket och sätta sig neder i främmande land”. Som framgår av 
förbudets innehåll gällde det dock lika mycket ”alla andra” som tjänstefolket. Det 
tryckta mandatet skickades samma dag ut till alla ståthållare i riket tillsammans med 
en instruktion: RR 25/4 1620 s. 274f.
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därigenom vårt rike bliver icke allenast med folk mycket förblottat, många 
hemman förfallna och ödelagda, våra och kronans undersåtar, som skatt och 
utlagor göra skola, igenom det förmycket dyrlejda tjänstefolket utarmade och 
fördärvade; utan ock våra fiender stärkte[.]24 

Emigrationen orsakade, enligt den uppfattning som uttrycks i stadgan, 
visserligen ekonomiska problem för bönderna (och i förlängningen 
även för kronan), men det är tydligt att det framförallt var kontakterna 
med Polen som var det huvudsakliga problemet.

Syftet med stadgan var emellertid inte att urskillningslöst förbjuda 
all emigration utan snarare att klargöra ”vilka som skall vara tillåtet 
att begiva sig utom riket”.25 För tre grupper var utvandring även 
fortsättningsvis tillåten. Adelsmän som hade ”lust eller vilja till att 
studera utomlands, eller ock försöka sig i krig och således något lära” 
fick även i fortsättningen göra detta, i enlighet med adelsprivilegierna. 
De förbjöds dock att resa till Polen eller till någon ort som kontrol-
lerades av den polske kungen, att strida för ”Sveriges rikes uppenbara 
fiender”, liksom att studera vid jesuitiska och katolska läroanstalter 
(”något papistiskt collegium”).26 Vidare tilläts präst-, borgar- och 
bondsöner ”och andra sådana som hava lust till att vandra till sina 
studiers förkovring till rätta reformerade evangeliska akademier och 
skolor” att göra detta, dock med förbehåll att de först måste skaffa sig 
tillstånd och pass från ståthållaren i det län där de bodde.27 Söner av de 
tre ofrälse stånden fick också, på samma villkor, rätt att utvandra för 
att lära sig ”något ärligt nyttigt hantverk och ämbete, eller köpmans-
handel […] och annat sådant”.28

Att dessa tre typer av utvandring tilläts berodde på föreställningen 
att de unga männen senare skulle återvända till Sverige efter att de 
studerat och lärt sig sådant som ”vi och fäderneslandet […] kunna 
hava gagn och nytta utav”.29 All annan utvandring förbjöds, och den 
som framdeles bröt mot stadgan skulle straffas med arvlöshet och med 
förbud mot att återvända in i riket igen.30 

 24 RR 25/4 1620 s. 271, min kursivering.
 25 RR 25/4 1620 s. 271.
 26 RR 25/4 1620 s. 272.
 27 RR 25/4 1620 s. 272.
 28 RR 25/4 1620 s. 272.
 29 RR 25/4 1620 s. 272. Om adelsmännen används en liknande formulering: adeln skall i 

studier och krig lära ”det som vi och fäderneslandet framdeles kunna hava tjänst och 
bistånd, såväl som de ock själva heder och nytta utav”. 

 30 I synnerhet betonades att tjänstefolks (både pigors och drängars) utvandring förbjöds: 
RR 25/4 1620 s. 273.
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I tidigare forskning har 1620 års emigrationsförbud oftast betrak-
tats i relation till tidigare (och senare) lokala och regionala förbud 
mot utflyttning.31 Med tanke på att förbudet var särskilt riktat mot 
migrationen till Polen, utgör det tidiga 1600-talets kontakter med Po-
len en mer omedelbar förklaringskontext. De politiska och religiösa 
konflikterna hade givit upphov till fyra utvandringsvågor från Sverige 
under åren 1587–1603,32 och vid Gustav II Adolfs trontillträde 1611 levde 
fortfarande omkring 400 svenskar i politisk och religiös exil.33 En del 
av dessa återvände under de närmast följande åren, men i princip inga 
under perioden 1614–1618.34 Utöver den politiska utvandringen före-
kom under årtiondena runt sekelskiftet också utvandring av studenter 
från Sverige till polska akademier, varav fler än 140 studenter skrevs in 
vid jesuitkollegiet i Braunsberg, den viktigaste studieorten, under åren 

 31 Villstrand 1989 s. 11f. Redan i början av 1500-talet pläderade Peder Månsson i sin 
Bondakonst för ett förbud mot utvandring från Finland: ”Fruktsamma är Sveriges 
finnar / ty ganska många barn föder var kvinna / Sedan föra de barnen till Riga och 
Räfle [Reval] / vilka skulle föras till Stockholm och Gävle / om konungen därpå 
strängt förbud gjorde / till tyska land ingen barnen föra torde / det vore Sverige och 
Finland stor nytta / med finnar brukas silver- och kopparhytta / Än kom till Sverige 
finnar ymneligen nog / som brukade åker och röjde skog / och gavs dem frihet några 
år / på ödegodsen där skogen står / därmed måtte landet och kronan upphöjas / och 
fattiga finnar med lön förnöjas”: Månsson 1983 s. 19–21. Under 1550-talet utfärdades 
vid åtminstone två tillfällen förbud för tjänstefolk att flytta från Nyland till Reval; 
Engman 1984 s. 122f. Under andra halvan av 1500-talet förbjöds också migration från 
Åland till Sverige; Villstrand 1989 s. 24ff. Johan III utfärdade 1583 ett förbud för pigor 
och drängar att utvandra från Finland ”både till Tyskland och annorstädes” och upp-
manade dem att istället flytta ”till de slott och län, som vi uti Ryssland och Livland” 
nyligen hade erövrat: brev till sjöstäderna i Finland 5/8 1583, tryckt i Stiernman 1747 
s. 322f. 1591 förbjöd kungen all utvandring av ”folk, ungt eller gammalt” från Finland 
till ”främmande land”: kungligt brev 7/5 1591, tryckt i Stiernman 1747 s. 374ff. Under 
1600-talet utfärdades återkommande regionala utflyttningsförbud gällande delar av 
Finland och Norrland. Åland berördes igen 1627 och 1648 (Villstrand 1989 s. 24ff; 
Villstrand 2011 s. 476); Österbotten 1658 och hela Finland 1663 (Villstrand 2011 s. 
476); 1692 bruksfolk (Boëthius 1951 s. 166); 1693 återigen Åland och hela Finland 
(Engman 1984 s. 121; Villstrand 1989 s. 26); Västerbotten 1694 (Engman 1984 s. 121). 
Någon samlad studie av de lokala flyttningsförbuden är inte känd, och det är därför 
troligt att det kan ha utfärdats ännu fler förbud än de ovannämnda. Hur spritt bruket 
var utanför Sveriges gränser är okänt. Generella utvandringsförbud utfärdades även i 
Frankrike och Tyskland: Sogner 2003 s. 228f.

 32 Trypućko 1943 s. 45f. För en allmän översikt av migrationen mellan Sverige och Polen 
under slutet av 1500-talet, se Małłek 2012.

 33 Herbst 1960 s. 206.
 34 Trypućko 1943 s. 46.
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1578–1613.35 Men även hit ebbade utvandringen så småningom ut, för 
att slutligen helt upphöra i början av 1610-talet.36 

Såvitt känt hade därmed migrationen mellan Polen och Sverige helt 
upphört i båda riktningarna vid mitten av 1610-talet. Detta  hindrade 
dock inte att kontakterna med Sigismund och katolicismen blev en 
av huvudpunkterna vid riksdagen i Örebro 1617.37 Under riksdagen 
utfärdade Gustav II Adolf en stadga som först och främst förbjöd alla 
besök i Polen, alla kontakter med de tidigare utvandrade svenskarna 
samt innehav av Sigismunds propagandaskrifter.38 Genom stadgan 
förbjöds också utvandring för studier i Polen, Litauen, Preussen, Liv-
land och andra orter ”som konungen och polniska kronan i någon 
måtto är subjekt och underdån”.39 Dessutom förbjöds katolicismen i 
Sverige: den som framledes konverterade till katolicismen ”skall aldrig 
hava varken boning eller hemvist, ej heller njuta något arv, rätt, eller 
rättighet inom Sveriges gränser; utan aktas och hållas uti all arv och 
annan rättighet lika vid en död och vara biltog över allt Sverige”.40 De 
 35 Trypućko 1943 s. 26 anger att 138 suecus och 6 finlandus återfinns i kollegiets matrikel. 

Nästan inga alumner från Braunsberg återvände till Sverige: Małłek 2012 s. 158. Också 
andra polska katolska läroanstalter lockade i början av 1600-talet studenter från Sve-
rige, och ett ”obetydligt antal” studerade vid de protestantiska skolorna i Thorn och 
Danzig: Herbst 1960 s. 210.

 36 I Krakow skrevs den siste svenske studenten in redan 1594, vid Olmütz i Mähren 1609 
och i Vilnius 1613: Herbst 1960 s. 209.

 37 Förutom diskussionerna om studenter och katoliker ägnade Gustav Adolf stora delar 
av sitt öppningstal åt frågan om Sigismund och motiverade behovet av förändringar 
i riksdagsordningen med risken för polska spioner: Ahnlund 1954 s. 24ff.

 38 Örebro stadga 17/2 1617, tryckt i Stiernman 1728 s. 708–713. Stadgan bekräftades av 
riksdagen i mötesbeslutet 27/2 1617, tryckt i Stiernman 1728 s. 719f.

 39 Örebro stadga 17/2 1617, tryckt i Stiernman 1728 s. 711. Det problem som stadgan 
skulle lösa var, enligt kungens proposition till ständerna, att svenskar som under 
föregående år hade studerat vid katolska lärosäten hade kommit till Sverige med 
”skälmstycken”, och att fler svenska katoliker nu väntade i Polen på en möjlighet att 
göra detsamma: kungens proposition 28/1 1617, tryckt i Ahnlund 1954 s. 118.

 40 Örebro stadga 17/2 1617, tryckt i Stiernman 1728 s. 711f., av bland andra Curt Weibull 
(1931 s. 81) kallad 1617 års religionsstadga. Frågan om katolicismen i Sverige nämndes 
inte i kungens ursprungliga proposition, utan tycks ha väckts genom änkedrottning 
Kristinas betänkande 31/1 1617 (tryckt i Ahnlund 1954 s. 123f.). Drottningen föreslog 
att ”ingen må bliva liden eller efterlåtit varda sig här uti riket att nedersätta, som med 
någon falsk lära umgå och med oss uti religionen icke ense är”, med undantag för 
köpmän. Prästerskapet föreslog i sitt svar 31/1 1617 (tryckt i Ahnlund 1954 s. 136f.) att 
förbudet även skulle gälla kalvinister. Efter det att kungen läst upp ett utkast till stadga 
1/2 1617 (tryckt i Ahnlund 1954 s. 144ff.) tyckte både präster (Ahnlund 1954 s. 161), 
borgare (Ahnlund 1954 s. 162) och bönder (Ahnlund 1954 s. 163) att även kalvinister 
borde förbjudas, liksom ”alla andra skadliga och villfarande sekter”. (Borgerskapet 
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katoliker som bodde i Sverige (både de som var födda i landet och 
de som tidigare hade invandrat dit) gavs nu tre månader att lämna 
landet – annars skulle de straffas som ”förrädare”.41

Det är okänt hur många katoliker i Sverige som kan ha berörts av 
stadgan, och utvandringen av svenska studenter till Polen hade ju, som 
visades ovan, upphört redan under de föregående åren, kanske till följd 
av påbud vid tidigare riksdagar.42 Men stadgan var betydelsefull som 

hade redan i sitt riksdagsbesvär 1614 föreslagit att kalvinistiska skottar borde förbjudas 
att invandra till svenska städer, liksom att utländska drängar tills vidare helt borde 
förbjudas eftersom de tog arbetet från de infödda svenska borgarsönerna. Borgarna 
fick dock inget gehör i dessa frågor: borgerskapets besvär 31/1 1614 § 6, tryckt i Ahn-
lund 1932 s. 473.) Adeln ville tvärtom mildra bestämmelserna (Ahnlund 1954 s. 156) 
och tillåta utländska köpmän och krigsmän, liksom infödda svenska katoliker, att bo i 
riket så länge de inte orsakade ”förargelse”, medan hertig Johans adliga sändebud ville 
ha ett förtydligande att förbudet mot studier endast gällde Polen och inte akademier 
i Italien, Hispanien eller Frankrike (Ahnlund 1954 s. 156). I sitt slutliga besked om 
stadgan 7/2 1617 (Ahnlund 1954 s. 186) menade kungen att kalvinister ”och andra 
villfarande sekter”, liksom köpmän och krigsmän, fortsatt skulle tillåtas bo i Sverige i 
enlighet med Uppsala mötes beslut och kungaförsäkran 1611 (jämför Lindberg 1964 s. 
164f., som citerar kungaförsäkran: om ”några utländska privatpersoner vore, som med 
någon annan religion funnes, kan dem för handel och vandel samt krigssakernas skull 
icke vägras att vistas och deras handel och näring här i riket lagligen bruka”). Också av 
riksdagsförhandlingarna framgår alltså tydligt att ”religionsstadgan” åtminstone för 
kungen och adeln främst handlade om förhållandet till Polen. För de andra stånden 
var själva religionsfrågan mer central: ett av prästerskapets besvär vid riksdagen var 
att alla tattare skulle landsförvisas, främst för att de ”hindra en sann gudsfruktan 
och folksens salighet med deras vederstyggliga avguderi, trolldom och vidskepelse” 
och för att ”den Allrahögste är sådana ogudaktigt partis ovän och vill straffa dem”: 
prästerskapet i Karl Filips hertigdömes besvär § 7. En liknande formulering finns i det 
övriga prästerskapets besvär § 9. Den kungliga resolutionen på besväret löd enligt en 
marginalanteckning att ”[d]e skola slätt och grant av landet förvisas”. Prästerskapets 
besvär bör alltså ses mot bakgrund av att ståndet vid denna tidpunkt ville att alla 
främmande religionsutövare skulle landsförvisas. Besvären tryckta i Ahnlund 1954 
s. 307, s. 310.

 41 Örebro stadga 17/2 1617, tryckt i Stiernman 1728 s. 712. Curt Weibull (1931 s. 117f.) 
menar att stadgan ger en delförklaring till drottning Christinas tronavsägelse: ”Chris-
tina var enligt Sveriges lag utan fosterland. Hon tog konsekvensen av sin religiösa 
övertygelse”. På motsvarande sätt hade alla katoliker 1613 förbjudits att bo i Danmark 
och Norge: Sogner 2003 s. 247.

 42 Grosjean 2004 s. 45 talar allmänt om förvisning av katoliker och förbud redan 1604 
under Karl IX. En student återvändande från Braunsberg skall till följd av stadgan ha 
avrättats 1617 (Trypućko 1943 s. 25) och tre katoliker avrättades i Stockholm 1624 som 
en följd av stadgan (Brev från Gabriel Oxenstierna 15/9 1624 till Axel Oxenstierna, 
tryckt i Sondén 1890 s. 78, nämnt i Holm 2016 s. 170). De enda processer jag funnit 
i undersökta domböcker, tänkeböcker och rannsakningslängder rörande misstänkta 
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underlag för det tre år senare utfärdade utvandringsförbudet. Medan 
1620 års emigrationsförbud möjligen delvis hämtade inspiration från 
1500-talets lokala förbud mot drängars och pigors utvandring, är 
kopplingen till Örebro stadga 1617 desto tydligare: det var i båda fallen 
emigration till Polen i allmänhet och till landets katolska lärosäten i 
synnerhet som skulle förhindras och förbjudas.

Emigrerande universitetsstudenter
Hur såg då 1610-talets utvandring i praktiken ut, den emigration som 
staten 1617 och 1620 försökte förändra och kontrollera? Den emigration 
som för lagstiftaren var mest välkommen var svenska studenters resor 
till utländska protestantiska universitet, vilket också är den utflyttning 
som är lättast att studera. Den främsta källan till den svenska student-
emigrationen är de utländska universitetens matriklar, förteckningar 
över inskrivna studenter.43 Precis som för annan migration spelade 
avståndet en viktig roll, vilket innebar att studentmigrationen främst 
var begränsad till närliggande områden.44 Efter det att emigrationen 
till Polen och östra Östersjökusten upphört reste därför 1610-talets 
studenter i första hand till protestantiska universitet i Tyskland och 
Nederländerna. Sammanlagt immatrikulerades nära 250 svenska stu-
denter vid 13 lärosäten åren 1614–1618, de flesta vid universiteten i 
Wittenberg, Helmstedt och Rostock. Eftersom många av studenterna 
flyttade mellan olika universitet var det totala antalet utvandrade från 
Sverige lägre, troligen runt 180 personer. De emigrerande studenterna 
kom, enligt de tillnamn de har i matriklarna, från alla delar av det 

katoliker under åren 1614–1618 är två fall i Stockholm. I det första fängslades och 
torterades de misstänkta katolikerna Jöns Hansson Papista och Erik Andersson och 
de misstänkta katolska studenterna Per Stensson och Johannes Stalenius åtminstone 
förhördes inför hovrätten 1616. Processen slutade med att Jöns Hansson landsförvi-
sades och att riksarkivarien Johannes Messenius fängslades på livstid på Kajaneborg 
i Österbotten: Schück 1920 s. 197–223. Det andra rör en Knut, före detta klockare i 
Danviken, som i december 1618 satt fängslad, misstänkt för att ha besökt Danzig och 
Polen samt för att vara katolik: SSTB X s. 347, 9/12 1618.

 43 Jag har utgått från Niléhns uppgift att svenskar studerade vid sammanlagt 19 tyska 
och nederländska universitet under 1600-talet. Av dessa grundades fem först senare 
under århundradet (Strassburg 1621, Utrecht 1636, Harderwijk 1648, Kiel 1665, Halle 
1694): Niléhn 1981 s. 177, 205. Vid det nederländska universitetet i Franeker, som 
också nämns av Niléhn, skrevs inga svenskar in åren 1614–1618: Fockema Andreae 
& Meijer 1968. Enstaka adelsmän tillbringade dock redan under 1610-talet delar av 
studieresorna utanför universitetsstäderna: Winberg 2018. 

 44 Sundin 1973 s. 43.
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svenska riket och såväl från städer som från landsbygden.45 Studen-
ternas ålder anges endast i matrikeln från Leiden, där den yngste 
inskrivne svenske studenten var 15 och den äldste 30 år gammal.46 I 
genomsnitt var de 16 studenterna drygt 22 år gamla (standardavvikelse 
4 år). Antalet, som kan tyckas demografiskt försumbart, motsvarar 
– mycket ungefärligt – att 0,5–1 % av den manliga delen av Sveriges 
befolkning studerade vid utländska universitet i början av 1600-talet.47

 45 Heininen & Nuorteva menar att den finländska rikshalvan var underrepresenterad 
bland studenterna sett till dess totala folkmängd. Totalt studerade endast tio studen-
ter från Finland utomlands 1614–1618 och därtill tre i Uppsala. Heininen & Nuorteva 
1981 s. 104–107.

 46 I Tübingens matrikel anges dock att Georgius Guldenstern, alias Göran Gyllenstierna, 
endast var 15 år gammal då han skrevs in. Han hade redan två år tidigare skrivits in i 
Wittenberg.

 47 Antalet män i Sverige var, grovt uppskattat, en halv miljon, och av dessa utgjorde 
kanske 1/20 den generation som under en femårsperiod var aktuell för universitets-
studier. Om antalet studenter i utlandet under samma period var 180, innebär det att 

Figur 20. Svenska studenter immatrikulerade vid utländska universitet 1614–1618. An-
märkning: Groningen, som grundades 1614, saknar matrikel för första årets studenter 
och Giessens matrikel saknas för åren 1615–1618. Källor: Erler 1909 (Leipzig); Mentz 
& Jauernig 1944 (Jena); Album studiosorum… 1875 (Leiden); Zimmermann 1926 
(Helmstedt); Steinmeyer 1912 (Altdorf); Bürk & Wille 1953 (Tübingen); Friedlander 
1887 (Frankfurt a.O.); Kleiwitz & Ebel 1898 (Giessen); Album studiosorum… 1915 
(Groningen); Caesar 1875–1887 (Marburg); Callmer 1976 (Wittenberg); Callmer 1988 
(Rostock); Greifswald Universitätsmatrikel band 2, Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern Digitale Bibliothek (Greifswald).
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För de universitetsstudenter som inte ville emigrera fanns i början 
av 1600-talet endast ett inhemskt alternativ: Uppsala. I genomsnitt 
immatrikulerades där nästan 50 studenter om året 1614–1618, vilket 
innebär att det i princip var lika många unga svenska män som stu-
derade i Uppsala som utomlands.48 Om jag tillåts fortsätta den osäkra 
beräkningen från ovan studerade alltså sammanlagt 1–2 % av unga 
män i Sverige vid universitet i början av 1600-talet. Syftet med Uppsala 
universitet var, enligt Jan Sundin, att ”tillfredsställa omedelbara behov 
av högre utbildning i Sverige och det utövade inte någon dragnings-
kraft på fjärran boende studenter”,49 vilket förefaller riktigt: endast två 
män invandrade till Sverige under femårsperioden för att studera i 
Uppsala, en norrman från Trondheim och en tysk från Rostock.50 Även 

drygt 7 promille av gruppen studerade utomlands.
 48 Studien av Uppsalastudenterna bygger på uppgifter från Uppsala universitetsmatrikel 

(Andersson 1900). Uppgifterna har kontrollerats mot utgivna nationsmatriklar. I 
dessa finns flera exempel på studenter som inte skrevs in i universitetets matrikel, 
vilka dock inte medtagits i beräkningarna ovan.

 49 Sundin 1973 s. 30. Vid riksdagen 1617 framhöll särskilt prästerskapet att man borde 
rusta upp Uppsala för att minska svenska studenters resor till utländska akademier: 
Ahnlund 1954 s. 136f.

 50 Casparus Erici Nidrosiensis Norvegianus, inskriven 22/2 1617, och magister Conradus 
Laurembergius (Gulielmi filius) Rostochiensis Megapolitanus (ɔ: från Mecklenburg), 

Figur 21. Studenter immatrikulerade vid Uppsala universitet 1614–1618, uppdelade 
på ursprung. Källor: Andersson 1900 (Uppsala universitetsmatrikel); Lagerholm 1933 
(Södermanland-Närke); Odén 1902 (Östergötland); Molin 1955 (Småland); Gren 2000 
(Värmland); Modin & Söderberg 1889 (Norrland); Lundqvist 1928 (Västergötland).
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om universitetets upplivande hade betydelse för migrationen inom 
riket, var dess effekt på invandringen alltså försumbar före 1620-talet. 
Också inom riket var rekryteringen ojämn: en oproportionerligt stor 
andel av studenterna kom från Uppland och götalandskapen, medan 
inflyttningen från både Karl Filips hertigdöme och från Finland var 
relativt liten.51 Orsakerna till detta migrationsmönster ligger bortom 
ramarna för denna analys, men uppenbart är att också andra faktorer 
än avståndet måste ha varit verksamma.

1610-talets studentmigration tycks alltså redan ha motsvarat de 
önskemål som Gustav II Adolf uttryckte i 1620 års emigrationsförbud. 
Inga studenter reste längre till polska eller katolska lärosäten, utan de 
närmare 200 unga adelsmän, präst-, borgar- och bondsöner som sökte 
sig utomlands för att studera reste istället uteslutande till protestantiska 
lärosäten i Tyskland och Nederländerna.52 Nästan lika många svenskar 
studerade utomlands som vid rikets enda egna universitet. Kanske 
motsvarade dessa universitetsstudenter tillsammans ett par procent 
av männen i sin generation. De stod utanför det tjänstefolkssystem 
som skildrades i kapitel 4, men flyttade antagligen ändå nästan lika 
ofta som drängarna, och de flyttade mycket längre. Det framväxande 
universitetssystemet skapade nya former av rörlighet, både i form av 
interregional migration inom rikets gränser och av utvandring, även 
om många också sedermera återvände – det var åtminstone Gustav II 
Adolfs ambition.

Svenskar i utlandet
Våren 1620 reste Gustav II Adolf inkognito till Tyskland för att fria 
till Maria Eleonora av Brandenburg, en resa vars detaljer bland annat 
är kända genom en dagbok skriven av den medföljande pagen Johan 
Hand.53 Det var av stor vikt att kungens identitet inte blev känd i 

inskriven 3/6 1617; Andersson 1900. Under hela 1610-talet anlände endast en ytterli-
gare utländsk student, en dansk: Sundin 1973 s. 31.

 51 Heininen och Nuorteva har tidigare uppmärksammat att Uppsala var ”mindre po-
pulärt” än utländska studieorter för finländska studenter, och menar att universitetet 
hade ”ingen direkt inverkan” på studentemigration från Finland före 1620-talet: 
Heininen & Nuorteva 1981 s. 91f., 97.

 52 I enlighet med adelns linje vid riksdagen 1617 såväl förekom som uppmuntrades 
adliga studieresor till Frankrike, Italien och Spanien senare under seklet: Winberg 
2018. Förbudet mot studier vid katolska lärosäten förblev därför i praktiken ett förbud 
mot studier vid polska lärosäten.

 53 Tryckt som Hand 1879. För att kungens avresa inte skulle bli känd tvingade man den 
bonde som fungerat som styrman på kungens färd ut till skeppet utanför Älvsnabben 
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Tyskland, vilket ställde till återkommande problem då man träffade på 
utvandrade svenskar. Dagboken kan därför läsas som en rapsodisk källa 
till den svenska utvandringen under 1610-talet. Den 8 maj inträffade 
den första incidenten, då resesällskapet mötte en Tönes Käffwer vid 
ett färjeläge nära Stralsund. Tönes hade tidigare länge bott i Sverige, 
tjänat som livknekt hos Karl IX och utvandrat bara ett år tidigare.54 
Väl inne i Stralsund sammanträffade man med Stellan Mörner (vilken 
fick veta att kungen var med i sällskapet) och överlade hur man skulle 
kunna ta sig genom Rostock utan att bli igenkända, eftersom ”där äro 
alltid många svenska studenter”.55 I Rostock köpte man sig en vagn, 
men strax därpå framkom att den medföljande kusken tidigare varit i 
Sverige med greve von Mansfeldt.56 Samma dag, som var den 10 maj, 
bestämdes att man inte kunde resa genom Wismar eftersom ”där voro 
utan tvivel många svenska före oss”.57 För natten gjorde man därför 
uppehåll i Bukow (”Pouco/Puco”) hos kaptenen Joakim Fyrich ”som 
var nyss kommen från Sverige”.58 Därefter reste man vidare för att 
möta hertigen av Mecklenburg i Schwerin, vilken skyndade sig att 
skaffa undan en svensk lakej och förbjöd sin hovjunker Bülow (”Bylo”) 
att visa att han kände igen kungen.59 Sedan gick resan vidare till Berlin, 
där en nervös kung (”inte mindre perplex här än när vi drogo genom 
Stralsund”) både ville muta kaptenen Tremond som han hade sett på 
gatan för att denne inte skulle avslöja honom och träffade översten 
Hans Georg von Arnim, vilken hade tjänat i den svenska armén under 
föregående år.60 Sedan man lämnat Berlin minskade risken för att möta 
andra svenskar, men då man skulle resa genom Heidelberg den 27 maj 
oroade kungen sig åter för att han skulle bli igenkänd av två adelsmän 
som nu levde i staden.61 Två dagar senare gästade man Durlach, där 
kungen inte ville äta middag på slottet med grevens söner eftersom 
adelsmannen Reinkinger ”som hade tillförende varit i Sverige” vistades 

att följa med till Tyskland, vilket förstås var ett brott mot det emigrationsförbud som 
kungen hade utfärdat bara fyra dagar tidigare: Hand 1879 s. 5. 

 54 Hand 1879 s. 10.
 55 Hand 1879 s. 12.
 56 Hand 1879 s. 14.
 57 Hand 1879 s. 14.
 58 Hand 1879 s. 15. Fyrichs titel är i originalet ”haubtman”.
 59 Hand 1879 s. 16. Bülow behöver dock inte tidigare ha varit i Sverige, dagboken uppger 

bara att ”han kände H[ans] M[ajes]t[ä]t”.
 60 Hand 1879 s. 20f.
 61 Hand 1879 s. 31.
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vid hovet.62 Från Durlach red man söderut till markgrevens av Baden 
härläger i Breisach vid Rhen. Markgreven visade dem runt i lägret, 
och under rundturen hade man ”en ny rancontre” med en adelsman 
”Steenkolfelt, som kände K. Mtt.”, liksom med två svenska soldater 
som tjänade i markgrevens här.63 Dagen därpå reste sällskapet till 
Strassburg, där man anlitade en karl som visade dem staden ”både 
utan och innan”. När de frågade mannen om hans bakgrund visade 
det sig att han tidigare hade bott i Sverige och tjänat i salig Reinholt 
Taubes regemente.64

Efter Strassburg anträdde sällskapet hemresan norrut igen, varefter 
dagboken snart avbryts. Under en knapp månads tid hade man då 
stött på eller oroat sig för att möta svenskar och personer som tidi-
gare varit i svensk tjänst i minst tio olika tyska städer. Av dagboken 
att döma tycks det ha varit tätare mellan dem i norr i närheten av 
Östersjön, men även på de sydligaste och mest avlägsna orter som 
besöktes – Durlach, Breisach och Strassburg – råkade man på personer 
som tidigare varit bosatta i Sverige. Johan Hands dagbok visar hur 
adelsmän flyttade från Sverige, både för att ta tjänst vid olika tyska hov 
och inom ramen för den militära migration som även fortsättningsvis, 
efter emigrationsförbudet 1620, var tillåten. Dessutom bjuder 
dagboken på flera exempel på vanliga soldater som tidigare levt och 
tjänat i Sverige, men som nu hade utvandrat: Gustav Adolf mötte dem 
både som aktiva krigare i markgrevens läger vid Rhen, som före detta 
soldater i Strassburg och vid färjeläget i Stralsund. Hur omfattande 
var dessa andra former av utvandring? Vart flyttade man från Sverige 
på 1610-talet?65

Studenter utgör en relativt lättundersökt utvandrargrupp eftersom 
de sökte sig till ett begränsat antal orter – universitetsstäderna – och 
där skrevs in i särskilda förteckningar. För människor som lämnade 
Sverige av andra anledningar är källsituationen sämre. Det finns inga 
motsvarande förteckningar över vare sig dem som emigrerade för att 
lära sig hantverk och handel – utvandring som var tillåten även efter 

 62 Hand 1879 s. 33.
 63 Hand 1879 s. 34f.
 64 Hand 1879 s. 35.
 65 Andra svenska reseskildringar skulle kunna användas för att få en glimt av emigration 

också senare under århundradet. Ett exempel är den dagbok som prästen Andreas 
Bolinus skrev under en resa i Europa 1668, i vilken han nämner svenska skomakare i 
Heidelberg, några svenska guldsmeder bosatta i Augsburg, samt svenska studenter i 
bland annat Strassburg och Heidelberg: Bolinus 1913 s. 36–39, 42.
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1620 års emigrationsförbud – eller över ”alla andra”, dem vars migra-
tion inte föll konungen i smaken. Återigen visar sig därför Älvsborgs 
lösens rannsakningslängder vara en närmast unik källa till bredare 
kunskap om det tidiga 1600-talets migration. I rannsakningslängderna 
finns över 250 uppgifter om hushåll och tjänstefolk som utvandrade 
under åren 1614–1618. Täckningsgraden är visserligen varierande mel-
lan olika områden, men källäget förbättras av att man i relativt hög 
grad gjorde anteckningar om utvandrade personer också i några av 
de icke fullständiga rannsakningslängderna. Även om materialet inte 
tillåter några beräkningar av den totala emigrationen, är det mer än 
tillräckligt för att påvisa och undersöka tidigare mindre kända former 
av utvandring. För överskådlighets skull redovisas emigrationen upp-
delad utifrån destination.

Det finns i längderna totalt 18 uppgifter om utflyttning till Tyskland, 
varav de flesta rör utvandrande hushåll.66 Två tredjedelar av dessa hörde 
hemma i städer, i Stockholm, i Viborg, i Nyköping och i Tunafors. Av 
namnen att döma hade sannolikt de flesta antingen tidigare invandrat 
eller åtminstone tyskt påbrå. Eftersom rannsakningslängderna i all-
mänhet inte anger några yrkestitlar går det inte att avgöra om det rörde 
sig om hantverkare eller om köpmän annat än i enstaka fall.67 Övriga 
utvandrare utgjordes av två drängar från Nyköping, fyra smeder från 
Skultuna bruk i Västmanland samt två kaplaner, båda bosatta på den 
västgötska landsbygden. Generellt kan därför den tyska utvandringen 
sammanfattas som att den nästan uteslutande berörde städerna, och 
därtill några smeder och präster på landsbygden. Av namnskicket att 
döma är sannolikheten hög för att merparten av utvandrarna redan 
tidigare hade kontakter med Tyskland.

En av de få studier som finns av svensk utvandring under 1600-talet 
är Simon Harts undersökning av svenskar som förekommer i Am-
sterdams vigsellängder. Totalt sett gifte sig omkring 80 personer från 
dåvarande Sverige i staden 1601–1625, vilket sannolikt endast utgör 
en mindre del av de utvandrade.68 Den vanligaste ursprungsorten i 

 66 ÄL; ÄR. Tyskland var visserligen inte något politiskt enhetligt område vid denna tid, 
men används ändå återkommande som destinationsangivelse i rannsakningsläng-
derna. Endast i ett fall specificeras destinationen närmare (Stettin). 

 67 Olof kanngjutare, som flyttade från Stockholm till Nyköping 1614/1615, till Tyskland 
året därpå och sedan tillbaka till Nyköping efter ytterligare ett år: Borgmästare och 
råds arkiv före 1636 vol. G:210, SSA; ÄL vol. 66. Till de utvandrande hantverkarna 
hörde också hovskräddaren Engel Hartmans gesäll (se kap. 5).

 68 Hart 1970 s. 49. Sølvi Sogner (2007 s. 207f.) uppskattar att endast var femte person 
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Sverige var Stockholm, men även utvandrare från Nylöse, Kalmar 
och Nyköping förekommer.69 I rannsakningslängderna förekommer 
dock ”Holland” som destination endast vid två tillfällen. Den ena 
noteringen rör Ållert hollender, en sörmländsk bonde som flyttade 
iväg med sitt hushåll 1615/1616 och som, av tillnamnet att döma, 
antagligen tidigare hade invandrat från Holland.70 Det andra fallet 
var en Lars Kraft, också han bosatt på landsbygden (i Västmanland), 
vars eventuella tidigare koppling till Holland är mer osäker om än 
inte osannolik.71 Till skillnad från i Harts studie finns däremot inga 
anteckningar om utvandrade drängar och pigor. Emigrationen till 
Nederländerna var därmed möjligen mer diversifierad än vad som 
tidigare visats, men å andra sidan sannolikt kvantitativt obetydlig 
jämfört med utvandringen till Tyskland.

Till England utvandrade enligt rannsakningslängderna harnesk-
smeden Tomas från Tunafors 1618.72 Huruvida han hade någon tidigare 
koppling till de brittiska öarna är inte känt, och inga andra emigranter 
till vare sig England eller Skottland återfinns i längderna. 

Migration till Östersjöns sydöstra kust var, som visades ovan, inget 
som sågs med blida ögon av statsmakten under 1610-talet. Trots att det 
rent avståndsmässigt inte var längre till Polen än till Tyskland förekom 
i princip ingen utvandring till polska områden. Det enda möjliga 
undantaget i rannsakningslängderna är änkan Sibylla, som omkring 
1614 flyttade från Arboga till preussiska Königsberg.73 Till Baltikum var 
utvandringen desto mer omfattande. I rannsakningslängderna kallas 
området uteslutande Livland, vilket innebär att det inte är möjligt att 
skilja migrationen till de områden i norra Baltikum (Estland) som 
hörde under den svenska kronan från migrationen till de södra delar 
av Livland som lydde under den polske kungen. Mot bakgrund både 
av 1610-talets politiska situation och det geografiska läget är det ändå 
troligast att de flesta av uppgifterna syftar på Livlands nordligaste 

som utvandrade från Norge eller Sverige till Amsterdam gifte sig i staden.
 69 15 brudgummar och 5 brudar födda i Stockholm vigda 1601–1625, 20 brudgummar 

(sjömän) och 4 brudar födda i Nylöse vigda 1583–1614, enstaka exempel från Nykö-
ping (1610), Kalmar (1617) och Göteborg (början av 1620-talet): Hart 1970 s. 40, 42f. 
Enligt Sogner (2007 s. 211) var 90 % av de svenska män som gifte sig i staden sjömän, 
och 90 % av de svenskfödda pigorna gifte sig med sjömän.

 70 ÄL vol. 66 (Sköldinge sn).
 71 ÄL vol. 42 (Sätterbo sn).
 72 ÄL vol. 66 (Tunafors).
 73 ÄL vol. 44 (Arboga). Königsberg var huvudstad i hertigdömet Preussen, som stod i 

vasallförhållande till den polske kungen.
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delar. Fler än 20 hushåll uppges i rannsakningslängderna ha flyttat till 
Livland, varav hälften var bönder i Karelen (merparten i kustområdet 
Stranda härad).74 Utöver dessa flyttade fyra hushåll (liksom en ogift 
dräng) söderut över Finska viken från det nyländska kustområdet.75 
Från Viborgs stad flyttade fyra hushåll, varav för ett destinationen 
preciserades till Revals stad (”Räfle”) i Estland.76 Över längre avstånd 
flyttade slutligen ett bondehushåll från Tavastland till Reval, samt ett 
borgarhushåll (Velam Rosell) från Arboga till det opreciserade ”Liv-
land”. Det är sannolikt att rannsakningslängdernas uppgifter bara 
speglar en liten del av emigrationen till Livland, inte minst eftersom 
tjänstefolkets flyttningar endast undantagsvis rannsakades i Finland.77 
Den stora majoriteten av dem som flyttade till Baltikum tycks ha varit 
finländska bönder, bosatta i gränsområdena och vid Finska vikens kust. 
En annan grupp utvandrare var stadsbor från i första hand Viborg, 
vilka möjligtvis främst sökte sig till Reval, som i så fall kan betraktas 
som en del av det svenska stadssystemet (se kap. 5). Sannolikt hade 
dessa personer redan kontakter i de livländska och preussiska städerna 
och möjligen hade de själva tidigare invandrat därifrån. Men utan mer 
uppgifter om dessa utvandrares bakgrund är det endast möjligt att 
spekulera kring deras personliga bevekelsegrunder.

Emigrationen österut till Ryssland var av rannsakningslängdernas 
uppgifter att döma omfattande. Bortsett från ett fåtal notiser om 
knektar som ”dragit sin kos” till Ryssland rör endast en eller möjligen 
två av alla dessa uppgifter personer från den västra rikshalvan.78 Till 
Ryssland utvandrade man alltså från Finland och mer precist från de 
angränsande regionerna Savolax och Karelen, varifrån det finns upp-
 74 ÄR vol. Gj, Gs.
 75 ÄR vol. Dj, Dl.
 76 ÄR vol. Gj, Gs.
 77 Aleksander Loit, som studerat 1600-talets utflyttning från Finland till Estland, menar 

att kulmen på en omfattande utflyttningsström nåddes under perioden 1620–1650: 
Loit 1982 s. 195. Inflyttade finnar utgjorde uppemot 20 % av befolkningen i Wierland 
och 13 % i Harrien under 1630-talet (Püvi 1982 s. 215f.), och på 1680-talet utgjorde in-
flyttade finska bönder upp till en tredjedel av arbetskraften på en del gods i Wierland 
(Loit 1982 s. 201). Ännu på 1700-talet utgjorde inflyttade finnar åtminstone 7–8 % 
av befolkningen i kustsocknar i Wierland: Püvi 1982 s. 229. Då kom mer än 75 % av 
inflyttarna från Nyland och Karelen, vilket antyder migrationsmönstrets kontinuitet 
sedan 1610-talet.

 78 Nämligen dels en Hans Jung från Stockholm som flyttade till Ryssland ”och där blev 
han döder”: Borgmästare och råds arkiv före 1636 vol. G:209, SSA; dels en länsmans 
dräng som ”drog sin kos åt Ryssland” utan någon anmärkning att han först skulle ha 
blivit knekt: ÄL vol. 67 (Längbro sn).
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gift om närmare 60 hushåll som flyttade till ”Ryssland” 1614–1618.79 
Med stor sannolikhet syftar detta begrepp här på de närliggande 
områden som under hela tidsperioden var ockuperade av Sverige, 
ett antagande som styrks av det faktum att det därtill finns många 
uppgifter om hushåll som utvandrade till specificerade delar av det 
ockuperade ryska området. 15 bönder från gränsområden i Karelen 
utvandrade sålunda till Kexholms län, ett dussin bönder flyttade från 
Karelen till det i söder angränsande Nöteborgs län, och till det något 
mer avlägsna Koporje län flyttade åtminstone fyra karelska hushåll.80 
I rannsakningslängderna finns alltså totalt närmare 100 uppgifter 
om hushåll som lämnade de finländska gränsområdena för att flytta 
österut. Utvandringens totala omfattning var sannolikt ännu större 
eftersom det inte finns några uppgifter om tjänstefolkets flyttningar i 
varken Savolax eller Karelen.

Också utvandringen västerut och söderut, till Norge och Dan-
mark, var relativt omfattande, även om det inte heller här är möjligt 
att beräkna det totala antalet utflyttade. I rannsakningslängderna 
finns nära 50 uppgifter om utvandring till Norge. Samtliga 15 uppgif-
ter rörande tjänstefolk (fyra drängar och elva pigor) utvandrade från 
gränsområdena Dalsland och Väne härad i västligaste Västergötland. 
Detsamma gäller hushållen: endast en handfull av utvandrarna till 
Norge kom inte från Väne, Dalsland eller från det i Väne härad belägna 
Brätte stad.81 Av övriga hushåll kom ett från södra Västergötland, en 
bonde och en skomakare från Närke, en bonde från Dalarna samt ett 
hushåll från Hudiksvalls stad.82 Detta kan jämföras med resultaten 
av en rannsakning av invandrade svenskar som genomfördes i Norge 
1734, enligt vilken en stor majoritet kom från Värmland och Dalsland 
och hade bosatt sig i gränsområdena i framförallt Østfold.83 Utvand-

 79 Ett enstaka hushåll utvandrade också från gränssocknen Uleträsk i Österbotten: ÄR 
vol. Fl.

 80 Därtill anges i rannsakningslängderna att en nyländsk änka flyttade över havet till 
Narva stad, samt att en karelsk kaplan från Nykyrko socken flyttade för att bli predi-
kant i Nyens stad: ÄR vol. Dl, Gy.

 81 Om ett av hushållen i Dalsland anges att mannen ”var en bagge”, vilket visar att det 
åtminstone i detta fall rörde sig om återutvandring: ÄL vol. 39.

 82 För de två sistnämnda preciserades destinationen till Jämtland: ÄL vol. 50, 57.
 83 Sogner (2003 s. 352–355) sammanfattar resultaten: ”Karakteristisk for innvandringen 

av svensker og finner var at den var ganske omfattende, at den gikk fortrinnsvis til 
landsbygda, og at den omfattet vanlige folk. En god del av migrasjonen kan forklares 
ved närhet – innvandrerne kom fra grenseområdene og slo seg til dels ned i grense-
områder på norsk side.” En tredjedel av invandrarna uppgav att de hade rymt från 
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ring till Norge företogs alltså av både hushåll och tjänstefolk, men 
berörde såväl under 1600- som 1700-talet med få undantag endast 
områdena nära den norska gränsen.84

En liknande bild ger rannsakningslängdernas 70 uppgifter om ut-
vandring till Danmark. Från Västergötland emigrerade såväl hushåll 
som tjänstefolk från framförallt områdena invid halländska gränsen, 
i många fall med destinationen specificerad till just Halland.85 Därtill 
utvandrade ett fåtal hushåll (och en enstaka dräng) som var bosatta 
längre in i Västergötland.86 Det största antalet utvandringsuppgifter 
rör dock småländska hushåll. Dessa kom nästan uteslutande från 
de härader som gränsade till Danmark: från Västbo och Sunnerbo 
i Finnveden samt från Allbo, Kinnevald och Konga i Värend.87 De 
allra flesta uppgifterna rör bondehushåll, ett fåtal änkor (varav en, 
kallad Jute-Kerstin, av namnet att döma tidigare hade invandrat från 
Danmark88) och några få hantverkare.89 Med tanke på att de allra flesta 
levde i gränsområden är det något överraskande att det också finns nio 
uppgifter om utvandrare till Danmark från Östergötland. Tre av dessa 
var stadsbor som flyttade från Norrköping, och en ytterligare stadsbo 
var Lasse hallänning som flyttade från Skänninge och av tillnamnet 
att döma antagligen tidigare flyttat in från danskt område. Slutligen 
finns fem uppgifter om hantverkare (fyra skomakare och en skräddare) 
som utvandrade från den östgötska landsbygden. Endast i ett fall ger 
rannsakningslängden en ledtråd till vad denna utvandring berodde 
på, nämligen då Jöns skräddare i Ljungs socken sägs ha flyttat ”till 
sina föräldrar” i Danmark.90 Hur Jöns hade hamnat i Östergötland, 
varför han bestämde sig för att flytta tillbaka till Danmark, och om 
också de fyra skomakarna tidigare hade invandrat är förstås okänt. 
Men det rör sig definitivt om en form av emigration som tidigare inte 
uppmärksammats.

Sverige undan utskrivning, undan anklagelser för dråp och lägersmål och undan 
skattetrycket.

 84 Här kan påminnas om att rannsakningslängder helt saknas för Värmland.
 85 För ett par drängar anges att de återvände ”till Juteland, där voro de födda”, vilket 

antingen kan syfta på Jylland eller på Danmark i dess helhet: ÄL vol. 39 (Surteby sn).
 86 ÄL vol. 19, 39.
 87 Rannsakningslängdernas enda undantag är ryttaren och änklingen Lasse Bengtsson i 

Hult: ÄL vol. 39 (Svenarums sn i Västra hd i Njudung).
 88 ÄL vol. 19 (Linneryds sn i Konga hd). 
 89 Eftersom tjänstefolk inte rannsakades i Småland finns bara en enstaka uppgift om en 

skomakares dräng som utvandrade: ÄL vol. 19 (Urshults sn i Kinnevalds hd).
 90 ÄL vol. 77 (Ljungs sn i Gullbergs hd).
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Att den föregående genomgången behövt bli så omfattande beror 
inte minst på källmaterialets splittrade karaktär. Ur alla dessa spridda 
uppgifter om 1610-talets utvandrare kan nu åtminstone fyra olika 
grupper urskiljas. Den första gruppen, vilken med största sannolikhet 
också var den kvantitativt mest omfattande (även om det inte är möj-
ligt att bestämma dess storlek), utgörs av gränsområdenas bönder och 
tjänstefolk, för vilka avståndet var viktigt. Från Savolax flyttade man 
österut till ryska områden, från Nyland söderut till livländska, och 
från Karelen såväl till Ryssland som till Livland. På samma sätt flyttade 
smålänningar söderut över gränsen till Danmark, medan människor 
i Dalsland och nordvästra Västergötland utvandrade till Norge. Även 
om alla dessa fall kan betecknas ”internationell migration”, rörde det 
sig sannolikt inte om några långdistansflyttningar utan snarare om 
att det lokala migrationsfältet sträckte sig ut över gränsen. Den andra 
gruppen var stadsbor, vilka bland annat flyttade till Tyskland, Danmark 
och Livland. Även om det inte framgår av rannsakningslängderna är 
det sannolikt att de flesta flyttade till andra städer, och alltså rörde sig 
inom ramen för ett internationellt stadsnätverk.91 Återigen syns här 
alltså ett exempel på hur städer möjliggjorde mer långväga migration 
(se kap. 5). Den tredje gruppen utvandrare var studenter, en grupp 
som även lyfts fram i forskningsöversikter.92 Många av studenterna 
hade sin bakgrund på landsbygden men emigrerade via städer med 
skolor eller universitet, under 1610-talet uteslutande till universitets-
städer i Tyskland och Nederländerna. Den fjärde och sista utvandrar-
gruppen utgjordes av de adelsmän och soldater som Gustav Adolf och 
Johan Hand stötte på under sin tyska resa, vilka återkommer nedan 
i avsnittet om militär migration. Först skall dock ett ämne som san-
nolikt lockat fler skildrare än övriga delar av 1600-talets migration 
sammanlagt studeras: invandringen till Sverige.

Invandring
Någon reglering av invandringen motsvarande 1620 års emigrations-
förbud fanns ännu inte under 1600-talet, bortsett från 1617 års förbud 
mot katolsk invandring.93 Forskningslägets huvudtes är att invandring 

 91 Till denna grupp hör även de utvandrare som Hart (1970) funnit i Amsterdam, lik-
som de svenskar som i början av 1600-talet var borgare i norska städer som Bergen, 
Oslo och Stavanger: Sogner 2003 s. 290, 322, 329.

 92 I Mochs översikt över tidigmodern internationell migration nämns adel, tiggare, 
flyktingar, professionals samt just studenter: Moch 2003 s. 47f.

 93 Religionsfrågan förs ofta fram som avgörande för möjligheterna till invandring (så 
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(av förmögna och hantverkskunniga) sågs som ekonomiskt lönsam 
och därför främjades av den merkantilistiskt inriktade staten. Eftersom 
tidigare forskning om invandring till Sverige i Heckschers efterföljd 
har utgått från invandrarnas ekonomiska betydelse, har man också 
antagit att invandringen endast berörde vissa avgränsade områden, i 
första hand städerna. Magnus Mörner menar till exempel att allmogen 
”inte [lär] ha känt av någon extern migration”.94 Som redan framgått 
överensstämmer denna uppfattning inte med 1610-talets verklighet. 
Efter en kortare sammanfattning av tidigare forskning följer därför 
nedan en samlad diskussion av rannsakningslängdernas dessvärre 
fåtaliga invandringsuppgifter.

Bland valloner, skottar och tyskar
Under perioden 1600–1625 invandrade enligt Bernt Douhan totalt 229 
vallonska män (samt med dem ett okänt antal kvinnor och barn) till 
Sverige från området kring Sedan i nuvarande norra Frankrike.95 Vallo-
nerna utgör standardexemplet på så kallad expertinvandring. Douhan 
beskriver dess betydelse som ”en begränsad och riktad migrationsrörelse 
av ett skikt elitarbetare som överförde de tekniska innovationer som 
utvecklats inom den nederländska järnhanteringen under 1500-talet”.96 
För närmare 150 av dessa män är det känt vart i Sverige de flyttade: fler 
än 60 till Östergötland (varav närmare 50 till Finspång), ett drygt dus-
sin till Södermanland, ett tiotal till Uppland, och dessutom en handfull 

hos Sogner 2003 s. 242), men saken var i själva verket mer komplicerad. Kalvinister 
undantogs uttryckligen från förbudet 1617, och enligt fredsfördraget med Ryssland 
samma år fick ryska köpmän rätt att utöva sin religion i Stockholm, Viborg och 
Reval. Dessutom belades den ortodoxa befolkningen och deras sockenpräster med 
utvandringsförbud: fredstraktat med Ryssland 1617 § 8 (utvandring), § 15 (köpmän), 
tryckt i Rydberg & Hallendorff 1903.

 94 Mörner 2001 s. 188. Se även Sandberg 2005 s. 160. Jonas Nordin utgår från att in-
vandringen till landsbygden var obetydlig för att förklara varför det inte fanns några 
regler rörande huruvida invandrare kunde väljas till riksdagsmän för bondeståndet: 
Nordin 2000 s. 109.

 95 Douhan 1985 s. 59ff., 70. För karta över det huvudsakliga utvandringsområdet, se 
Douhan 1985 s. 48. De allra flesta valloner anlände emellertid först efter 1618 (då 
Willem de Besche övertagit Finspångs bruk) medan endast enstaka valloner är kända 
redan tidigare. Exempelvis invandrade åtta valloner till Nyköping redan 1608 (Mörner 
2001 s. 190), och ett annat exempel är den ”fransysk[e] spiksmed[en]” Johan som 1615 
var anställd vid Eskilstuna slott: Södermanlands handlingar 1615:1, RA. Douhan låter 
i sin sammanfattning, utan närmare förklaring, den ”inledande migrationsperioden” 
inledas 1615 (istället för 1600): Douhan 1985 s. 192.

 96 Douhan 1985 s. 48f. 
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eller färre till Värmland, Västmanland och Småland.97 Under denna 
inledande vallonska invandringsperiod arbetade de flesta som kolare 
eller skogshuggare, och ett betydande antal återvände till hemlandet, 
ibland efter att endast ha arbetat ett år i Sverige.98

Kvantitativt mer omfattande var invandringen från Tyskland. 
Ett tydligt tecken på den tyska invandringens omfattning utgör de 
tyska församlingarna. I Stockholm grundades den tyska församlingen 
1571, i Åbo byggdes en tysk kyrka under slutet av 1580-talet (vilken 
utvidgades 1620),99 och 1613 försökte hertig Johan locka både svenska 
och utländska hantverkare att flytta till Norrköping genom att skänka 
bort tomter, utlova tolv års skattefrihet, och dessutom bygga en ny 
kyrka och grunda en tysk församling i staden.100 Även i mindre städer 
som Uleåborg bosatte sig enskilda tyskar under 1610-talet.101 Ett annat 
exempel som också det uteslutande rör städerna är invandringen av 
tyska gesäller. Även om det vid 1600-talets ingång inte fanns något 
krav på att svenska gesäller skulle genomföra gesällvandringar, menar 
Folke Lindberg att åtskilliga bestämmelser i de svenska skråordning-
arna visar att tyska gesäller varit ”en normal företeelse” i de svenska 
städerna redan under 1500-talet.102 Därtill gjordes under 1620-talet 
ett statligt försök att värva tyska bönder till Ingermanland, samtidigt 
som kronan gav tyskar som flydde till Sverige undan trettioåriga kriget 
ekonomiska lättnader.103

 97 Douhan 1985 s. 59ff.
 98 Douhan 1985 s. 21, 70. Andra flyttade vidare till arbeten inom det norska bergsbruket: 

Sogner 2003 s. 271f.
 99 Nikula 1987 s. 631f. Byggnaden i Åbo upphörde dock att fungera som kyrka redan 

före 1640.
 100 Lindberg 1941 s. 142.
 101 De första tyskarna bosatte sig i staden 1617 och fungerade enligt Luukko (1964 s. 

112ff.) som ”representanter” för borgare i Åbo och Stockholm.
 102 Lindberg 1964 s. 131.
 103 Värvning av tyska bönder till Ingermanland: RR 27/5 1626, RA. Gustav Adolf utfär-

dade 1627 ett plakat ”om de fördrivna tyskar uti Tyskland”, enligt vilket kungen var 
”uti viss förfarenhet komna, det en part av våra omliggande grannar och nabor varda 
av deras vederparter så häftigt eftersatta och förföljda att de till en stor del förorsakade 
bliva till att förlåta hus och hem, och försäkra sig med vad de kunna uppå andra 
främmande och fredligare orter; och särdeles att ibland dem många finnas skola, som 
gärna ville söka sitt refugium under vår hägn och försvar till Sverige”. Kungen gav 
därför alla lutheraner rätt att slå sig ned i riket, att ta med sig sina ägodelar, och att de 
inte ens skulle behöva betala någon skatt ”så länge de ingen borgerlig näring driva”. 
Den som ville ”driva borgerlig näring” fick göra det på samma villkor som kungens 
svenska undersåtar, och de kunde sedan fritt flytta från landet igen utan att betala 
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En tredje invandrargrupp som uppmärksammats i forskningen är 
skottarna. Invandringen från Skottland till Sverige under perioden 
1569–1654 har av Alexia Grosjean beskrivits som ”continuous and 
escalating”.104 Bortsett från den militära migrationen var den skotska 
invandringen dock alltjämt begränsad i början av 1600-talet: Grosjean 
har endast funnit sex skotska borgare och fyra invandrade ämbetsmän 
i Sverige år 1600, vilket kan jämföras med närmare 60 borgare, äm-
betsmän och adelsmän 40 år senare.105 Det totala antalet invandrade 
skottar bör dock ha varit högre än så, ty det är annars svårförståeligt 
varför borgarståndet 1614 i sitt riksdagsbesvär föreslog att all skotsk 
invandring av köpmän och borgare borde förbjudas.106

Invandring av hantverkare orsakades också direkt av att kronan an-
ställde utländsk arbetskraft.107 För det sena 1500-talet har denna statliga 
”kunskapsimport från kontinenten” utförligt studerats av Christopher 
Pihl, enligt vilken kronans intresse för att ”ta del av nya kunskaper 
inom en rad fält” ledde till ”statushöjning, specialisering och maskuli-
nisering” av de yrken som utövades av de invandrade hantverkarna.108 
Pihl ger många exempel på sådana expertinvandrare: från Tyskland 
hämtades bryggare, utländska trädgårdsmästare importerades ”för att 
uppföra representativa trädgårdar vid kronans slott och gårdar”, och i 
slutet av 1500-talet bedrev kronan organiserad produktion av flamsk-
väv och kläde i Södermanland med invandrade vävare.109 Nästan alla 
dessa hantverkare var män, med hertig Karls försök till reformerad 
mjölkproduktion som enda viktiga undantag: runt 1590 importerade 
hertigen tyska mjölkkor till Nyköping, vilka sköttes av anställda kvin-
nor från Tyskland och Holland.110

handelsordningens tioprocentiga avgift: RR 12/11 1627, RA, tryckt i Stiernman 1747 s. 
950f. Också i tiggeristadgan 1642 fanns en särskild bestämmelse om tyska flyktingar, 
vilka gavs rätten att tigga i riket: tryckt i Stiernman 1747 s. 331f.

 104 Grosjean 2004 s. 254f.
 105 Grosjean 2004 s. 160. 
 106 ”[B]åde för religionen, såsom ock för deras mycken olaglig handel och köpslagande 

skull. Därtill med så haver man föga eller platt ringa hjälp utav dem, när som fejdetid 
är”: Borgerskapets besvär 31/1 1614 § 6, tryckt i Ahnlund 1932 s. 473.

 107 Lindberg 1964 s. 151–170. Detta var inte unikt för Sverige utan förekom t.ex. även i 
Norge: Sogner 2003 s. 259–282.

 108 Pihl 2012 s. 89, 101, 105.
 109 Pihl 2012 s. 86f., 94. Karl IX skickade knektar och drängar från Hälsingland till 

Eskilstuna för att dessa skulle lära sig vävning av de utländska vävarna: Pihl 2012 s. 
95, 97. Den danska kvinnan Anna vävde flamskväv i Julita 1601: Pihl 2012 s. 94.

 110 Pihl 2012 s. 99f., 105.
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Pihls exempel är alla hämtade från slutet av 1500-talet, men det 
är inte svårt att finna exempel på statligt anställda invandrade hant-
verkare också under tidigt 1600-tal, till exempel holländska timmer-
män anställda vid Stockholms skeppsgård,111 eller den venetianske 
glasmästaren Markus Demurianus som ansvarade för Almby glas-
hytta utanför Örebro 1619.112 Det är alltså redan väl känt att kronan 
inte bara gynnade utan också aktivt värvade eftersökt hantverksexper-
tis i utlandet, även under 1610-talet, och jag har därför valt att inte 
systematiskt söka igenom kronans räkenskaper efter fler invandrade 
hantverkare och specialister, eftersom en sådan undersökning riske-
rar att snedvrida bilden av periodens invandring i en riktning som 
tidigare forskning redan i hög grad betonat. En mer intressant fråga 
är istället vilka andra former av invandring som fanns utanför slotten 
och kungsgårdarna.

1610-talets invandrare
Rannsakningslängdernas explicita invandringsuppgifter är få eftersom 
inflyttning i normalfallet inte registrerades. En av de sammanlagt en 
dryg handfull uppgifterna rör Elias Bülow, som flyttade till Stock-
holm från Lübeck cirka 1613 ”för gälds skull”.113 Två uppgifter rör från 
Tyskland inflyttade hantverkare: den ene, Israel guldsmed, flyttade till 
Uleå, och den andre, den redan tidigare nämnde Olof kanngjutare, ut-
vandrade till Tyskland för att redan nästa år återvända till Nyköping.114 
Till Nyköping från Tyskland flyttade också en kaplan som studerat vid 
något tyskt universitet.115 Därutöver finns två uppgifter om personer 
som invandrade från Ryssland, varav den ene var en före detta knekt 
som återvände till Karelen efter att tidigare ha suttit fängslad.116 Den 
andra var en piga som fick anställning hos kyrkoherden i Styrstad i 
Östergötland då hon ”kom ifrån Ryssland [och] hade slätt inga kläder 
på sig”.117 Vem hon var, och hur eller varför hon flyttade till den öst-
götska prästgården nämns inte i rannsakningslängden.

Flera av de få invandrare som nämns i rannsakningslängderna var 
alltså personer som tidigare hade emigrerat men som nu återvände till 

 111 Lindberg 1964 s. 178.
 112 Se kvittens i Närkes handlingar 1619:9, RA.
 113 ÄL vol. 17 (Stockholms stad).
 114 ÄL vol. 66 (Nyköpings stad); ÄR vol. 483 Fl (Uleå stad).
 115 ÄL vol. 65 (Nyköpings stad).
 116 ÄR vol. Gq (Taipale sn).
 117 ÄL vol. 77 (Styrstads sn).
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Sverige. Detta bekräftar den iakttagelse som tidigare gjordes rörande 
utvandringen, nämligen att många av dem som flyttade från Sverige var 
tidigare invandrade. Den som väl en gång hade korsat en nationsgräns 
gjorde det följaktligen ofta igen. Eftersom rannsakningslängderna 
innehåller så få explicita invandringsuppgifter behövs andra källor för 
att komma åt 1600-talets invandring. En metod som kan användas är 
att granska olika tillnamn som tyder på att en person invandrat.118 I 
början av 1600-talet var nämligen varken bruket av patronymikon eller 
släktnamn lika utbrett som senare, och många individer identifierades 
därför med namn av typen ”Jöns jute”. Källkritiska invändningar kan 
visserligen riktas mot användandet av tillnamn som migrationshis-
torisk källa: tillnamn som ”bagge” är dubbeltydiga och syftar kanske 
inte alltid just på invandrare, och tillnamnsbeläggen ger heller ingen 
information om när migrationen ägde rum. Av sammanställningen 
nedan framgår dock att tillnamnen samlat ändå ger ny kunskap om 
årtiondets migration, även om varje enskilt belägg för sig är osäkert. 
Ett exempel på detta är skillnaderna i utbredning mellan två av de mest 
frekventa tillnamnen, jutar och skottar. Jutar återfinns framförallt på 
landsbygden i de sydsvenska landskap till vilka det redan är känt att 
invandring från Danmark förekom. Titlar förekommer sällan, vilket 
tillsammans med landsbygdslokaliseringen tyder på att merparten av 
de invandrande danskarna antingen var eller blev bönder. Av skottarna 
tituleras å andra sidan flertalet ryttare eller knekt, och de levde nästan 
uteslutande i städer. Av de mindre frekvent förekommande tillnamnen 
kan noteras att ”tysk” sannolikt var ovanligt därför att de allra flesta 
invandrande tyskar redan hade ett familje- eller släktnamn, att viss 
rysk invandring förekom över kortare avstånd in i finländska gräns-
områden, samt att det möjligtvis till och med förekom invandring från 
Grekland till Sverige under tidigt 1600-tal, åtminstone om tillnamnet 
hos Lasarus grek i Viborg syftade på invandring.119

 118 Jämför motsvarande studie av invandrade utländska soldater under 1400- och 
1500-talen i Neuding Skoog 2018 s. 84ff.

 119 ÄR vol. 483 Gx (Viborgs stad). Lasarus flyttade från Viborg omkring 1617 utan att 
någon destination angavs.
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Tabell 18. Tillnamn syftande på ursprung i rannsakningslängder och domböcker 1614–1618.

Tillnamn Titlar Städer Landsbygd Antal 
individer

jute & dansk smed Skänninge, 
Köping, 
Skövde

Östergötland, 
Småland, 
Västergötland, 
Södermanland, 
Uppland

13

skåning fogde Skänninge Småland, 
Västergötland, 
Östergötland

4

bagge rådman, 
ryttare, knekt, 
tiggare

Kalmar, 
Västervik, 
Norrköping

Södermanland, 
Dalarna, 
Småland, 
Gästrikland

11

skotte ryttare, knekt Torshälla, 
Nyköping, 
Södertälje, 
Tunafors, 
Västerås, 
Arboga, 
Norrköping, 
Skänninge, 
Skara

Östergötland 15

engelsman rådman, 
harneskmakare

Arboga, 
Örebro

Närke 3

tysk hammarsmed Arboga, 
Linköping, 
Torshälla

Dalarna, 
Västergötland, 
Österbotten

7

ryss ryttare Norrköping, 
Viborg

Tavastland, 
Karelen

4

grek – Viborg – 1

Källa: ÄL; ÄR. Se förteckning över använda domböcker i kap. 2.

Källornas uppgifter om 1610-talets invandring är alltså på det hela 
taget få. Det är visserligen riktigt att kronans rekrytering av utländsk 
arbetskraft fortgick och fann nya former också under 1600-talet, men 
att stanna vid detta faktum vore att ge en missvisande och ofullständig 
bild av 1610-talets immigration. Den största andelen av de flyttningar 



192 

som korsade statsgränserna utgjordes i själva verket av bönder och 
tjänstefolk som flyttade mellan närliggande gränsområden, varav 
vissa korsade gränsen vid upprepade tillfällen. Därutöver förekom 
invandring också över längre avstånd, framförallt till städerna. Också 
bland dessa invandrare fanns människor som tidigare emigrerat, till 
exempel för några års studier vid utländska lärosäten i Tyskland och 
Nederländerna. Slutligen invandrade också de olika slags utländska 
hantverkare, harneskmakare, hammarsmeder och kanngjutare som 
stått i fokus i tidigare forskning, en del antagligen därför att de rekry-
terades av kronan inom ramen för något som skulle kunna betecknas 
som en statlig invandringspolitik. Att detta skulle gälla det stora fler-
talet framstår dock som osannolikt.

Långväga interregional migration
”En av de mest betydande invandringsvågorna [till Sverige under 
tidigmodern tid] var finsk”, skriver Dick Harrison i den senaste 
översikten över svensk historisk invandring.120 Harrison reserverar sig 
visserligen för att migration från Finland till Sverige förvisso inte var 
invandring ”i strikt juridisk bemärkelse”, men menar ändå att ur ”de-
mografiskt och kulturellt perspektiv var det utan tvekan en betydande 
folkförflyttning”.121 Flytten från Finland är följaktligen ett återkom-
mande exempel i Harrisons bok på en av de viktigaste invandringarna 
till Sverige. Harrison är dock inte ensam om att ha detta motsägelse-
fulla perspektiv. I Lennart Palms beräkningar av Sveriges folkmängd 
behandlas inflyttningen från Finland under rubriken ”Emigration 
och immigration”,122 och i Svanbergs och Tydéns översiktsverk skriver 
de tvetydigt på tal om finländsk inflyttning till Stockholm att ”Lager 
räknar självfallet inte de finländska inflyttarna till huvudstadens utlän-
ningar. Men skulle dessa trots allt föras till den invandrade befolkning-
en skulle andelen invandrare […] väsentligt överskrida de [i stycket 
före] angivna femton procenten”.123 Varför något som ”självfallet” inte 
räknas till de inflyttade utlänningarna i meningen efter ändå läggs till 
gruppen invandrare förklaras inte.

Finländsk inflyttning till den västra rikshalvan har alltså ofta tving-
ats in under rubriken invandring, till synes i strid med författarnas 

 120 Harrison 2016 s. 16.
 121 Harrison 2016 s. 16.
 122 Palm 2001 s. 62f.
 123 Svanberg & Tydén 2005 s. 55f., min kursivering
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egna definitioner. Det finns givetvis goda skäl att uppmärksamma 
denna migration som så markant avvek från 1600-talets vanligen 
korta flyttningar, men det bör inte göras under den felaktiga rubriken 
invandring utan förslagsvis istället under beteckningen ”interregional 
migration” för långväga flyttningar som inte korsar någon statsgräns. 
En fördel med ett sådant betraktelsesätt är inte minst att det sätter 
migrationen mellan Finland och Sverige i relation till andra liknande 
samtida inrikes flyttningar.

Under 1610-talet flyttade såväl tjänstefolk som hela hushåll både 
öster- och västerut över Bottenhavet, en del som nybyggare men långt 
fler till städer och redan etablerade jordbruksbygder.124 Den viktiga del 
av det tidiga 1600-talets migration mellan Finland och Sverige som 
utgjordes av ”skogsfinsk” kolonisation av de mellansvenska skogarna 
utgjorde därför bara en mindre del av den totala migrationen.125 Migra-
tionen mellan Finland och Sverige var heller inte det enda exemplet på 
interregional migration i början av 1600-talet: även dalkarlar är kända 
som nybyggare (i Södermanland),126 och i rannsakningslängderna är 
faktiskt Södermanland det landskap som har det högsta antalet an-
teckningar om hushåll som flyttade iväg för att bli nybyggare, låt vara 
att det sällan anges var dessa nybyggen var belägna. Ytterligare en form 
av interregional migration utgörs av de närmare 40 skomakare och 
skräddare som enligt rannsakningslängderna flyttade till ”Västergöt-
land”, främst från Södermanland och östra Östergötland. Vilka eko-
nomiska strukturer som orsakade denna migration är okänt.127 Hade 

 124 Jag ämnar återkomma till denna fråga i annat sammanhang. Staten bidrog även till 
denna rörlighet. Sedan Svartå bruk, Finlands första järnbruk, hade grundats i Karis 
socken i Nyland 1616 behövdes hantverkare, varför man skrev till Dalarna att det 
”[ä] r högeligen av nöden om en god och förfaren masmästare [och] en god uppsättare 
[kunde anskaffas], vilka skulle utväljas och uttagas ifrån Hedemora eller från Gamla 
Norberg”: Nordström 1962 s.  53–64 (citerat efter Bergverkshandlingar 1619, RA). 
Följaktligen blev flera hushåll i Dalarna ”tagna till kronans järnbruk i Finland” enligt 
rannsakningslängderna, se exempelvis ÄL vol. 44 (Hedemora sn).

 125 För en historiografisk studie av ordet och dess synonymer, se Welinder 2015. En del 
av dem som flyttade från Finland slog sig ned som nybyggare i norska Østfold redan 
under 1610-talet: Sogner 2003 s. 340.

 126 Minst tre av de nybyggare som redovisas i Södermanland under förra halvan av 
1580- talet var dalkarlar: Myrdal & Söderberg 1991 s. 254. I Svärdsjö sockens dombok 
21/1 & 6/10 1618 (tryckt i Rostvik 2008 s. 251, 261) nämns ytterligare en utflyttad 
dalkarl som levde som nybyggare i Södermanland.

 127 Jeremy Hayhoe (2016 s. 87) har påpekat att medan det finns mycket forskning om 
europeiska hantverkares migration mellan städer, är studierna av landsbygdens hant-
verkares migration få.
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Västergötland en nettoinflyttning av hantverkare under 1610-talet? 
Troligen inte, även om det i brist på fullständiga rannsakningslängder 
inte säkert kan avgöras. Snarare rörde det sig om en allmänt hög rörlig-
het bland landsbygdens hantverkare: skräddare och skomakare rörde 
sig uppenbarligen frekvent såväl över landskaps- som nationsgrän-
serna. Rannsakningslängdernas migrationsuppgifter rörande gruppen 
speglar därför helt enkelt statsmaktens försök att rymma hantverkarna 
inom sockenbofasthetens ramar, trotsande det faktum att landsbyg-
dens hantverkare i själva verket snarast utgjorde en halvnomadisk 
grupp i det tidiga 1600-talets Sverige.

Militär migration
Den militära migrationen, både nödvändig förutsättning för och 
oundviklig följd av den svenska kronans endemiska krigstillstånd, var 
kvantitativt sett den ojämförligt mest betydelsefulla feodala interregio-
nala och internationella migrationsformen. Oftast har historisk migra-
tionsforskning negligerat militär migration (så är till exempel fallet i de 
ovan diskuterade översiktsverken), men under det senaste decenniet 
har framförts goda argument för varför också den rörlighet som krigen 
orsakade bör undersökas tillsammans med andra migrationsformer.128 
Istället för att betrakta 1610-talets krig som ”krusningar på historiens 
vattenspegel”,129 ses de därför här som en grundläggande beståndsdel i 
det feodala samhället. Unika politiska sammanhang skapade förvisso 
förutsättningar som aldrig senare exakt skulle återupprepas; krigets 
följder för migrationen uppvisar däremot återkommande mönster. I 
det följande studeras fyra olika former av militär migration, migra-
tion orsakad av 1610-talets krig. Den första är soldaternas rörlighet, 
såväl de utskrivnas som de värvades. Den andra formen utgörs av de 
kvinnor och drängar som på olika sätt anslöt sig till soldaterna och 
fältgemenskapen. De tredje och fjärde formerna av militär migration 
alstras genom krigets påverkan på civilbefolkningen: flykten undan 
den angripande armén respektive återvändandet tillbaka efter fred eller 
då armén dragit vidare.

 128 Asche 2008 s. 12; Oltmer 2008 s. 55: ”Migration und Krieg verbindet viel: Überall 
dort, wo es militärische Konflikte gab, bildete Migration eine zentrale Folge”.

 129 Jämför kritik hos Hårdstedt 2008 s. 390f.
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Soldater
1600-talet såg fler och större krig än något tidigare sekel, vilket innebar 
att fler män än någonsin tidigare lämnade sina hem för att bli solda-
ter.130 Enligt beräkningar av Jan och Leo Lucassen kan så mycket som 
60 % av all migration i Europa över längre avstånd under första halvan 
av 1600-talet ha utgjorts av soldater.131 Arméerna skapade periodens 
absolut vanligaste arbetsmigration: unga män lämnade sina hem för 
lönearbete, gifte sig med kvinnor i fältlägret och bosatte sig långt från 
föräldrahemmet.132 Den tidigmoderna staten omvandlade skatteintäk-
ter till sold och skapade därigenom både en marknad för lönearbete 
och geografisk rörlighet.133 

Den svenska kronan var i början av 1600-talet i hög utsträckning 
beroende av värvade utländska trupper.134 Krig fördes under åren 
1614–1618 såväl i Ryssland och Baltikum som på Östersjön, och även 
om alla antalsuppgifter är osäkra och ungefärliga visar de hur tusen-
tals människor förflyttades av krigen. I december 1613, samma år som 
fred slöts med Danmark i Knäred, fanns närmare 11 000 knektar och 
ryttare i Ryssland.135 Av dessa styrkor var 47 % värvade utomlands, 
medan resten utgjordes av värvade och utskrivna svenskar och finnar. 
De utländska truppernas ursprung var blandat: bara under somma-
ren och hösten hade minst 970 tyskar, 380 skottar, 250 nederländare 
och 100 polacker överskeppats som förstärkningar. Om man därtill 
lägger det faktum att år 1612 även engelsmän, schweizare, fransmän, 
norrmän och danskar ingick i den svenska armén, varav en del sä-
kerligen kvarstod även åren därpå, innebär detta att det ryska kriget 
involverade stridande män från i stort sett varje större stat i norra och 
västra Europa.136 

 130 Parker 2013 s. 101, med exempel från bland annat Indien och Spanien.
 131 Lucassen & Lucassen 2009 s. 375.
 132 Lucassen & Lucassen 2009 s. 365f. Adam McKeown kallar detta Lucassens och Lu-

cassens ”most innovative contribution to understanding mobility”: McKeown 2011 
s. 317.

 133 Lucassen & Lucassen 2009 s. 366 (som benämner detta ”fiscal labour-migrant’s 
state”).

 134 Ailes 2002 s. 1f. Enligt Gunnar Artéus beräkningar var 45 % av ”högre befäl till lands” 
och 27 % av militära befälhavare i flottan under perioden 1599–1610 utlandsfödda: 
Artéus 1986 s. 47, 50; Svanberg & Tydén 2005 s. 105; Sjöblom 2016 s. 64.

 135 Sveriges krig I s. 590–593. Två regementen värvade svenska knektar hade satts upp 
under året: Jesper Andersson Kruus (2419 man, överskeppat 1613 till Karelen) och 
Svante Banérs (1320 man, överskeppat 1614): Sveriges krig I s. 102f.

 136 Sveriges krig I s. 588f. Polackerna som tog svensk tjänst hade ”på grund av våldsdåd 
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Mer än hälften av de trupper som dessa år överskeppades till Ryss-
land var alltså utländska värvade soldater, och värvningarna fortsatte 
under de följande åren. 1614 skickades tre skotska värvare från Ryssland 
till Skottland, vilka återvände till Sverige 1615 med cirka 600 man.137 
Samma år värvades också drygt 700 man i Tyskland och Nederlän-
derna, vilka skeppades till Ryssland via Stockholm.138 Dessutom sattes 
två nya regementen upp 1615 genom utskrivning, det ena i Sverige och 
det andra i Finland,139 vilket innebär att sammanlagt kanske mer än 
3000 soldater överfördes till Ryssland under 1615.140 Därefter minska-
des dock truppantalet kraftigt. Redan samma höst sändes 3000 man 
hem från Narva, och de tyska och nederländska styrkorna skeppades 
över till Sverige året därpå.141 Då fred slöts med Ryssland i februari 1617 
fanns därför färre än 1000 man kvar på ryskt territorium.142

Efter en tids vapenvila blossade kriget mot Polen upp igen i Bal-
tikum sommaren 1617, vilket både ledde till nya utskrivningar och 
till nya värvningar.143 Nils Stiernsköld hade våren 1617 varit i Neder-
länderna och värvat 1800 man och 300 båtsmän,144 vilka anlände till 
Stockholm i juni. Vid samma tid skeppades 400 värvade soldater som 
tidigare tjänat i Ryssland över från Stockholm till Baltikum.145 Under 

i Preussen och Litauen icke vågat stanna i Polen utan sommaren 1614 begivit sig 
till Ryssland”: Sveriges krig I s. 506. Danskarna i den svenska armén var krigsfångar, 
tillfångatagna under det 1612 ännu pågående Kalmarkriget, vilka värvats och skickats 
till den ryska fronten. Sannolikt återvände många av krigsfångarna till Danmark efter 
freden 1613, ty enligt fredstraktaten 1613 skulle alla fångar ”var de ock äre” lösgivas 
”utan all ranson”: Originaltraktater med främmande makter (traktater), Danmark 
nr 10 s. 4v, RA. På motsvarande sätt stadgades i fredstraktaten med Ryssland 1617 att 
alla fångar ”skola nu strax […] på båda sidor utan någon ranson vid gränsen fri[a], 
lediga och lössläppta bliva”, dock med undantag för dem som ville bli kvar i den andra 
statens tjänst: Fredstraktat 1617 § 18, tryckt i Rydberg & Hallendorff 1903.

 137 Enligt Sveriges krig I s. 479, 496–500 skickades kaptenerna Ruthwen, Wallace och 
Handley för att värva 1000 man till överste Cobrons regemente. Enligt Ailes (2002 s. 
13) sköttes rekryteringen istället av Jakob Spens och gällde 800 skottar.

 138 Värvade av nederländaren Vilhelm van Laer. Trupperna anslöt inledningsvis till Jost 
Clodts värvade styrkor i Ivangorod: Sveriges krig I s. 499.

 139 ”Hans Kungl. Maj:ts eget regemente” i Sverige (1658 man) och Hans von Reckenber-
gers regemente i Finland (1107 man): Sveriges krig I s. 103f.

 140 Sveriges sjökrig s. 128.
 141 Sveriges krig I s. 566; Sveriges sjökrig s. 129.
 142 Sveriges krig I s. 566.
 143 Sveriges krig II s. 29.
 144 Sveriges krig II s. 29. Med båtsmännen följde även tre värvade holländska skeppskap-

tener: Sveriges sjökrig s. 14. Stiernskölds instruktion i RR 13/1 1617, RA.
 145 Sveriges krig II s. 29.
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hösten anlände sedan de utskrivna trupperna från Sverige,146 vilket 
innebar att det totala antalet svenska soldater i juni 1618, då ett nytt 
vapenstillestånd slöts med Polen, uppgick till omkring 3000.147 San-
nolikt utgjorde då värvade utländska soldater mer än hälften av de 
svenska styrkorna, de omfattande utskrivningarna till trots.

Vid sidan av armén orsakade även flottans behov omfattande mi-
litär migration, om än kvantitativt mer begränsad än landtruppernas 
eftersom det totala antalet båtsmän i den svenska flottan i mitten av 
1610-talet uppgick till högst något tusental.148 Även om sjöfolks rör-
lighet ofta har betonats i forskningen, hade värvning av utländska 
fartyg och besättningar nästan helt upphört i Sverige före 1600-talet. 
I själva verket var Nils Stiernskölds ovannämnda värvning av 300 
nederländska båtsmän 1617 flottans första utländska värvning på 50 
år.149 Istället fick flottan sitt manskap genom utskrivningar. 1614 skulle 
”landsstrykare” tas fast och sättas bland båtsmännen, 1616 utgick på-
bud om utskrivning av båtsmän i några finländska städer, och 1617 
skrevs båtsmän ut i alla städer i riket.150 Åtminstone en del av dessa 
flyttade till Skeppsholmen i Stockholm då de blev utskrivna, en praxis 
som senare fastslogs i utskrivningsinstruktionen 1622.151

Även när man som här avgränsar studierna av den svenska kronans 
krigståg till bara ett fåtal år framgår tydligt att den militära migratio-
nen var omfattande. Så mycket som hälften av trupperna var värvade 
i utlandet, från ett rekryteringsområde som sträckte sig över hela norra 
Europa. Den svenska kronans projekt i öster innebar att tusentals 
arbetsmigranter under en längre eller kortare period kom att vistas 
i Sverige, Ryssland och Livland. Soldatmigration påverkade därtill 

 146 Norrlands kompani under Mannersköld anlände till Pernau i början av augusti 1617: 
Sveriges krig II s. 34. Fler trupper anlände i oktober, sörmlänningarna till Reval först 
i december: Sveriges krig II s. 41ff.

 147 Sveriges krig II s. 53f.
 148 Enligt Zettersténs uppgifter fanns det bara drygt 300 båtsmän i flottan 1615 och 

närmare 800 1616–1617: Zetterstén 1890 s. 132.
 149 Zetterstén 1890 s. 125.
 150 Zetterstén 1890 s. 113f. (som hänvisar till RR 14/5 1616, 14/2, 15/2, 16/2, 16/4 1617); 

Sveriges sjökrig s. 14. Vid riksdagen 1617 bestämde kungen också, på förslag från bor-
gerskapet, att alla ”lösdrivare som […] driva en olaglig handel med köpande, säljande 
och bönhaseri” skulle göras till båtsmän, ”vilka när de alltså bliva sammanhämtade, 
hoppas H[ans] K[unglig] M[ajestät] att det skall kunna bliva ett vackert antal”: 
Ahnlund 1954 s. 210.

 151 De utskrivna båtsmännen ålades att flytta till Stockholm med hustru, barn och bohag: 
Sveriges sjökrig s. 15.



198 

i hög grad även rikets befolkning, både genom värvning av svenska 
knektar och genom utskrivningar av unga män såväl på landsbygden 
som i städerna. Hur många av dessa soldater som till sist återvände 
hem – om det begreppet har någon betydelse för värvade soldater – 
är okänt,152 men åtminstone en del utländska värvade soldater valde 
istället att stanna kvar i Sverige, gifta sig och stadga sig på ny ort.153 

Fältgemenskap och hushållssystem
Den andra formen av militär migration utgörs av alla de människor 
i lägret som inte tillhörde de utskrivnas eller värvades skara, vilka 
John A. Lynn kallar fältgemenskapen (campaign community).154 Före 
1600-talets mitt var antalet kvinnor och ungdomar som följde en armé 
i fält långt större än vad det senare skulle komma att bli.155 Även om det 
i föregående avsnitt framgick att det är svårt att exakt ange de svenska 
truppernas storlek under 1610-talet, är det på grund av källäget än svå-
rare att avgöra hur stor fältgemenskapen var.156 Europeiska uppgifter 
tyder på att antalet varierade avsevärt mellan olika tider och platser, 
med uppskattningar från allt mellan 50 och 150 % av soldaternas an-
tal.157 Det råder därför ingen tvekan om att ett stort antal kvinnor 
och ungdomar ingick i fältgemenskapen och därigenom påverkades 
av militär migration.158

Kvinnorna i fält utgjorde en livsviktig del av den militära orga-
nisationen före det sena 1600-talets logistiska förändringar.159 En 
armé levde under tidigt 1600-tal av plundring, och alla medlemmar 
i fältgemenskapen behövdes för att skaffa tillräckligt med resurser till 

 152 Jussi Lappalainen har studerat hur stor andel av de finländska soldaterna som åter-
vände hem efter trettioåriga kriget. Andelen varierade kraftigt både beroende på 
truppslag och stationeringsort, men var generellt högre än vad som tidigare antagits: 
Lappalainen 1999 s. 184f., 189f.

 153 Ett exempel är ryttaren David Skotte som gifte sig med en fogdeänka och blev läns-
man i Nyland: Goeteeris 1917 s. 224.

 154 Lynn 2008 s. 33–44.
 155 Lynn 2008 s. 1f., 216–221.
 156 Sjöberg 2008 s. 21–24; Lynn 2008 s. 12ff.
 157 Lucassen & Lucassen 2009 s. 368.
 158 Påpekas kan att eftersom mortaliteten bland soldaterna i fält främst orsakades av 

sjukdomar (se till exempel Lindegren 1980 s. 166) måste också dödligheten – och 
därmed även nyrekryteringstakten – bland fältgemenskapens kvinnor och ungdomar 
ha varit hög. Detta noteras av Palm (2001 s. 143) då han beräknar antalet döda i 
Sverige 1630–1760, men utan att någon uppskattning av antalet görs.

 159 Lynn 2008 s. 8.



 199

lägret.160 Under 1600-talet utfärdades dock med tiden alltfler förbud 
för ogifta kvinnor att ingå i fältgemenskapen.161 Det kanske tidigaste 
exemplet var Gustav II Adolfs krigsartiklar 1621, en lagstiftning gäl-
lande både utskrivna och värvade soldater i svensk tjänst.162 I förbudet 
åtskiljs två grupper av kvinnor, hustrur och ”horor”, varmed avsågs 
fältgemenskapens ogifta kvinnor. ”Horor” skulle över huvud taget 
inte tillåtas i lägret, medan det däremot var alla soldater och befäl 
tillåtet att ha sina hustrur med sig i fält. De som tidigare levt i mer 
stadiga utomäktenskapliga förhållanden och som nu ville fortsätta 
relationen skulle, enligt krigsartiklarna, se till att genast gifta sig.163 
Maria Sjöberg menar att påbudet innebar att ”den hushållsbildning 
i fält som soldaterna redan praktiserade under de långvariga fälttåg 
som sedan sekelskiftet 1600 varit aktuella för den svenska armén blev 
nu officiellt sanktionerade”,164 en hushållsbildning som Sjöberg be-
nämner ”hushållssystemet”. Gustav II Adolfs påbud gick alltså tillbaka 
på hans erfarenheter från 1610-talets fälttåg i Ryssland och Baltikum, 
vilket innebär att de soldater som studerades i föregående avsnitt i hög 
utsträckning måste ha levt och försörjt sig inom ramarna för detta hus-
hållssystem, tillsammans med kvinnor med vilka de ibland var gifta, 
men kanske lika ofta levde i utomäktenskapliga överenskomna rela-
tioner med. Fältgemenskapens kvinnor var i så fall sannolikt ungefär 
lika många som männen, och deras migrationsmönster var antagligen 
likartade sedan de anslutit till armén. Men hur hamnade de där, och 
varifrån kom de?

Eftersom källäget är magert tvingas jag utgå från ett fåtal exempel 
för att besvara frågorna. Omkring 1615 lämnade en piga sin anställning 
hos bonden Jöns i Krogsta i Närke ”med skotska soldater”,165 sanno-
likt de cirka 600 män som värvats i Skottland och som sommaren 
1615 tågade genom landet för att ansluta till armén i Ryssland.166 Ett 

 160 Lynn 2008 s. 19–33.
 161 Lynn 2008 s. 71.
 162 Krigzarticlar 1621.
 163 Krigzarticlar 1621 § 89. Hela artikeln om fältgemenskapens kvinnor lyder: ”Inga horor 

skola lidas i lägret, men vill någon hava sin hustru med sig, det stånde honom fritt. 
Finnes ock någon som ett orenligt leverne fört haver, och tänker den att behålla hos 
sig, då äkte henne ordentligen.” Bestämmelsen kom under följande årtionden att 
influera flera tyska staters lagstiftning, bland annat användes den nästan ordagrant 
av hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg 1636: Lynn 2008 s. 71. 

 164 Sjöberg 2008 s. 73.
 165 ÄL vol. 67 (Glanshammars sn).
 166 Sveriges krig I s. 499f.
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par andra exempel på svenska kvinnor som anslöt sig till de värvade 
soldaterna nämns i Eksjö rådhusrätts protokoll 1618.167 Systrarna Anna 
och Margareta Svensdöttrar, tidigare bosatta i Eksjö, hade några år 
tidigare båda ”givit sig till de tyska dragonerna”. Anna hade lämnat 
riket med dem och rest till Tyskland, medan systern Margareta hade 
följt tyskarna till Ryssland ”och senast någon visste att tala om henne 
var hon i Nogård [ɔ: Novgorod]”.168 Ett tredje exempel rör de fyra 
kvinnorna Karin, Elin, Anna och Agda, vilkas berättelse finns bevarad 
i form av ett vittnesmål i Norra förstadens tänkebok.169 Den franske 
ryttmästaren Andreas de Sans-Souci, som hade varit förlagd i staden 
någon tid 1614 inför överresan till Ryssland, sägs då ha haft två ”konor”: 
Anna hos sig ”i logementet” och Agda inne i staden. Åtminstone Agda 
överskeppades sedan med Sans-Souci till Novgorod, dit även Elin och 
Karin följde soldaterna. Tyvärr nämns inte mer om kvinnornas bak-
grund och levnadsöden än att de tycks ha levt i Stockholm före resan 
(Karins bror Sakarias var borgare och skräddare på Norrmalm) och att 
de återvände dit efter fälttåget, samt att Elin nu 1618 var gift med en 
kvartermästare i fransmannen de la Chapelles kompani. Ett tänkbart 
händelseförlopp är att de fyra Stockholmskvinnorna anslöt till fält-
gemenskapen då de franska trupperna var förlagda i Stockholm, att 
åtminstone Agda kom överens om att bilda hushåll med Sans-Souci 
under fälttåget till Novgorod, samt att de sedan lämnade fältgemen-
skapen igen när trupperna återvände till Stockholm året därpå.

De fyra Stockholmskvinnorna, systrarna från Eksjö samt den 
namnlösa pigan från Närke var med all sannolikhet inte de enda kvin-
nor som valde att lämna sina hem då utländska soldater drog förbi. 
Säkerligen fanns det också många kvinnor som redan levde med de 
värvade soldaterna då dessa anlände till Sverige, men om dem tiger 
källorna.170 Ett tredje sätt för kvinnor att ansluta sig till fältgemenska-

 167 Eksjö rr 10/3 1618, AFGH EVIIBAA:1723, VaLA. Målet rör huvudsakligen borgaren 
Olof Hansson, vilken för en präst erkänt att han haft lägersmål med de båda systrarna. 
Rätten dömde Olof till elden (med hänvisning till ”den tryckta lagboken”) men 
ställde sig trots detta tydligt på Olofs sida och vädjade till överheten om nåd. Kvin-
norna bar enligt rätten all skuld, ”förty lösaktiga och oförskämda kvinnfolk är en 
farlig och vass tistel för ungdomen, därför kallas han säll som väl slipper sin ungdom”.

 168 Eksjö rr 10/3 1618, AFGH EVIIBAA:1723, VaLA.
 169 SSTB X s. 358f., 17/1 1618. Målet rörde ett inbrott i S:ta Klara kyrka på Norrmalm 

1614, vilket (enligt Elins vittnesmål) hade begåtts av fransoserna ”Sampson Sie” (alias 
ryttmästaren Andreas de Sans-Souci), Samville och Serson David samt av svensken 
Lasse.

 170 Grosjean (2004 s. 131) anför ett något senare exempel (1627) på hur fem artillerister 
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pen var tillsammans med utskrivna svenska soldater. När Jon i Näsets 
dräng skrevs ut omkring 1617, sannolikt för att resa till Baltikum och 
till kriget mot Polen, ”rymde [pigan] med knekten”.171 Hushållssys-
temet krävde att antalet kvinnor låg i närheten av antalet män, och 
då den svenska statsmakten i allt högre utsträckning började skriva 
ut drängar måste detta också kraftigt ha påverkat hur många ogifta 
kvinnor som mer eller mindre frivilligt anslöt sig till fältgemenskapen.

Om uppgifterna om kvinnor som deltog i 1610-talets fälttåg är fåta-
liga är situationen än sämre för gossar och annat tjänstefolk. Möjligen 
syftar rannsakningslängdens anteckning ”bortdragen med soldaterna, 
ingen vet vart” om tre sörmländska drängar på att de blev tjänstefolk i 
armén omkring 1615 snarare än soldater, men tolkningen är osäker.172 I 
Stockholms stads tänkeböcker framskymtar åtminstone ett par exem-
pel på soldaters drängar. Det ena exemplet är den franske ryttmästaren 
Andreas de Sans-Souci (samme man som nämndes ovan), som hade 
dräpt en ryttare på landsbygden utanför Viborg. Väl tillbaka i Stock-
holm åtalades han för dråpet, och i samband med detta vittnade hans 
dräng Jon Persson, född i Vadstena, om vad han hade sett i Ryssland.173 
Det andra fallet rör den värvade fänriken Antonius de Murer, vilken på 
våren 1617 var tillbaks i Stockholm efter kriget i Ryssland. Med sig hade 
han åtminstone en rysk tjänare, Jahan.174 Tjänstefolket följde alltså inte 
alltid med de värvade soldaterna hemifrån, utan drängar anslöt också 
till fältgemenskapen såväl i fiendeland som under resan dit.

Uppgifterna om fältgemenskapens tjänstefolk och kvinnor lämnar 
mycket i övrigt att önska. Inom ramen för hushållssystemet måste det 
ha funnits tusentals kvinnor och tjänare i den svenska armén under 
1610-talet, men bara ett tiotal har återfunnits i källorna. Säkert är ändå 
att det fanns flera olika sätt för en kvinna att ansluta sig till fältgemen-
skapen: hon kunde ta chansen då utländska värvade soldater passerade 
hembygden, hon kunde följa med en man hon redan kände och 
arbetade tillsammans med då han blev utskriven, och hon kunde följa 
med sin lagvigde make då han skrevs ut eller lät sig värvas. Tjänstefolk 
rekryterades ur lokalbefolkningen där armén drog fram. Med andra 

som värvades i Skottland ansökte om att få medföra sina hustrur och barn till Sverige.
 171 ÄL vol. 44 (Norbergs sn). Om utskrivningarna, se Sveriges krig II s. 29.
 172 ÄL vol. 66 (Öja sn).
 173 SSTB VIII s. 112, 15/7 1615.
 174 SSTB IX s. 214, 22/3 1617. Antonius tjänade i de la Chapelles regemente, vilket san-

nolikt innebär att han skeppades över till Livland några månader senare. Om Jahan 
då följde med är okänt.
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ord: den militära rörligheten påverkade också civilbefolkningens möj-
ligheter till migration, vilket i än högre grad är fallet med de former av 
militär migration som återstår att behandla – flykt och återvändande.

Flyktingar och återvändare
Flykt kan definieras som ”en form av ofrivillig migration där förbe-
redelserna ofta varit få och individen lever i osäkerhet om målet samt 
tidpunkten för när man når fram till det”.175 Krig orsakade även i 
historisk tid omfattande rörlighet bland civilbefolkningen, dels i form 
av flykt undan de angripande styrkorna, dels i form av återvändande 
efter fredsslutet.176 Medan vissa historiker har velat kategorisera flykt 
som en form av cirkulär migration, eftersom de menar att flyktingar 
ofta återvände efter kriget,177 betonar andra istället hur erövrade om-
råden genom historien återbefolkats av kolonister som följt i arméns 
fotspår.178 Migration är på så sätt ett resultat av förändrade politiska 
maktförhållanden, och som framgår av det följande gav den svenska 
kronans krigföring under 1610-talet upphov till båda dessa migrations-
typer.

Under Kalmarkriget utsattes stora delar av södra Sverige (liksom 
även danska gränsområden) för krigets direkta förödelse. 1611 belägra-
des och stormades Kalmar, och trakten kring staden – inklusive Öland 
– plundrades.179 I januari året därpå tågade danska förband upp genom 
Sunnerbo och Kinnevalds härader mot Växjö, där både staden och 
slottet brändes. Återtåget gick genom Allbo härad.180 Vid samma tid 
gick den danska armén via Gamla Lödöse, som brändes, mot Skara, där 
stora delar av staden brändes.181 Samma vår, 1612, intogs Nylöse, som 
brändes ned sedan svenskarna återtagit staden.182 Försvarande svenskar 
brände sommaren 1612 även Jönköping, medan danska trupper tågade 

 175 Aminoff-Winberg 2007 s. 34.
 176 Den mest omfattande studien av flyktingar i Sverige under förmodern tid är Johanna 

Aminoff-Winbergs avhandling om flyktingar under stora nordiska kriget (Aminoff-
Winberg 2007). Lerbom 2007 är en kortare studie av ”flyktingströmmar” över 
Öresund under skånska kriget.

 177 Aminoff-Winberg 2007 s. 34.
 178 Koslowski 2002 s. 381: ”Historically, conquest and migration have been two dimen-

sions of the same process”.
 179 Sveriges krig I s. 193–197.
 180 Sveriges krig I s. 263f.
 181 Strömbom 1924 s. 52; Sveriges krig I s. 271.
 182 Strömbom 1924 s. 52f.
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norrut till Vimmerby och in i södra Östergötland.183 Samma sommar 
seglade en dansk flotta norrut längs den svenska ostkusten och brände 
delar av Västervik.184 Därifrån seglade den danska flottan vidare norrut, 
br ände ned Söderköping, förbi Södermanland och in i Stockholms 
skärgård i augusti 1612, där man landsteg på Värmdö och vid Vax-
holm, innan man så småningom vände söderut igen.185 Då fred slöts 
i Knäred 1613 hade således västra Västergötland (med Göteborg, Ny-
löse, Gamla Lödöse och Skara) och stora delar av Småland (inklusive 
Kalmar, Jönköping, Växjö, Västervik och Vimmerby), liksom delar av 
ostkusten norr därom (bland annat Söderköping) direkt utsatts för 
krigets brutalitet.

Då Älvsborgs lösen började utkrävas hade fred med Danmark rått 
i nästan ett år. Plundringen och brännandet låg därför i många bygder 
åtminstone ett par år tillbaks i tiden, varför flykten i princip inte har 
avsatt några spår i rannsakningslängderna. Områdena och städerna 
måste ha återuppbyggts och återbefolkats tämligen omgående, med 
ett viktigt undantag: Nylöse. Staden hade fortfarande 1610 varit en av 
Sveriges största (drygt 1300 invånare186) och ekonomiskt mest betydel-
sefulla, men 1612 hade befolkningen flytt och staden bränts ned. Efter 
freden hamnade den i det område som var ockuperat av Danmark 
fram till 1619. Strax efter det att staden och området hade återlämnats 
till den svenska kronan upprättades ett register över borgerskapet som 
innehåller information om flyktingarna.187 En del av dessa, 138 stycken 
eller ungefär 60 % av de gamla borgare som tas upp i registret, hade 
återvänt till staden efter freden 1613 och bott där redan under den 
danska ockupationen, liksom även sex flyktingar från det nedbrända 
Göteborg på Hisingen. Därtill hade staden redan under ockupations-
åren lockat till sig en mängd nya invånare som nu ansökte om burskap: 
30 svenskar, 12 danskar, 17 tyskar och 7 skottar. Även om staden var 

 183 Sveriges krig I s. 300, 303, 305.
 184 Sveriges krig I s. 304; Sveriges sjökrig s. 118. Hur detta påverkade bygdens befolkning 

framgår av en kort notis i Västerviks rådhusrätts protokoll några år senare. Då Björn 
i Örserum och två andra bönder sommaren 1617 satt och drack hemma hos Markus 
skoknekt i Västervik och diskuterade en möjlig polsk invasion, utbrast Björn: ”Gud 
bevare oss därför, så skulle vi lika fly som vi gjorde för de danske till skogs och bygga 
oss riskojor”: Västerviks rr 14/4 1618, AFGH EVIIBAA:6136, VaLA.

 185 Sveriges Sjökrig s. 114; Sveriges krig I s. 310; Goeteeris 1917 s. 264.
 186 Lilja 1996. Liljas uppgift bekräftas av Rosén & Larsson 2018, som beräknar att stadens 

befolkning 1610 uppgick till mellan 1200 och 1600 personer.
 187 Längden tryckt i Strömbom 1924 s. 290–293 efter en handling (daterad 12/2 1619) i 

Städers Acta, RA.
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ödelagd och bränd 1613, uppfattades den uppenbarligen ändå som en 
attraktiv boplats inte bara av den närmaste omgivningens befolkning.

För majoriteten av Nylöses överlevande blev flykten alltså endast 
kortvarig. Resten av de bortflydda borgarhushållen levde emellertid 
1619 fortfarande i förskingringen. Dessa flyktingar hade spritts ut i nio 
västsvenska städer.188 Flest hade flytt till den närmast liggande staden i 
Västergötland, Brätte (35 borgare), där flyktingarna nu utgjorde minst 
10 % av stadens folkmängd,189 och till Alingsås (28 borgare), som ännu 
inte hade stadsprivilegier men som antagligen ändå kom att fungera 
som stad under 1610-talet tack vara flyktingarna från Nylöse.190 Också 
övriga städer i Västergötland tog emot flyktingar,191 medan endast 
ett fåtal tycks ha flytt utanför landskapets gränser, till Värmland och 
Närke.192 Eftersom de flydde från en stad tycks alla, med något enstaka 
undantag, ha sökt sig till andra städer. Nedbrännandet av Nylöse 1612 
och den efterföljande danska ockupationen resulterade således i att 
stadsbefolkningen splittrades genom att vissa redan ganska snart sökte 
sig tillbaka till staden medan många andra fortfarande efter sju år ännu 
inte hade återvänt till sina forna hem. För den svenska kronan sågs de 
sistnämnda dock som en viktig demografisk resurs: Nylöse borde inte 
blomstra under ockupationsåren och flyktingarna skulle följaktligen 
inte tillåtas återvända förrän området återköpts.193 Däremot skulle de 
registreras för att så småningom förmås återvända och bygga upp en 
stad i nygammalt svenskt område.194

 188 Där de erhållit tre års skattefrihet: Strömbom 1924 s. 54.
 189 Staden hade enligt Lilja 1996 388 invånare år 1610. Hur många personer som ingick i 

flyktingarnas hushåll framgår dock inte av längden.
 190 Redan på våren 1613 bestämdes att en del av de borgare som flytt från Nylöse fick 

bosätta sig i Brätte och Alingsås: Sleman 1964 s. 27. På hösten samma år klagades över 
att en del av flyktingarna från Nylöse bedrev landsköp i västgötadelen av Johans her-
tigdöme. Detta förbjöds, och Nylöseborgarna ålades att flytta in till Skövde: Sleman 
1964 s. 35. 

 191 I längden upptas nio Lödöseborgare i Mariestad, åtta i Lidköping, tre i Skara, tre i 
Bogesund och en i Falköping: Strömbom 1924 s. 290f.

 192 Enligt längden levde tre Lödöseborgare 1619 i Örebro och en änka i Karlstad: Ström-
bom s. 290f. I rannsakningslängderna redovisas dessutom en flykting som inhyses-
man i Mosjö sn på landsbygden utanför Örebro, vilken dock ”rymde snart bort igen”: 
ÄL vol. 67.

 193 Inför fredsförhandlingarna 1613 uppställde Axel Oxenstierna som svenskt krav ”att 
Nylöses stad samt flera städer där i häraden liggande icke bliva uppbyggda, medan 
H[ans] M[ajestä]t i Danmark dem pantvis innehaver”. De flyktingar som återvände 
till Lödöse ansökte 1613 om tillstånd från den svenska kronan att få återuppbygga 
staden, såvitt känt utan att erhålla någon tillåtelse: Strömbom 1924 s. 54.

 194 För att öka Nylöses befolkning efter det svenska övertagandet fick ståthållaren i mars 
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Vid gränsområdena i öster finns en annan möjlighet att studera 
flykt och återvändande i krigets spår. I de ryska områdena öster om 
Finland och Finska viken var det framförallt den svenska armén 
och det svenska maktövertagandet som befolkningen flydde undan. 
En omfattande flykt från Ingermanland och Kexholms län hade 
förekommit redan tidigare, under det tjugofemåriga kriget mellan 
Ryssland och Sverige i slutet av 1500-talet, men 1610-talets krig och 
svenska ockupation utlöste nu en ny omfattande flyktingvåg öster-
ut.195 Flyktingströmmen upphörde inte då områdena formellt över-
gick till den svenska kronan efter freden 1617, och i tidigare forskning 
har antalet ortodoxa flyktingar uppskattats till 25 000 före mitten av 
1600-talet.196 Kasper Kepsu, som genomfört en av de mest utförliga 
studierna av befolkningen i Ingermanland under den svenska tiden, 
menar att ”[a]llmogens flyktbenägenhet var trots allt det kanske mest 
grundläggande problemet för centralmakten. Bönderna hade inga 
politiska rättigheter men rörligheten utgjorde deras främsta politiska 
vapen”, och att flykt var ”en av de viktigaste motståndsformerna 
i gränsprovinsen Ingermanland”.197 Detta är sannolikt riktigt för 
perioden efter fredsslutet, men för dem som flydde redan före 1617 
var antagligen svält och direkt livsfara mer akuta anledningar.198

Då de fyra län (Ivangorod, Jama, Koporje och Nöteborg) som 
sedermera tillsammans kom att utgöra Ingermanland avträddes, 
hade området redan varit helt ockuperat av svenska trupper i fem 
år.199 I fredstraktaten behandlades ingående frågan om befolkningens 
rätt till migration. Områdets kvarvarande munkar, adelsmän och 
borgare tilläts utvandra inom 14 dagar från det att bestämmelsen of-
fentligen kungjordes, medan bönder och sockenpräster helt förbjöds 
att flytta från de erövrade områdena.200 Staterna förband sig vidare 

1619 i uppgift att övertala utländska köpmän som seglade till staden att bosätta sig där 
och bli borgare: Sleman 1964 s. 290. 

 195 Villstrand 1989 s. 20f.; Kokkonen 2002 s. 413
 196 Villstrand 1989 s. 20f. Lika många kan ha flyttat österut från Kexholms län och Inger-

manland under kriget 1656–1658, som flyktingar men också som ryska krigsfångar: 
Kujala 2012 s. 468.

 197 Kepsu 2014 s. 75, 92, 308.
 198 För en ögonvittnesskildring av nöden i de ockuperade ryska områdena, se Goeteeris 

1917 passim. När Kexholm erövrades av svenskarna i mars 1611 hade ”blott ett hund-
ratal” av stadens invånare överlevt belägringen: Sveriges krig I s. 357.

 199 Kepsu 2014 s. 48f. För en karta över området, se Kepsu 2014 s. 64.
 200 Fredstraktat 1617 § 8, tryckt i Rydberg & Hallendorff 1903, nämnt i Kepsu 2014 s. 

107; Sveriges krig I s. 563.
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att på begäran ta fast och återföra förrymda undersåtar (till exempel 
mördare och tjuvar), liksom att inte ”tubba eller locka” den andra 
statens befolkning att flytta över gränsen.201 Trots detta fortsatte alltså 
den ortodoxa befolkningens flykt från de erövrade områdena österut, 
och det var inte fråga om någon cirkulär migration: ”Det tomrum 
som uppstod fylldes av luthersk befolkning västerifrån”, skriver Vill-
strand.202 Detta skedde delvis genom statliga försök att genom löften 
om frihet locka fler borgare till områdets städer,203 genom värvningar 
av bönder i Tyskland204 och genom att deportera bönder från riket 
(se kap. 7). Men kvantitativt mer betydelsefull var dock den inflytt-
ning till området som skedde utan statligt ingripande: i de erövrande 
krigarnas spår följde kolonisatörer som såg en möjlighet till socialt och 
ekonomiskt avancemang på de platser som flyktingarna hade lämnat. 
Denna migrationsrörelse är tydlig i rannsakningslängderna: tiotals 
hushåll från i första hand Karelen och Savolax flyttade till ”Ryssland” 
och till olika delar av det ockuperade ryska området, i huvudsak redan 
under åren före freden.205 För bönder i gränsområdena öppnade den 
svenska kronans erövringar nya möjligheter, vilket alltså inte minst 
tydligt framgår av det faktum att Karelen var det finländska landskap 
där migrationsintensiteten var högst under 1610-talet.

Återblick
Tidigare svensk forskning om internationell migration under 
1600- talet har nästan uteslutande fokuserat på de grupper av hant-
verkare och köpmän som bjöds in eller värvades av kronan på grund 
av sitt tekniska kunnande och sin ekonomiska betydelse. Många fler 

 201 Fredstraktat 1617 § 19 (tubbning), § 20 (förrymda mördare med mera), tryckt i Ryd-
berg & Hallendorff 1903.

 202 Kepsu (2014 s. 51) menar att de flesta inflyttarna kom från Äyräpää härad i Karelen, 
färre från Kexholms län och från Baltikum; Villstrand (1989 s. 20f.) menar att inflyt-
tarna ”i huvudsak” kom från Savolax och Karelen.

 203 Kungligt brev 18/3 1617 till borgarna i Ivangorod, Jama, Koporje och Nöteborg, vari-
genom de uppmanades att skaffa fler ”goster och köpmän ifrån Novgorod, Ladoga 
och Augdow och annorstädes” som borgare, och brev 19/3 1617 till en köpman i 
Ivangorod om att han skall övertala andra köpmän att bosätta sig där (vilket dock 
var ett brott mot fredsavtalets § 19), tryckta i Sleman 1964 s. 602. Genom kungligt 
brev 13/4 1618 uppmanades ståthållaren på Nöteborg att genom löften om skattefrihet 
locka svenska, tyska och andra borgare att bosätta sig i staden, tryckt i Sleman 1964 
s. 603.

 204 RR 27/5 1626 s. 275, RA.
 205 Se t.ex. ÄR vol. Gv, Gx, Gy.
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människor än dessa invandrade emellertid till Sverige under perioden, 
inte minst hantverkare och köpmän som flyttade till städerna utan 
någon direkt statlig inblandning. Den kvantitativt sett mest omfat-
tande invandringen var emellertid hushåll och tjänstefolk som flyttade 
till gränsområdena och vars migration därför i övrigt inte skilde sig 
från den migration som studerades i kapitel 3 och 4.

Också vad gäller utvandringen var migration från gränsområdena 
den vanligaste formen, såväl till Danmark och Norge som till Livland 
och Ryssland. Utvandrare över längre avstånd, till England, Holland 
och Tyskland, flyttade nästan uteslutande från rikets städer, vilket även 
gällde de utresande studenterna. Dessa utvandrare band visserligen 
samman det svenska demografiska stadssystemet med kontinenten, 
men kontakterna var åtminstone av rannsakningslängderna att döma 
relativt sällsynta. Utvisningen av alla katoliker 1617 och utvandrings-
förbudet 1620 var först och främst en produkt av den politiska kampen 
mot Polen; det är inte möjligt att avgöra om påbuden i praktiken hade 
någon effekt på utvandringen till landet eftersom denna av allt att 
döma redan helt hade upphört tidigare under årtiondet.

Eftersom historisk migrationsforskning utgår från en implicit 
bofasthetsnorm har den militära migrationen tidigare negligerats. 
Krig var emellertid närapå endemiska i det tidiga 1600-talet, och den 
svenska statens militära projekt försörjde och förflyttade tusentals 
soldater i en migrationsform som har mycket gemensamt med senare 
seklers arbetsmigration. Den militära migrationen påverkade direkt 
befolkningen i det svenska samhället genom knektutskrivningar, och 
därtill genom att kvinnor och tjänstefolk anslöt till fältgemenskapen 
inom ramen för hushållssystemet. Andra anslöt sig till de svenska 
arméerna i Baltikum och Ryssland för att senare inkomma med trup-
perna till riket.

Krigen gav också upphov till migration i form av flyktingar. Bor-
gare från Nylöse slog sig ned i andra städer i Västsverige i väntan på 
att staden skulle återlämnas till den svenska kronan, medan bönderna 
i Ingermanland försvann iväg österut såväl före som efter freden. När 
flyktingarna inte återvände återbefolkades det erövrade området delvis 
genom inflyttning från angränsande finländska områden, men också 
genom statliga försök att främja invandring.

Den svenska statsmakten försökte således under 1610-talet reglera 
såväl ut- som invandringen genom stadgelagstiftning, och genererade 
därtill omfattande internationell migration genom värvning av utländ-



ska experter och soldater. Men staten var bara en aktör som försökte 
påverka migrationen, och det gällde den internationella migrationen 
likafullt som den interna. Följaktligen företogs den största delen av 
åtminstone den civila in- och utvandringen inte till följd av statliga 
initiativ, utan inom samma feodala samhälleliga strukturer som den 
migration som redan studerats i föregående kapitel.
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kapitel 7

Tvångsmigration  
och rymningar

Rymmare och flyttare – migrationens semantik

Jag har hittills i denna avhandling studerat migration genom att 
kategorisera de flyttande utifrån bland annat hur de försörjde sig 
och var de levde. I rannsakningslängderna görs emellertid också

    en direkt skillnad mellan olika flyttare genom att olika verb används 
för att beskriva migrationen. Det allra vanligaste var att en person 
angavs ha ”flytt”, den dåtida participformen av verbet ”flytta”, men 
för en stor andel flyttare – cirka 15–20 % av rannsakningslängdernas 
alla migrationsuppgifter – användes istället verbet ”rymt”. Vilken me-
ning fyllde denna distinktion? Frågan är svårbesvarad eftersom det 
sällan angavs någon mer information varken om de ”flyttade” eller 
om de ”rymda”. För vissa rymmare antecknades dock uppgifter som 
i någon mån närmare beskriver migrationens omständigheter, vilket 
gör att tre grupper av rymmare kan urskiljas: soldater, brottslingar och 
skattesmitare.

Rymmande knektar
Den kanske mest kända formen av rymmare i det svenska 1600-talet 
är de unga män som antingen flydde undan en hotande utskrivning 
eller som rymde precis efter att de hade skrivits ut till soldater.1 Nils 
Erik Villstrand, som studerat förrymda knektar i Finland under några 
decennier kring 1600-talets mitt, menar, med utgångspunkt i James 
C. Scotts teori om vardagligt motstånd, att dessa rymningar utgjorde 

 1 Förbud mot soldaters rymmande utfärdades återkommande under 1500- och 
1600-talen, se till exempel konung Gustafs gårdsrätt 1544 § 7 (tryckt i Schmedeman 
1706 s. 18); konung Gustafs krigsartiklar 1545 § 4 (tryckta i Schmedeman 1706 s. 24); 
konung Eriks hovordning 1560 § 16 (tryckt i Schmedeman 1706 s. 38); konung Johans 
gårdsrätt 1569 § 8 (tryckt i Schmedeman 1706 s. 44); konung Gustav Adolfs krigs-
artiklar 1621 §§ 58, 60 (tryckta i Schmedeman 1706 s. 202).
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exempel på ett ”informellt, individuellt och anonymt motstånd från 
’de svagas’ sida”.2 Rymmandet blev vanligt inte för att det var organi-
serat utan för att det hade ”stöd i och f[ick] sin mening av den lokala 
kulturen”.3 ”Det var fråga om motmaktsteknologi i praktisk tillämp-
ning och lokalsamhällets kraftiga och i högsta grad ovälkomna protest 
mot centralmakten.”4

Rymmande soldater förekom i hela Finland, men frekvensen ökade 
enligt Villstrand ju längre från kusten och ju närmare gränsen i öster 
man kom.5 Rymningarna var en vardagsmotståndsstrategi som sär-
skilt tillämpades i gränsområdena eftersom de möjliggjordes genom 
närheten till gränsen: ”Det fanns [i gränsområdena] inte bara något 
att rymma från utan också något att fly till.”6 Även om soldater rymde 
åt alla håll, fanns följaktligen en förkärlek för att rymma österut från 
Savolax och söderut från Karelen.7

Villstrands resultat och tolkningar äger i stort giltighet också för 
1600-talets början. Män – och även hela hushåll – som rymde bort för 
att mannen hade blivit utskriven till knekt förekom även i det 1610-tal 
som skildras i rannsakningslängderna. Närheten till gränsen är dock 
inte lika tydlig som i Villstrands exempel: rymda nyutskrivna knektar 
återfinns även i områden som Uppland och Östergötland.8 Å andra 
sidan nämner rannsakningslängderna inget om hur väl rymningarna 
lyckades; det är inte otroligt att den nyutskrivne knekt som hade 
möjlighet att rymma över gränsen hade bättre möjlighet att varaktigt 
undkomma tvångsanslutning till fältgemenskapen.

Men soldater rymde inte bara då de var nyutskrivna utan också då 
de skulle ut i fält, vilket kronan givetvis försökte beivra. Så menade 
Gustav Adolf vintern 1615 ”att en hop av vårt sjöfolk är oss förlupen 
och sig av vägen stuckit” och skickade därför ut en grupp skepps-
kaptener för att uppspana och fängsla (samt straffa, om så behövdes) 

 2 Villstrand 1992 s. 245f.
 3 Villstrand 1992 s. 245f.
 4 Villstrand 1992 s. 278.
 5 Detta gäller åren omkring 1630: Villstrand 1992 s. 249ff. (särskilt fig. 5).
 6 Villstrand 1992 s. 289.
 7 Villstrand 1992 s. 254ff.
 8 Se t.ex. ÄL vol. 76 (Gryts sn): Jakob skomakare ”blev knekt och rymde”; ÄL vol. 77 

(Skärkinds sn): unge Sven skomakare ”utskriven till knekt för tre år sedan, rymde då 
sin kos och ingen vet vart”. Det enda exemplet på en nyutskriven knekt som explicit 
anges ha utnyttjat närheten till gränsen är Klas i Klovana i Dalsland som ”drog sin 
kos till Norge” då han blev lejd till knekt omkring 1617: ÄL vol. 39 (Ryrs sn).
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de förrymda båtsmännen.9 Sommaren samma år skickade kungen en 
profoss för att efterspana finska ryttare som hade rymt bort eller helt 
enkelt vägrat rida med till Ryssland.10 Och inte bara de egna utskrivna 
bönderna och drängarna rymde bort: i början av augusti 1617 klagade 
Nils Stiernsköld över att också hans värvade trupper, de holländare 
och tyskar som hade överförts till Livland bara ett par veckor tidigare, 
rymde bort i så hög utsträckning att Stiernsköld själv hotade att begära 
avsked.11

Det är inte känt hur vanligt det var med rymmande knektar under 
1610-talet. Antagligen var det mindre vanligt än senare, av den enkla 
anledningen att utskrivningarna var färre och arméerna mindre än vad 
de skulle komma att bli bara något årtionde senare. Det tycks dock 
inte finnas någon anledning att tro att rymningarna enbart var ett 
begränsat gränsområdesfenomen. På samma sätt som utskrivningar 
drabbade hela riket tycks rymningar ha varit ett reellt handlingsalter-
nativ för knektar i de flesta bygder, möjliggjort genom att lokalsamhäl-
lets stöd till den förrymde knekten sannolikt var större än till kronans 
utskickade efterspanare. Så behöver däremot inte alltid ha varit fallet 
med nästa grupp rymmare, de undflyende brottslingarna.

Rymmande brottslingar
– Henrik, bror, varästu? Rym, rym, Axel är död.12

Då den unge finländske adelsmannen Henrik Fleming i en duell i 
Estland 1605 hade genomborrat Axel Wachtmeister med sitt svärd 
– av misstag, enligt Flemings självbiografi – var vännernas omedel-
bara reaktion att uppmana Fleming att rymma bort.13 På samma sätt 

 9 Kungens informationsbrev till änkedrottning Kristina och hertig Johan i RR 31/1 1615 
s. 135, RA och fullmakt för en kapten att spana efter båtsmännen i Karl Filips hertig-
döme RR 31/1 1615 s. 136, RA; fullmakt för två kaptener att spana efter båtsmännen i 
Finland respektive Norrland RR 3/2 1615 s. 145f., RA; brev till sex befallningshavande 
att de skall vara skeppskaptenerna behjälpliga i spaningsarbetet RR 5/2 1615 s. 150f., 
RA; Sveriges krig I s. 513.

 10 Fullmakt för en profoss att draga till Finland efter Per Hanssons ryttare, RR 3/8 1615 
s. 636, RA.

 11 Sveriges krig II s. 35.
 12 Loenbom 1773 s. 52.
 13 Fleming har skildrat duellen i sin självbiografi, utgiven av Samuel Loenbom 1773. 

Den förste som uppmanade Fleming att rymma var Karl Boje (vilken ingick i Wacht-
meisters ”onda sällskap”), men en liten stund senare – då Fleming hunnit ramla ner i 
en brunn och sedan klättra upp igen – uppmanade honom ”många” att rymma, och 
en (i biografin anonym) man erbjöd sig att visa honom vägen till Dorpat (”Dorfft”). 
”Men jag ville ingalunda”, skriver Fleming. Han fängslades för dråpet men släpptes 
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resonerade de två knektarna Trasimachus och Titius i Arbogaprästen 
Magnus Olai Asteropherus drama Tisbe (1609), då de just begått ett 
mord:

 Så vilja vi oss i någon vrå 
fördölja och gömma en dag eller två; 
Om de då mycket efter oss fråga, 
så tagom vi det lilla vi äga 
och hemligt utav landet draga, 
tjänst av andra herrar taga.14

Omedelbar, brådstörtad migration bort från hembygden som reak-
tion på ett begånget mord var uppenbarligen i början av 1600-talet ett 
tillräckligt välkänt handlingsalternativ för att användas som litterär 
figur. Och motsvarande ”rymmande” – den etikett som kronan satte 
på handlandet – förekom också i verkligheten, så som den möter i 
rannsakningslängder och domböcker.15 Det absolut vanligaste brottet 
som föranledde gärningsmannen att rymma var liksom i fallet med 
Fleming och Tisbe dråp.16 Ofta var rymningen hastig – dråparen 
”rymde genast” eller ”strax på timman” – men kunde också planeras 
en tid, så att dråparen först hann sälja sin egendom.17

Samtliga förrymda dråpare var män. För sexualbrott rymde där-
emot såväl män som kvinnor, om än under lite olika former. Ibland 

genast fri mot borgen, red därefter söderut med sitt sällskap och mötte då de flyende 
svenska trupper som överlevt nederlaget vid Kirkholm.

 14 Asteropherus 1909 s. 87. Tisbe skrevs sannolikt i Arboga 1609, uppfördes där 1610, i 
Karlstad 1615 och i Uppsala 1625–1626: Asteropherus 1909 s. XVIf.

 15 Det är givetvis svårt att avgöra hur vanligt det var att brottslingar rymde. Enligt 
en studie av norska Rogaland avrättades 15 personer för mord (1610–1660) och 24 
personer för incest (1610–1669), medan antalet personer som under samma tid inte 
kunde dömas därför att de hade rymt var 19 respektive 30. Fler än hälften lyckades 
alltså undkomma domen genom att rymma: Næss & Österberg 2000 s. 151f.

 16 Det statistiska underlaget är visserligen magert, men av drygt 60 uppgifter om rym-
ningar i rannsakningslängderna som säkert kan hänföras till brott utgjordes 44 % av 
dråp.

 17 Brådstörtade rymningar: Lysings hd 15/6 1618, AFGH EVIIAAAF:8, VaLA; Redvägs 
hd 21–22/11 1614, AFGH EVIIAAAB:2, VaLA. Mer planerad var ryttaren Per Larssons 
rymning. Per fängslades men avgav ett löfte för att bli satt på fri fot, ”[v]ilket löfte 
han höll som han var mannen till; utan när han hade sålt alla sina ägodelar, hus och 
jord, ifrån vilka han sin fattiga moder (som en skalk) drivit hade” rymde han iväg 
till Danmark. För att få tag på Per skickade rätten ut länsmannen Sven, som skulle 
få 100 daler om han lyckades ta fast rymlingen: Västbo hd 6/6 1615 § 17, AFGH 
EVIIAAAC:6, VaLA.
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rymde mannen och kvinnan tillsammans, bland annat då deras rela-
tion på grund av nära släktskap inte kunde tillåtas i hembygden där 
detta faktum var känt.18 I många andra fall rymde endast mannen. Så 
gjorde till exempel drängen Håkan när han fick veta att pigan han 
arbetade tillsammans med var havande.19 Sannolikt rymde också pigor 
som blivit havande bort från sin hembygd för att föda, även om antalet 
uppgifter om detta är förhållandevis få i rättegångsprotokollen.20

Den tredje brottskategorin vars förövare använde migration som 
utväg undan rättvisan var stölder, vilket enligt rannsakningslängderna 
var nästan lika vanligt som sexualbrott och med såväl kvinnor som 
män som förövare. Gruppen var socialt heterogen, från guldsmeden 
Henrik, vilken rymde ”som en skälm med en hop silver han skulle 
förarbeta”,21 till Jöns i Boarp, vars skulder var stora men egendomen 
ringa och som rymde efter att han stulit köttet av en slaktad ko och 
några mjärdar.22

Rymmande brottslingar hade alltså antingen begått stöld, hor 
eller dråp. Rymningen var ibland planlagd, ibland föranledd av ett 
hastigt beslut i stunden. De flesta brottslingar som rymde försökte 
undkomma dödsstraff, men en del rymde även för ringare brott som 
lägersmål och mindre stölder. Somliga dråpare undkom rättvisan 
genom att bege sig till arbete i Bergslagen där det rådde ”bergsfrid”, 
 18 Så rymde till exempel Elsa Eriksdotter med sin mans broder Nils Jonsson från Små-

land till Västergötland. Sedan de tillfångatagits fördes de tillbaka till hembygden där 
Elsa dömdes till elden. En anteckning i domboken anger att hon ”haver stått sin rätt”: 
Västbo hd 7/7 1614, AFGH EVIIAAAC:6, VaLA. Ett annat exempel är kusinerna 
Sigrid och Per (som var gift), vilka fick ett dödfött barn tillsammans och sedan rymde 
till Småland, där de dock blev ”bespejade och upptagna”. Sigrid dömdes för detta att 
”sättas kvick i jord”: Oppunda hd 27/5 1614, AFSH EXIe:1102 s. 613, RA. Ytterligare 
ett exempel är ryttaren Hans Flygare som fick sin vilja fram med pigan Brita genom 
att lova ”att han skulle aldrig skiljas vid henne […] utan rymma av landet med 
henne”. Hans dömdes dock till döden ”efter hertig Johans stadga” innan de hann 
rymma: Aska hd 7/7 1618, AFGH EVIIAAAF:7 s. 52, VaLA. Fler exempel finns i 
rannsakningslängderna.

 19 Åkers hd AIa:1 s. 47, 24/5 1616, ULA. Ett liknande exempel var ”fårtyskens” dräng 
Hans, vilken seglade hem till Tyskland då han fick veta att pigan Brita blivit gravid: 
Åkers hd AIa:1 s. 37, 6/5 1616, ULA. 

 20 Pigan Brita Persdotter ”som var sin kos dragen ifrån socknen” och födde ett utomäk-
tenskapligt barn på annan ort utgör det enda tydliga exemplet: Hedesunda sn 16/3 
1616, AFSH EXIe:3132 s. 44, RA. Det finns dock åtskilliga exempel på pigor som 
benämns ”horkona” eller ”sköka” i rannsakningslängderna som ”rymt” utan att några 
fler detaljer ges.

 21 ÄL vol. 57 (Hudiksvalls stad).
 22 Göstrings hd 24/10 1614, AFGH EVIIAAAF:7, VaLA.
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asylrätt för rymmande brottslingar.23 Andra sökte sig över gränsen till 
Danmark eller Norge, en möjlighet som nästan uteslutande fanns 
för den som begick sitt brott i gränsområdena.24 Men vissa rymde 
också inom landet, med varierande framgång: skomakaren Per, som 
dräpte en man i Östergötland, undkom (såvitt känt) genom att fly till 
Västergötland,25 och den ovannämnde sörmländske drängen Håkan 
(som hade gjort pigan han arbetade med havande) klarade sig med 
stor sannolikhet undan rättvisan genom att fly till Småland, eftersom 
rätten inte vidtog några andra åtgärder än att vänta ”så länge man får 
se om han igenkommer”.26 Sämre gick det för de ovannämnda par som 
begått horsbrott och som försökte klara sig genom att rymma tillsam-
mans inom landet: de efterspanades, infångades och avrättades.27 Även 
om det alltså inte var nödvändigt att bo i ett gränsområde för att man 
som brottsling skulle kunna ”rymma” iväg under 1610-talet, tycks det 
helt klart ha varit en fördel om migrationen skulle bli varaktig och 
rymningen lyckad.

Rymmande skattebetalare
Den tredje gruppen av förklaringar till varför någon ”rymt” i rann-
sakningslängderna är fattigdom och skuld. Bondehushåll i fram förallt 
Finland och Norrland (men även i andra landskap) rymde ”för 
hungers skull”, ”för gälds skull” eller ”för fattigdoms skull”.28 I vissa 

 23 Lysings hd 15/6 1618, AFGH EVIIAAAF:8, VaLA; Redvägs hd 21–22/11 1614, AFGH 
EVIIAAAB:2, VaLA. I båda fallen återkom dråparna (efter tre respektive ett och ett 
halvt år) under löfte om fri lejd för att försöka få tillstånd att erlägga mansbot till den 
dräptes släktingar och därefter kunna återvända hem. Asylrätt för förrymda brottslingar 
ingick i de olika bergslagernas privilegier sedan 1300-talet och bekräftades så sent som 
1582 av hertig Karl. Bertil Boëthius (1951 s. 58f.) menar dock att asylrätten avvecklades 
och ersattes av straffarbete under 1600-talet. Asylrätt för brottslingar tillämpades för 
övrigt åtminstone under 1400-talet även i fiskelägen: Söderberg 1963 s. 28.

 24 I rannsakningslängderna finns exempel på förrymda brottslingar från Dalsland till 
Norge och från Småland till Danmark (samt från Hudiksvalls stad till Jämtland), i 
domböckerna från Småland till Danmark. Den ovannämnde drängen Hans utgjorde 
ett undantag eftersom han lyckades fly med ett skepp från Södermanland till Tyskland: 
Åkers hd AIa:1 s. 37, 6/5 1616, ULA. Underlagmannen i Västerbotten menade dock 
i ett brev till hovrätten 1616 att även tjuvar som redan dömts till döden ”till äventyrs 
rymma sin kos av riket” då de påstod sig resa till Stockholm för att be om nåd. Han 
menade därför att dödsstraffet för stöld borde avskaffas: Lundmark 1987 s. 106.

 25 ÄL vol. 76 (Gistads sn).
 26 Åkers hd AIa:1 s. 47, 24/5 1616, ULA.
 27 Se exempel i not ovan.
 28 I Västerbotten slog skörden fel fyra år i rad 1614–1617: Lundmark 1987 s. 101.
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fall var det till och med själva utkrävandet av Älvsborgs lösen som av 
rannsakningskommissarierna ansågs ha varit migrationens utlösande 
orsak. Två exempel på detta är skräddaren Embjörn i Kvistbro i Närke 
som rymde ”när han hörde skrivelsen” och en piga hos Olof i Stränge 
i Dalsland som rymde till Norge ”då hon förnam sig vara skriven till 
penningar”.29 Också rannsakningarna utlöste rymningar, åtminstone 
i Karelen, där bonden Erik Sarvij i Nykyrko socken ”rymde igår natt, 
som var den 3 mars, till Ryssland”.30 För dessa fattiga hushåll anges 
annars nästan aldrig vart de rymt någonstans, kanske för att det inte 
bedömdes som intressant att ens försöka spåra upp skattebetalare som 
sannolikt ändå var alltför utblottade för att kunna erlägga resterande 
Älvsborgspenningar.

Staten och rymmarna
Har då denna studie av förrymda soldater, brottslingar och fattiga 
skattebetalare lett något närmare svaret på frågan om vad skillnaden 
mellan den som ”rymt” och den som ”flytt” var? Jag tror det, även om 
svaret på grund av det lakoniska källmaterialet nödgas bli något spe-
kulativt. Villstrands tolkning av de nyutskrivna knektarnas rymningar 
som ett slags vardagligt kollektivt motstånd mot statsmaktens krav på 
lokalsamhället kan utsträckas till att omfatta även dem som flydde 
undan rätten och skatteuppbördsmännen. Det var åtminstone så som 
rannsakningskommissarierna kom att tolka migrationen: oavsett om 
den bonde som flyttade till Ryssland natten före skattskrivningen 
gjorde detta för att han ville undkomma kronans krav eller av någon 
helt annan anledning, låg det nära till hands för ämbetsmännen att 
tolka handlingen just som ”rymmande” undan skatten. Det är knap-
past rimligt att tänka sig att uppemot 20 % av all migration i Sverige 
på 1610-talet föranleddes av dråp, horsbrott, desertering och skatte-
flykt, men den sista anledningen låg nära till hands i den kontext 
som nedtecknandet av migrationsuppgifter just i samband med en 
skatterannsakning innebar. Den som flyttade utan att erlägga skatten 
flyttade, i kommissariernas ögon, just för att slippa erlägga skatten, och 

 29 ÄL vol. 67 (Kvistbro sn); ÄL vol. 39 (Örs sn). Ett annat exempel är bonden Nils Olofs-
son i Småland som vid ”den tid fredsskatten bjöds uppå, drog han åt Danmark och 
ville intet utgöra fredsskatten”. 1615 hade han dock återvänt till Sverige och pålades av 
rätten att ”utgiva fredsskatten som han bör”: Allbo hd 2/11 1615, AFGH EVIIAAAD:2 
s. 15, VaLA.

 30 ÄR vol. Gx (Nykyrko sn). Ett annat exempel på en bonde i Karelen som rymde då 
rannsakningen 1623 närmade sig finns i ÄR vol. Gz (Jääskis sn).
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blev därigenom en rymmare, oavsett vad flyttarens egna personliga 
motiv var. Att destinationen för en så stor andel av dem som ”rymt” 
var okänd är ett tydligt tecken på att lokalsamhällena, i form av de 
nämndemän och präster som fungerade som rannsakningskommis-
sariernas informanter, i många fall gav sitt tysta stöd till denna form 
av migration, av kronans utskickade benämnd ”rymning”.

Förvisningar och deportationer
För det brott som ledde till att den ene frivilligt rymde från hem-
bygden, kunde den andre komma att bortflyttas med tvång och 
våld. Förvisning av människor som dömts för olika brott ingår i en 
mycket lång tradition där migration har använts som straff, men 
trots detta studeras tvångsmigration sällan av migrationshistoriker.31 
En anledning till detta är att för forskare som primärt intresserar sig 
för flyttarnas egna motiv framstår tvångsmigration som ointressant, 
eftersom den per definition sker mot den flyttandes vilja.32 Som Jason 
P. Coy emellertid tydligt har understrukit var det samma ekonomiska 
och politiska strukturer som formade tvångsmigrationen som annan 
migration: ”olyckliga omständigheter” tvingade fattiga människor till 
tjuveri, prostitution och lösdriveri som sedan bestraffades med förvis-
ning – vilket i sin tur ”actually served to exacerbate the more wide-
spread problems of vagrancy and dispossession that caused them”.33 
Följaktligen utgör också tvångsmigration en viktig del av ett samhälles 
migrationsregim. Bland svenska historiker har Annika Sandén, i en 
studie av det hon kallar stadsgemenskapen i Linköping i början av 
1600-talet, betonat att förvisningar utgjorde ett viktigt instrument för 
den dömande maktens fortgående arbete att värna ”den kollektiva 
välfärden” och ”lokalsamhällets gränser”.34 Förvisningar användes av 
stadens myndigheter för att bli av med människor som upplevdes som 
problematiska och som ett sätt att dra gränser kring ”de [materiella, 
andliga och sociala] nätverk som individen behövde för sin trygghet”.35 
Upprätthållandet av den lokala ordningen och lokalsamhällets kol-
lektiva välfärd gick före individens.

Enligt Coy ökade antalet förvisningsdomar i Tyskland markant 

 31 Sonnabend 1995 s. 11–17; Lucassen & Lucassen 1999 s. 11; Coy 2016 s. 51.
 32 Åkerman 1976 s. 24.
 33 Coy 2016 s. 52, 55, 57.
 34 Sandén 2005 s. 130, 218f., 226.
 35 Sandén 2005 s. 91, 226f.
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under 1500-talets andra hälft.36 För Sverige saknas motsvarande studier 
av förvisningsstraffet över tid, men om utvecklingen motsvarade den 
tyska borde det ha utgjort en viktig del av 1610-talets svenska mig-
rationsregim.37 En grundläggande fråga för att bedöma förvisnings-
straffets samhälleliga betydelse är därför hur vanligt förekommande 
det var, innan aspekter som vilka de människor var som dömdes till 
förvisning, hur straffen verkställdes och hur de dömda människornas 
efterföljande migration blev kan undersökas. Dessa frågor är alla vik-
tiga, både för att förstå tvångsmigrationens roll i migrationsregimen 
och för att kunna bedöma dess betydelse för stadsgemenskapen och 
för andra lokala sammanhang. Eftersom stadslagen och landslagen 
skilde sig markant åt vad gäller förekomsten av förvisningsstraff måste 
städerna och landsbygden inledningsvis studeras var för sig.

Förvisningsstraffet i städerna
Förvisningar var vanligt förekommande i medeltida tyska lagar, 
och med inspiration därifrån upptogs straffet också i den svenska 
stadslagen.38 Eftersom Magnus Erikssons stadslag var gällande rätt i 
de svenska städerna från 1300-talets mitt ända fram till 1736, var det 
denna medeltida lagstiftning som låg till grund för den tvångsmigra-
tion som utdömdes som straff under 1610-talet.39 Förvisning stadgades 
i stadslagen som straff för ett drygt dussin olika typer av brott, varav 
de allra flesta kan kategoriseras som antingen stölder, ärekränkningar 
eller sexualbrott.40 Det var emellertid bara tre av dessa brott som direkt 

 36 Coy 2016 s. 56.
 37 Tamm, Johansen, Næss & Johansson 2000 s. 31 menar att förvisningar blev allt vanli-

gare i Sverige under 1600-talet, dock utan att belägga påståendet. Tvångsmigrationen 
från de tyska städerna kan bara anges som miniminivåer eftersom lösdrivare fördrevs 
utan att det upprättades några skriftliga källor: Coy 2016 s.  57. Detsamma gäller 
för 1610-talets Sverige eftersom endast enstaka uppgifter om fördrivna lösdrivare 
förekommer i domböckerna.

 38 Munktell 1943 s. 37.
 39 Holmbäck & Wessén 1966 s. XIII.
 40 MESt: Kg XII § 3, Kg XVI § 5, G III § 1, G V § 1, G X § 2, B XV § 1 (två olika brott), 

B XXI § 4, Sk XII, R XXX, R XXXI, R XXXI § 2, H XI § 2, Tj III § 1, Do, Do § 1. 
Också vad gäller detta är inspirationen från tysk rätt tydlig, jämför Schnabel-Schüle 
1995 s. 74. I kategorin stölder ingår mindre stölder (grövre stölder straffades ovillkor-
ligen med döden), men också förfalskning av mått och vikt, att sätta sitt bomärke på 
andras ägodelar samt spel och dobbel med omyndiga. Till ärekränkningsbrotten kan 
räknas såväl grova förolämpningar som upprepade mildare, ryktesspridning, falska 
anklagelser för grövre brott och klander av fogden eller rådmännen. De sexualbrott 
som enligt lagen skulle straffas med förvisning var lönskaläge med en annan mans 
fästmö samt enkelt hor mellan en gift man och en ogift kvinna.
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och ovillkorligen ledde till förvisning från staden: lönskaläge med en 
annan mans fästmö, mökränkning samt ringare stöld.41 I alla övriga 
fall var förvisningsstraffet tänkt att fungera som ett så kallat förvand-
lingsstraff, ett straff som utdömdes då brottslingen inte hade råd att 
betala det stadgade bötesbeloppet.42 Därmed föreskrev lagen implicit 
att det framförallt var fattiga människor som kunde och borde förvisas 
från städerna.43 Stadslagens förvisningsstraff kan därför tolkas som ett 
verktyg för de dömande i staden att göra sig av med människor som 
var oönskade inte bara för att de var brottslingar, utan också för att 
de var fattiga.

Denna tendens blev också starkare genom flera nya lagstadgor 
varigenom förvisning från städerna explicit infördes som straff för de 
allra fattigaste.44 Under 1500-talet gavs enskilda städer vid flera till-
fällen rätt att förvisa tiggare och ”allt onyttigt folk”.45 Också städerna 
själva införde ibland egna lokala förvisningsbestämmelser, som då 
rådhusrätten i Linköping 1614 beslöt att såväl ”löst parti” som drängar 
och pigor som inte genast tog tjänst skulle förvisas från staden,46 

 41 MESt: G III § 1, G V § 1, Tj III § 1.
 42 Munktell 1943 s. 37. I stadslagen varierar bötesbeloppen för de brott där förvisning 

var förvandlingsstraff mellan 3 och 60 mark. Lägst bötesbelopp var dobbel belagt 
med (MESt Do), högst bötessumma fick den betala som ljugit äran av någon (MESt 
R XXX). Av de två brott som direkt ledde till förvisning var det ena, rån av fästmö, 
belagt med hela 80 marks böter (MESt G V § 1), medan däremot inga böter utgick 
vid stöld (MESt Tj III § 1).

 43 Rättssystemet gynnade överlag den rikare förbrytaren, eftersom den som kunde 
betala böter oftast slapp utstå mer skam- och smärtfyllda former av bestraffning: 
Spierenburg 1998 s. 57; Næss & Österberg 2000 s. 140, 162: ”Only some of the poor 
and the outcasts were occasionally obliged to bear the concrete marks of power on 
their bodies.”

 44 Redan stadslagen (MES B XXI § 4) slog emellertid fast att de fattiga som vägrade ta 
tjänst som dräng eller piga skulle förvisas: ”Kommer han eller hon sedan till staden 
och vill ej heller då tjäna mer än förut, då skall han bliva slagen vid kåken och lämne 
sedan staden. Och likaså så ofta han eller hon kommer åter till staden och ej vill taga 
tjänst, såvida icke hans penningar hava ökats.”

 45 Blom 1992 s. 35f., 54. Blom anför som exempel en stadga för Västerås 1533 och ett 
kungligt brev till magistraten i Stockholm 1573 rörande befolkningen på malmarna.

 46 Linköpings rr AI:1 4/4 1614, VaLA. Vid samma tillfälle bestämdes också att borgare 
som för tredje gången dömdes för landsköp skulle förvisas. Som Annika Sandén (2005 
s. 101–105) visat var ”det lösa partiet” ett återkommande problem både i rådhuset och 
på sockenstämman i Linköping under 1610-talet. Att lokala förvisningsregler instiftas 
just i Linköping behöver alltså inte innebära att detta var allmänt förekommande 
också i andra städer. Ett annat exempel på en lokal bestämmelse om att de som 
saknade tjänst skulle förvisas finns i SSTB IV s. 145, 16/11 1601. Påbudet har studerats 
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 eller när borgmästarna i Stockholm 1615 förkunnade att alla de som 
bodde i staden och som hade underlåtit att avlägga borgareed skulle 
”vara förpliktat att vika av staden” om de inte svor eden redan på 
nästa rådstugurättsmöte.47 Ett mer omfattande tiggeriförbud infördes 
 genom ”1619 års stadga om städernas administration”, vilken 1620 blev 
gällande regelverk i åtminstone fem städer.48 Stadgan var såväl riktad 
mot lättjan – ingen som ”å händer och lekamen så färdig är att han 
därmed kan sitt bröd förtjäna” skulle få tillstånd att tigga49 – som ett 
sätt att upprätthålla ordningen i staden. Den som bröt mot stadgan 
genom att tigga utan tillstånd bestraffades med åtta dagars fängelse och 
därpå följande förvisning. Åtminstone på lokal nivå infördes därmed 
i början av 1600-talet regler inriktade på människor vars främsta eller 
enda brott var att de var fattiga, vilket var en tydlig skärpning av den 
medeltida lagstiftningen.

Förvisningsstraffen var enligt stadslagen aldrig begränsade till någon 
på förhand bestämd tidsrymd. För några få brott stadgades dock att 
förvisningen endast skulle vara intill dess målsägaren bad om nåd för 
den dömde,50 och i ett fall antyds att den dömde kunde tillåtas återvän-
da då han fick fogdens och rådmännens tillåtelse.51 Förvisningsstraffet 
framstår annars som en bestående tvångsmigration, och genom tre 
olika praktiker försökte lagstiftningen hindra den förvisningsdömde 
från att återvända till staden. Det första var genom edgång: för ett 
par olika brott stadgades uttryckligen att den förvisningsdömde var 
tvungen att gå ed på att inte återkomma.52 Det andra verktyget var 
genom att straffbelägga själva återvändandet. Eftersom straffens syfte 
var att verka avskräckande var de mycket hårda: straffet för den som 
återvände var i flera fall döden, antingen genom halshuggning eller 

av Piia Einonen (2014 s. 24f.) som förklarar det med att de tjänstelösa förknippades 
med lättja och med oroande ryktesspridning.

 47 SSTB VIII s. 58, 8/5 1615.
 48 Arboga, Jönköping, Kalmar, Norrköping och Västervik: Sleman 1964 nr 178, 185–188. 

Möjligen ingick bestämmelserna även i Söderköpings privilegier: Sleman 1964 s. 334. 
Stadgan tryckt i Sleman 1964 s. 306–337.

 49 Sleman 1964 s. 327. Bestämmelserna om tiggeri finns i stadgans § 32f.
 50 MESt G V § 1, R XXXI.
 51 MESt Do § 1. Möjlighet till benådning vid förvisningsstraff förekom också i tyska 

lagar. Den tycks där under 1500-talet uteslutande ha kommit till användning för 
stadens borgare: Coy 2008 s. 66f.

 52 MESt G X § 2, R XXX.
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hängning,53 eller annars stympning av tungan eller handen.54 Det tred-
je sättet var genom att förvisningen ritualiserades och kombinerades 
med kropps- och skamstraff. Det kanske mest välkända skamstraffet 
stadgades för enkelt hor, då ”en snara läggas omkring hans lem och 
stadens stenar läggas på henne, och så skall hon leda honom omkring 
i staden”.55 Betydligt vanligare var att den förvisningsdömde skulle bli 
offentligt risad, ”slagen vid kåken”, men i ett par fall förekom även 
stympning av den dömdes öron.56 Därigenom kunde straffet också 
användas för att identifiera en person som förvisad: ”Personens kropp 
skulle outplånligt fungera som en fördubbling av det som fanns an-
tecknat om personen i handlingarna”.57 Men redan det faktum att 
straffen verkställdes av bödeln var tillräckligt skamfyllt, menar Annika 
Sandén, för att hindra den förvisningsdömde från att återvända.58

Vilka var då de personer som förvisades från Sveriges städer under 
åren 1614–1618, och vid vilka brott aktualiserades förvisningsstraffet? 
Av de sammanlagt 87 förvisade personer vars brott och straff fram-
går av protokollen var 60 % kvinnor. I en handfull fall anges att den 
dömde saknade pengar att böta med, varför straffet förvandlades till 
förvisning. För den stora majoriteten saknas emellertid sådana upp-
gifter, varför den förmodade kopplingen mellan förvisningsstraff och 
fattigdom inte kan bekräftas. Stöld var det vanligaste brottet som ledde 
 53 För den som dömts till förvisning för att ha ljugit äran av någon, för stöld eller för att 

ha anklagat någon för högmålsbrott utan att kunna styrka sin beskyllning: MESt R 
XXX, H XI § 2, Tj III § 1.

 54 Den förvisningsdömde som återvände skulle mista tungan om han var dömd för att 
ha klandrat fogden i rådstugan (MESt Kg XII § 3) eller för att ha använt okvädinsord 
av grövre sort (MESt R XXXI). Den senare dömdes endast att mista tungan andra 
gången han återvände till staden (första gången var straffet 12 markers böter). Till att 
mista handen dömdes endast den som återkom till staden efter att ha straffats för 
dobbel med omyndig (MESt Do § 1).

 55 MESt G X § 2.
 56 Den dömdes att mista öronen som hade gjort sig skyldig antingen till stöld (MESt Tj 

III § 1) eller falskeligen satt sitt bomärke på annans egendom (MESt B XV § 1). 
 57 Groebner 2009 s. 95. Däremot förekom inte stympning av näsor i den svenska stads-

lagen, en praktik som (för tyska städer) har utforskats av Valentin Groebner. Han 
menar att ”[a] face with a cut-off nose was supposed to render visible something 
invisible, the illicit sex act; it literally turned the mutilated body into a symbol” och 
kopplar detta till en vanlig medeltida litterär figur, av Groebner benämnd ”äkten-
skapsbryterskan med den avskurna näsan”: Groebner 2004 s. 75, 80, 87.

 58 Sandén 2016 s. 226f.: ”Att tvingas gå jämte honom och bli sedd i hans åsyn ansågs 
dra en sån nesa över den dömde att denne inte skulle våga sig tillbaka […] Omvänt 
kunde den som skulle förvisas ur staden för sina brott benådas att inte ledas iväg av 
bödeln. Det var då att bespara den dömde något skamfullt.”
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till förvisning, och manliga och kvinnliga tjuvar dömdes i ungefär lika 
stort antal.59 Ärekränkningsbrott förekom, men ledde endast ytterst 
sällan till förvisning. Den brottskategori där rättskipningen tydligast 
dömde män och kvinnor olika var sexualbrotten. Enligt lagen borde 
fler män än kvinnor ha förvisats: endast män kunde dömas för att ha 
våldtagit en annan mans fästmö, och hade mökränkning begåtts skulle 
endast mannen förvisas, inte kvinnan.60 I själva verket förvisades långt 
fler kvinnor än män för begångna sexualbrott, även ogifta pigor som 
bara dömdes för lönskaläge. Det var förvisso inte alls ovanligt att tidig-
moderna europeiska domstolar inte dömde efter lagens bokstav, utan i 
hög utsträckning vägde in den åtalades kön och sociala ställning.61 Om 
förvisningsstraffen skall tolkas som en del i upprätthållandet av den 
lokala stadsgemenskapens välfärd, tycks den ha hotats mer av kvinnors 
sexualbrott än av mäns, men i ännu högre utsträckning av såväl mäns 
som kvinnors stölder.
Tabell 19. Förvisningsdomar i Sveriges städer 1614–1618, fördelade på kön och brottstyp.

Stöld Ärekränkning Sexualbrott Annat
Män (N = 34) 68 % 6 % 12 % 15 %
Kvinnor (N = 53) 36 % 2 % 49 % 13 %

Källa: samtliga bevarade domböcker för städer i Sverige 1614–1618 (se förteckning i kap. 2).

Hur vanligt var det då i praktiken att människor förvisades från 
svenska städer i början av 1600-talet? Frågan kan besvaras på lite 
olika sätt. För ett antal tyska städer, där antalet förvisade under nå-
gon period under 1500- eller 1600-talen är känt, menar Jason Coy att 
förvisningsfrekvensen var betydande.62 Genom att antalet förvisade 
relateras till folkmängd och år kan de tyska uppgifterna jämföras med 
de svenska, varigenom tydligt framgår att förvisningar var, relativt sett, 
långt vanligare i Sverige än i det tysk-romerska riket. Men eftersom de 
svenska städerna var betydligt mindre än de tyska, var samtidigt det 
faktiska antalet förvisade individer långt mindre. Samtidigt som det 
alltså förvisades fler människor från en tysk stad än från en svensk i 
början av 1600-talet, utsattes en större andel av den svenska stadens 

 59 Detta kan jämföras med att av de stölder som registrerats i databasen Gender and 
Work begicks ⅔ av män: Östholm & Prytz 2017 s. 115. Kvinnor tycks således ha varit 
överrepresenterade bland tjuvar som dömdes till förvisning.

 60 Däremot skulle båda parter förvisas vid enkelt hor: MESt G III § 1, G V § 1, G X § 2.
 61 Sundin 1992 s. 137; Coy 2008 s. 25 & 69; Lennartsson 2013 s. 73–92.
 62 Coy 2016 s. 57: ”considerable banishment rates”.
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befolkning för förvisningsstraff. Men alldeles oavsett måttstock 
innebär tabellens uppgifter att Coys påstående om förvisningsstraf-
fets kvantitativa betydelse måste ifrågasättas: jämfört med den totala 
migrationsintensiteten i städerna (se kap. 5) var den extra rörlighet 
som förvisningsdomarna orsakade marginell.
Tabell 20. Antalet förvisningar i svenska städer 1614–1618 och i några tyska städer runt 
sekelskiftet 1600.

Stad Invånar-
antal

Tidsperiod Totalt antal 
förvisade

Antal förvisade per 
år och 10 000 inv.

Stockholm (och 
Norra förstaden)

8900 1614–1618 44 (49) 10 (11)

Kalmar 1500 1614–1618 12 16
Arboga 1400 1614–1618 7 10
Norrköping 1900 1617–1618 4 11
Linköping 1000 1614–1616, 

1618
3 8

Skänninge 600 1614–1618 3 10
Brätte 400 1615–1618 3 19
Västerås 1000 1614–1618 2 4
Köping 700 1614–1618 2 6
Vadstena 1000 1618 2 20
Västervik 700 1616–1618 1 5
Örebro 800 1616–1618 1 4
Augsburg 48 000 1564–1650 701 2
Köln 40 000 1575–1588 376 7
Frankfurt 20 000 1562–1696 859 3
Ulm 21 000 1500-talet 1033 5

Anmärkning: för Stockholm (och Norrmalm) saknas protokoll för delar av 1614 och 1615. 
Uppgifterna inom parentes tar hänsyn till detta genom antagandet att förvisningstakten 
var lika hög under de saknade perioderna som under resten av åren. Källor: de svenska stä-
dernas invånarantal, Lilja 1996; de tyska uppgifterna: Coy 2016 s. 57; förvisningsuppgifter 
för de svenska städerna: Norrköpings rr 25/8 1617, 24/9 1617, 16/2 1618, 11/3 1618, AFGH 
vol. EVIIBAA:4542, VaLA; Linköpings rr AI:1 21/1 1616 s. 121, 3/6 1616 s. 128f., VaLA; 
Skänninge rr AIaa:1 8/4 1614, 4/12 1616, 1/5 1617, VaLA; Vadstena rr 27/7 1618, 21/8 1618, 
AFGH vol. EVIIBAA:5650, VaLA; Västerviks rr 16/12 1618, AFGH vol. EVIIBAA:6136, 
VaLA; Kalmars rr AI:1a 28/3 1615, 27/7 1615, 29/8 1615, 28/10 1615, 14/9 1616, 16/12 1616, 
31/3 1617, 5/7 1617 (2 fall), 7/7 1617, 19/7 1617, 28/3 1618, 19/1 1618, VaLA; Örebro rr AIa:2 
s. 62r 8/12 1616 (endast varning), s. 63r 24/1 1617 (endast varning), s. 80r 1/12 1617 (endast 
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varning), s. 84v 6/7 1618, ULA; Torshälla rr AI:1 s. 75r 3/1 1615 (endast varning), ULA; 
Västerås rr AI:1 s. 43v–44r 2/1 1615, 14/4 1617, s. 131r 12/3 1618, ULA; Köpings rr AIa:2 s. 92v 
25/7 1614, ULA; Arboga rr AI:3 s. 39 6/8 1614, s. 43 s.d., s. 45 16/8 1614, 8/1 1617, 27/1 1617, 
ULA; Brätte rr 17/4 1615 & 7/2 1616 tryckt i Barck-Holst 1944 s. 144–147; Stockholms och 
Norrmalms rr tryckta i SSTB VIII s. 25 (endast varnad), 34, 84, 136, 152, 187, 197, 198, 204, 
212; vol. IX s. 23, 32, 60, 71, 142, 167, 170, 211, 219, 223, 226, 249, 265 (endast varnad), 297, 
305, 337, 351, 381; vol. X s. 5, 88, 93, 107, 108ff., 114, 123, 138, 168, 169, 306.

Undersökningen av förvisningsdomar i alla det svenska rikets städer är 
också intressant för att den visar på regionala variationer i rättsutöv-
ningen. Som framgår av tabellen förekom visserligen förvisningsstraff 
i en lång rad städer under åren 1614–1618 – och ytterligare några fall 
framgår av rannsakningslängderna63 – men i nästan lika många städer 
är utdömda förvisningsstraff helt frånvarande i protokollen.64 I vissa 
fall beror detta sannolikt på att förvisningsdomar var så sällsynta att 
de inte utdömdes under de studerade åren. Detta är dock en mindre 
trolig förklaring till varför förvisningsdomar helt saknades i till exem-
pel Västergötland och västra Småland.65 Sannolikare är att avsaknaden 
här speglar en annan lokal rättslig kultur, i vilken förvisningar inte 
utgjorde en del av straffrepertoaren. Både detta, men också det faktum 
att förvisningar var så sällsynt förekommande även i de städer där straf-
fet faktiskt praktiserades, innebär att Sandéns tes om straffets betydelse 
för upprätthållandet av stadsgemenskapens gränser sannolikt bör revi-
deras. Om så hade varit fallet, borde straffet ha utdömts mycket oftare.

Förvisningsstraffet på landsbygden
Vad gäller förvisningsstraffets ställning utanför städerna var rättsläget 
under 1600-talet mer komplicerat. I landslagen förekom inte någon 
direkt motsvarighet till stadslagens förvisningsstraff. Det förvisnings-
straff som fanns var biltoghet, som skulle utdömas vid särskilt svåra 

 63 Uppgifter om skattebetalare som förvisats från städer finns (bortsett från de städer 
som redovisas i tabellen) i Nyköping (ÄL vol. 66), Trosa (ÄL vol. 66) och Hudiksvall 
(ÄL vol. 57).

 64 Förvisningsdomar saknas helt i Söderköping (1618), Bogesund, Lidköping, Skara, 
Skövde (1615–1617), Eksjö (1615–1618), Jönköping, Vimmerby, Växjö, Strängnäs, 
Torshälla (1614–1615), Enköping (1614–1615), Öregrund (1615–1616), Östhammar 
(1615), Gävle (1614–1616) och Nystad (1617–1618).

 65 De tre förvisningsdomar som utdömdes i Brätte utgör ett specialfall, eftersom de 
förkunnades i ett komplicerat mål där rådhusrätten hade vänt sig till hovrätten i 
Stockholm, vilken svarade att brottslingarna skulle förvisas. Domen var därför inte 
ett resultat av lokal rättspraxis.
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förbrytelser som dråp.66 Straffet innebar att den biltoge förklarades 
fredlös över hela riket, att han kunde dräpas ostraffat och att all hans 
egendom konfiskerades. Till skillnad från stadslagen gjorde landslagen 
en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, eftersom kvinnor (och 
omyndiga) inte kunde dömas biltoga enligt edsöresbalken.67 Den ty-
piske fredlöse var därför, enligt landslagen, en man som begått grova 
våldsbrott.

Hur såg då det tidiga 1600-talets praktik ut? I tidigare forskning 
har man menat att landsförvisningsstraff blev alltmer sällsynta under 
århundradet, inte bara i Sverige utan i Europa överlag, eftersom det 
var svårt både att verkställa straffet och att kontrollera att den dömde 
inte senare återvände till riket.68 En sådan beskrivning saknar dock 
empiriskt stöd för den period som här studeras. Tvärtom infördes 
under 1610-talet landsförvisning som straff för åtminstone fem olika 
nya brottstyper:69 den som för fjärde gången dömdes för landsköp 
skulle landsförvisas,70 den man som för tredje gången begick hor med 
ogifta kvinnor skulle dömas till landsförvisning i sex års tid,71 den 
som fällde fler än tre träd eller tre djur på Öland skulle dömas till 
landsförvisning på livstid,72 alla katoliker skulle enligt Örebro stadga 
1617 landsförvisas (se kap. 6), och slutligen hotades även alla förrymda 
knektar som inte återvände till sina förband med förvisningsstraff. 
Det sistnämnda påbudet utlöste åtminstone i delar av riket en våg 
av domar under hösten 1617 och våren 1618 vilka innebar en kraftig 
ökning av antalet biltoga, inte minst eftersom biltoghetsdomar annars 
i praktiken var sällsynta.73 Förutom de förrymda knektarna dömdes 

 66 För biltoghet som straff för brott mot edsöret, se KrL E XXI. För brott i dråpsbalken 
där landsförvisning är straffet, se KrL D XII § 1 (för ”oträngt” dråp) & KrL D XV 
(som rör ”nidingsverk”, vilket likställs med edsöresbrott).

 67 Kvinnor kunde dock dömas fredlösa om de begått dråp, men endast om de inte hade 
råd att betala de utdömda böterna: KrL E XXXVI, KrL D XXIX.

 68 Spierenburg 1998 s. 57.
 69 I krigsartiklarna 1621 införde Gustav Adolf också förvisning från fältgemenskapen – 

ett paradoxalt straff med tanke på de många tvångsutskrivna soldater som mot sin 
vilja befann sig i lägret – för ett tiotal olika brott, bland annat trolldom och våld mot 
överordnade: Krigzarticlar 1621 §§ 1, 8, 32, 36, 62, 104, 106, 107, 114. Förvisningsstraff 
från särskilda gemenskaper hade dock förekommit redan tidigare, till exempel i form 
av förvisning från fiskeläget: Söderberg 1963 s. 32.

 70 Handelsordningen 10/2 1614 §13, tryckt i Sleman 1964 s. 78f.
 71 Brev till hovrätten 23/6 1615, tryckt i Schmedeman 1706 s. 163f. 
 72 Kunglig stadga 27/11 1616, RR s. 529f., RA. Den som utan kungens tillåtelse bröt 

landsförvisningen skulle avrättas.
 73 Själva påbudet har inte påträffats, men häradsrätterna hänvisar återkommande till ett 
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i 89 undersökta härader och tingslag sammanlagt i fyra mål endast 
nio personer biltoga.74 Samtliga dömda var i enlighet med landslagens 
bestämmelser män som hade begått dråp, hemgång eller våldtäkt. De 
hade också det gemensamt att de vid tiden för domen inte längre fanns 
kvar i hembygden eftersom de hade rymt bort direkt efter dådet.75 
Till skillnad från andra förvisningar orsakade därför inte biltoghets-
domarna i sig migration – det torde istället rädslan för bestraffning ha 
gjort – eftersom de snarare var ett konstaterande av redan fullbordat 
faktum. Däremot innebar biltoghetsdomarna att migrationen blev 
mer bestående, vilket öppnar upp för en vidare betydelse av begreppet 
tvångsmigration: för de biltoga var det inte i första hand migration i 
betydelsen flytt från hemorten som framtvingades legalt, utan tvånget 
bestod istället i att den dömde hindrades från att återvända.

Vid sidan av landsförvisningen förekom också andra former av 
förvisning på den svenska landsbygden under 1600-talet, former 
som liknade stadslagens men som helt saknade stöd i landslagen.76 
När och varför dessa straff först började utdömas är okänt. Tidigare 
rättshistorisk forskning har menat att införandet av förvisningsstraff 
på landsbygden åtminstone delvis kan förklaras som en del av en 
allmän utjämning av olikheter mellan stads- och landsrätten, och att 

kungligt brev, sannolikt skrivet sommaren 1617. Rannsakningar rörande förrymda 
knektar, och domar över dem som inte återkom, hölls åtminstone i delar av Väster-
götland och Småland: Kinds hd 30/9 1617, 27/11 1617, 16/3 1618, AFGH EVIIAAAB:1, 
VaLA; Vedens hd 3/10 1617, 17–18/2 1618, AFGH EVIIAAAB:3, VaLA; Redvägs hd 
6/10 1617, 10–11/2 1618, AFGH EVIIAAAB:2, VaLA; Barne hd 25/2 1618, AFGH 
EVIIAAAB:2, VaLA; Gäsene hd AIa:1 27/2 1618, GLA; Västbo hd 9/9 1617 § 1 & § 
17, AFGH EVIIAAAC:6, VaLA; Östbo hd 5/11 1617, AFGH EVIIAAAC:2, VaLA. 
De har däremot inte påträffats i Östergötland eller Svealand. Liknande amnestier 
för förrymda knektar blev sedermera ett återkommande fenomen under 1600-talet: 
Villstrand 1992 s. 269f., 274. Landslagets straff för den som rymde ”undan konungs 
banér” var döden: KrL Kg XVII. I 1621 års krigsartiklar stadgades istället att både 
den som rymde från fältgemenskapen och den som flydde under strid blev fredlös: 
Krigzarticlar 1621 § 64 & 69.

 74 Hammarkinds hd AIa:1 s. 400ff., 4/10 1618, VaLA; Västbo hd 27/5 1616 & 20/5 1617 § 
2, AFGH EVIAAAC:6, VaLA; Bjärke hd 2/9 1618, AFGH EVIIAAAB:5, VaLA; Väne 
hd 4/9 1618, AFGH EVIIAAAB:5, VaLA. Noteras kan att också dessa biltoghetsstraff 
endast utdömdes i götalandskapen.

 75 Karl Persson var stämd till tinget för att svara på anklagelser om en hemgång men kom 
inte till rätten efter tre laga stämningar och dömdes därför biltog med hänvisning till 
KrL E 22. Om Karl gick hemma eller hade rymt iväg framgår inte: Hammarkinds hd 
AIa:1 s. 401, 4/10 1618, VaLA. I övriga fall framgår att de anklagade redan hade rymt 
sin kos.

 76 Munktell 1943 s. 37; Sundin 1992 s. 137.
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straffet liksom i städerna fungerade som ett förvandlingsstraff, ett sätt 
att bestraffa den som inget hade att böta med. Denna tolkning bygger 
på de få fall som är kända sedan tidigare. Min genomgång av ett mer 
omfattande källmaterial visar att människor verkligen förvisades från 
socknen, från häradet eller från hertigdömet under 1610-talet, men 
att denna rättspraktik var sällsynt.77 Också på landsbygden var alltså 
förvisningarna numerärt obetydliga i förhållande till det totala antalet 
flyttningar. Även på andra sätt liknade straffet städernas förvisningar: 
ungefär lika många män som kvinnor förvisades, och kvinnorna 
framförallt för begångna sexualbrott. En skillnad mot städerna är att 
förvisningsstraffet på landsbygden faktiskt var tydligare kopplat till 
upprätthållandet av lokalsamhällets gemensamma välfärd: flera per-
soner, kvinnor såväl som män, förvisades inte för att de begått något 
uppenbart brott utan för deras ”oro”, ”buller”, ”ogudaktighet” eller för 
att de allmänt ”förhållit sig illa”. 

I flera av dessa fall var det lokalsamhället självt (”hela församlingen”) 
eller dess representanter i form av präster och ”sockenmän” som steg 
fram inför rätten och krävde att de oönskade individerna skulle för-
visas.78 Detta är intressant mot bakgrund av att kyrkan fram till slutet 
av 1600-talet själv hade laglig rätt att utdöma förvisning som straff, 
vilket i praktiken förekom även under 1610-talet.79 Det erbjuder en 
alternativ förklaring till landsbygdens förvisningsstraff, som alltså inte 

 77 Jag har funnit sammanlagt sju fall i domböckerna åren 1614–1618 (samt ytterligare 
några 1619): Daga hd 6/6 1614, AFSH EXIe:1102 s. 220, RA; Åkers hd AIa:1 s. 136f., 
11/9 1618, ULA; Kumla hd 21/5 1617, AFSH EXIe:1774 s. 217, RA; Grimstens hd 
4/6 1618 (om en tidigare förvisning), AFSH EXIe:1774 s. 334, RA; Aska hd 20/2 
1618, AFGH EVIIAAAF:7 s. 50, VaLA; Skärkinds hd 9/3 1618, AFGH EVIIAAAF:4, 
VaLA; Skärkinds hd AIa:1 s. 33, 9/3 1618, VaLA; Kinda hd AIa:1 s. 106f., 28/2 1614, 
VaLA; Göstrings hd 26/2 1619, AFGH EVIIAAAF:7, VaLA; Göstrings hd 18/11 1619, 
AFGH EVIIAAAF:7, VaLA; Ydre hd 29/10 1619, AFGH EVIIAAAF:6, VaLA.

 78 ”[B]åde prästen och sockenmän” i Daga hd 1614; ”hela församlingen samt kyrkoher-
den” i Göstrings hd 1619; ”deras kyrkoherde” i Ydre hd 1619.

 79 Hall 1928 s. 163f., 169. Också kyrkan införde förvisning som straff för nya brott i 
början av 1600-talet: i Norrland omkring 1600 för trolldom och för långvariga trätor, 
i Linköpings stift 1613 för andra resans ”löskonor” (Hall 1928 s. 165) samt i Linköpings 
stad 1609 för den som för tredje gången ställdes inför sockenstämman för okristligt 
leverne: Sandén 2005 s. 136f., 226. Kyrkliga förvisningsdomar i praktiken: bonden 
Lasse dömdes till förvisning från sin hemförsamling av Växjö domkapitel 1617 för 
tredje resans lönskaläge (Hall 1928 s. 165). Nästan alla de kyrkliga förvisningsdomar 
som Hall redovisar rör just personer (både kvinnor och män) dömda för lönskaläge. 
Jag har inte själv haft möjlighet att undersöka kyrkliga förvisningsdomar i domkapi-
tels- eller sockenstämmoprotokoll.
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berodde på att stadslagen bredde ut sig utan på att den statliga rättskip-
ningen vann mark på den andliga rättens bekostnad. Och eftersom 
förvisningsdomarna nästan utan undantag utfärdades utan någon 
hänvisning till lagstiftningen – vilket givetvis inte var möjligt – fanns 
ett betydande utrymme för lokalsamhället att använda domstolen 
till det man ansåg gagnade den lokala gemenskapen.80 Å andra sidan 
skall straffets betydelse inte överdrivas. Om förvisningar var sparsamt 
förekommande i städerna, var de än mer sällsynta på landsbygden.

Efter domen: skam och återkomst?
För att hindra den förvisningsdömde från att återvända tillhandahöll 
stadslagen, som visades ovan, tre verktyg: edgång, varningar och skam-
straff. I praktiken förekom eder, av protokollen att döma, över huvud 
taget inte i detta sammanhang under 1610-talet.81 Varningar (eller 
snarare hotelser) var däremot vanliga: vid nästan var tredje förvisning 
från städerna antecknades att den dömde hade varnats för att åter-
komma. För den som återvände väntade enligt varningen ”det straff 
som lagen säger”, vilket stundom preciserades som halshuggning eller 
hängning.82 Vanligast var dock skam- och kroppsstraff (vilka emel-
lertid bara förekommer i protokollen från Stockholm, Arboga och 
Kalmar). I normalfallet piskades eller risades den dömde vid ”kåken”, 
varefter han eller hon leddes ut ur staden av bödeln,83 men i Arboga 

 80 Vilken denna lokala gemenskap var skiftade emellertid från fall till fall. I fem fall 
utdömdes förvisning från häradet (vilket sannolikt uppfattades som rimligt utifrån 
den dömande nämndens perspektiv), i ett fall bara från församlingen (vilket sannolikt 
beror på att det var församlingen som bad om en förvisningsdom), men i tre fall löd 
domen förvisning ur ”furstendömet” (varav en gång syftande på Johans hertigdöme 
och två på Karl Filips). Den lokala gemenskapen kunde med andra ord vara ganska 
vidsträckt.

 81 Det närmaste exemplet är en kvinna som 1618 dömdes till förvisning från Vadstena för 
fjärde gången och som då lovade att inte återkomma: Vadstena rr 27/7 1618, AFGH 
EVIIBAA:5650, VaLA.

 82 En gång förekom en sådan varning även på landsbygden. De två kvinnorna Kerstin 
och Kerstin som förvisades från Ydre 1619 för sitt ”oändliga buller och alarm” skulle 
vid återkomst utstå ”det straff som lagen säger och deras ogärningar förtjänt hava”. 
Vilken lag rätten hade i åtanke framgår inte: Ydre hd 29/10 1619, AFGH EVIIAAAF:6, 
VaLA.

 83 Jag har bara funnit två personer som explicit skonades från detta straff: ”Grasmanskan” 
skonades från kontakten med bödeln för sina barns skull (nämnd av Sandén 2016 
som exempel på att individer kunde skonas från den skamliga kontakten med bödeln) 
och Mårten Olofsson gavs rätt att lösa sig från straffet med böter: SSTB IX s. 23, 11/3 
1616; SSTB X s. 168, 2/12 1618.
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förekom istället att den dömde fängslades ett par veckor på vatten 
och bröd innan förvisningen utfördes.84 En mer skambetonad variant 
av straffet ådömdes Simon tunnbindare, som hade gjort en tunna av 
felaktig storlek. Han skulle ”androm till exempel” bära den falska tun-
nan till kåken och där skrapa bort stadens märke från tunnan, vilken 
sedan bödeln skulle spika fast på själva kåken. Först därefter skulle 
Simon förvisas.85 Stympningar, som enligt internationell forskning 
skulle fungera som ett tydligt identifikationstecken av den förvisade,86 
förekommer endast sällan i rättegångsprotokollen. Tre stockholmare, 
två kvinnor och en man, dömdes att mista ett öra, utöver risning vid 
kåken och förvisning.87 Dessutom dömdes en kvinna på den östgötska 
landsbygden att mista ”hud, öron och lockar” i enlighet med den lo-
kala lagstiftning som hertig Johan hade utfärdat för sitt furstendöme.88 
Men de flesta förvisningar ägde rum, såvitt framgår ur protokollen, 
utan vare sig bödel, stympning, edgång eller varningar. Någon uttänkt 
strategi för att hålla de förvisade borta tillämpades alltså inte.

Vad hände då efter det att förvisningen genomförts, vart tog den 
förvisade vägen? Jason Coy har i sin studie målat upp en dyster bild 
av de tyska förvisades framtidsutsikter. På grund av skammen och 
stympningarna var det ofta omöjligt, menar Coy, att finna en fast 
boplats igen, och ”[a]s a result, most vagrants wandered from place to 
place after being expelled, risking banishment in each settlement they 
entered as they wandered in search of sustenance”.89 I själva verket 
är den samlade kunskapen om vart de förvisade valde att bege sig 
mycket liten. Källmaterialet tiger eftersom frågan inte var intressant 
för 1610-talets myndigheter.90 Oftast nämns bara de som trotsande 

 84 Arboga rr AI:3 6/8 1614, ULA. Ett annat intressant exempel på hur bödeln kunde 
användas för att förvärra skamstraffet utdömdes i Kalmar. När Kerstin Andersdotter 
Bagge 1615 skulle förvisas bestämde rätten att eftersom hon ”hade in[tet] annat än sin 
hus och härd att böta med, bekomma skarprättaren här i staden förbe[mäl]de hus och 
gård”: Kalmar rr AI:1a 29/8 1615, VaLA.

 85 SSTB IX s. 226, 7/4 1617.
 86 Groebner 2004 s. 95.
 87 SSTB IX s. 142, 14/10 1616; SSTB IX s. 170, 18/11 1616; SSTB IX s. 249, 28/5 1617.
 88 Aska hd 20/2 1618, AFGH EVIIAAAF:7 s. 50, VaLA. Hertig Johans plakat 19/3 1614 

(tryckt i Hall 1927 s. 94–98) stadgar verkligen detta straff för hor, däremot innehåller 
det inga förvisningsstraff.

 89 Coy 2016 s. 57.
 90 Också detta är ett argument mot uppfattningen att förvisningsstraffet minskade i 

betydelse under 1600-talet därför att det uppfattades som irrationellt att lokalsamhäl-
len utbytte brottslingar med varandra: Jütte 1994 s. 167; Midelfort 2010 s. 347.
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skam och varningar återvände till hemorten. I Coys studie av 1500-ta-
lets Ulm återkom var fjärde förvisad – för att åter bestraffas.91 Andelen 
är hög, jämfört med Sverige, men likväl är det okänt vart majoriteten 
av de förvisade tog vägen. Av dem som förvisades från städerna i Sve-
rige återkom ungefär var tionde, till Stockholm men också till några 
mindre städer.92 Den enda person som inte återvände men för vilken 
det ändå är känt vart hon tog vägen är en Kerstin, som förvisades från 
Stockholm 1618 utan att ha begått något brott utan bara för att hon 
tidigare hade förvisats från Kalmar.93 En tidigare förvisningsdom från 
en annan stad kunde alltså i vissa fall vara en tillräcklig grund för att 
åter förvisa en person, men särskilt vanligt var detta inte.

Vilka följder förvisningsstraffet fick för den dömde, mer än det 
omedelbara uppbrottet från hembygden, är alltså i de allra flesta 
fall okänt. Också för samhällets och statens del är förvisningsstraf-
fets följder svåröverblickbara. Å ena sidan var vid 1600-talets ingång 
förvisning en väl etablerad form av maktutövning såväl i städerna 
som på landsbygden, vars betydelse dessutom växte under 1610-talet 
genom ny lagstiftning med förvisning som huvudsakligt straff. Medan 
man i tidigare forskning velat se begränsandet av inre migration som 
en viktig del av 1600-talets svenska migrationspolitik,94 pekar förvis-
ningslagstiftningen och förvisningsdomarna i motsatt riktning. Å 
andra sidan var förvisningar så pass sällsynta att deras demografiska 
och ekonomiska betydelse i stort sannolikt var försumbar. Trots detta 
kom statsmaktens syn på de förvisade att förändras från problematiska 
brottslingar till potentiell befolkningsresurs från det sena 1610-talet 
och framåt. Eftersom denna utveckling erbjuder en intressant relief till 
 91 Coy 2016 s. 58.
 92 En av dessa som trotsade dom och hot var Sanna Tomasdotter, som 1618 dömdes till 

förvisning från Vadstena för fjärde gången. Rätten konstaterade att hon förvisats först 
1612 och sedan återkommit två gånger, trots hot om strängare straff. Även denna gång 
ville man först döma henne till döden, men eftersom hon lovade att inte återvända 
nöjde man sig med att förvisa henne ännu en gång: Vadstena rr 27/7 1618, AFGH 
EVIIBAA:5650, VaLA. Marko Lamberg (2009 s. 149f.) menar dock att det var vanligt 
att förvisade kvinnor återvände och att detta visar att det var omöjligt för dem att 
flytta till en ny stad.

 93 SSTB X s. 169, 2/12 1618. Eftersom Kerstins efternamn inte nämns i tänkeboken är 
det inte möjligt att säkert identifiera henne i Kalmar. Hon kan ha varit identisk med 
den Kerstin Andersdotter Bagge som förvisades för hor 1615 (nämnd ovan), den enda 
Kerstin som förvisades 1614–1618. Lamberg (2009 s. 151) anför ett exempel på en 
kvinna som i slutet av 1500-talet förvisades från Stockholm och som sedan flyttade 
mellan Uppsala, Söderköping och Arboga.

 94 Villstrand 1989.
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det tidiga 1600-talets förvisningsstraff skisseras nedan i korthet huvud-
dragen i den fortsatta utvecklingen, trots att den ligger något utanför 
den tidsperiod som avhandlingen i övrigt behandlar.

Från förvisning till deportation:  
uppkomsten av en migrationspolitik?

En central förklaring till varför inget är känt om vad som hände med 
majoriteten av de förvisade under 1610-talet är alltså att ingen lokal 
eller statlig myndighet intresserade sig för frågan. Detta förändrades 
då en ny form av tvångsmigration, deporteringar, infördes som straff i 
Sverige omkring 1620.95 Nu skulle den dömde inte längre bara skickas 
bort utan också tvingas bosätta sig på den plats som överheten hade valt 
ut. Även om deportation förekom som straff redan under antiken,96 
utgjorde den närmaste inspirationskällan sannolikt rättsutvecklingen 
i England, där man från 1597 började deportera brottslingar och 
lösdrivare till sina amerikanska kolonier.97 Orsaken var befolknings-
politisk: eftersom antalet frivilliga emigranter inte räckte till skulle 
den upplevda arbetskraftsbristen i kolonierna avhjälpas genom tvångs-
migration.98 Samma orsak låg bakom straffets införande i Sverige, men 
här seglade skeppen med de deporterade inledningsvis istället österut, 
till Ingermanland.

Som nämndes i föregående kapitel hade stora delar av befolk-
ningen i Ingermanland ”förintats eller flytt till Ryssland” under åren 
före freden 1617.99 I sitt tal till riksdagen samma år uppmanade därför 
Gustav II Adolf undersåtarna att flytta till Ingermanland: 

Ty I utav adel och I andre, som fria gods till att hava begären, vad trängens I här, 
riven och sliten om ynka få gårdar? Dragen dit till dessa land och röjen eder så 
stora gods, som eder själv lyster, och vars och ens makt tillåter!100 

 95 Olin 1934 s. 815.
 96 Gestrich, Hirschfeld & Sonnabend 1995 s. 7.
 97 Jütte 1994 s. 167. En annan möjlig inspirationskälla är Ryssland, där deportation 

först infördes som straff 1582. Det finns dock endast strödda exempel på att straffet 
verkligen tillämpades före 1620, exempelvis då 40 personer deporterades till Tomsk i 
Sibirien 1608. Vanliga blev deportationer i Ryssland först då ny lagstiftning infördes 
1649: Gentes 2008 s. 35, 47; Kollman 2012 s. 242ff. I Frankrike och Tyskland infördes 
deportation som straff först under 1700- och 1800-talen: Jütte 1994 s. 167ff.; Voigt 1995.

 98 Till exempel deporterades under åren runt 1620 hundratals fattiga barn från London 
till tvångsarbete som pigor och drängar i jordbruket: Johnson 1970 s. 137–151. 

 99 Kepsu 2014 s. 50.
 100 Gustav II Adolfs tal till ständerna vid riksdagens öppnande 26/8 1617, tryckt i Hal-
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Av Älvsborgs lösens rannsakningslängder framgår att gensvaret 
åtminstone i Sverige var obefintligt, och även om inflyttning förekom 
från angränsande områden i Karelen (se kap. 6) ansågs denna inte vara 
tillräcklig.101 Det är mot denna bakgrund som införandet av deporta-
tionsstraffet i Sverige måste förstås. Såvitt känt infördes deportation 
för första gången i ett förbud mot älgjakt på Åland 1620.102 Förbudet 
utvidgades i början av 1620-talet till att gälla också i andra landskap, 
då riksråden Gabriel Oxenstierna och Svante Banér – vilka båda just 
fått stora ingermanländska gods i donation – fick rätt till vissa andelar 
av de deporterade.103

De kungliga förbuden utgick från att den som begick brotten 
var en man, men stadgade samtidigt att han skulle deporteras till 
Ingermanland ”med hustru, barn och hela familjen”.104 Hur många 
som faktiskt kom att deporteras är okänt. Straffet tillämpades efter 
”oroligheter” i Västmanland 1626 och Dalarna 1627, och 1628 oroade 
sig landshövdingen i Södermanland över att så många dömdes till 

lendorff 1915 s. 46–55 (citatet från s. 52). Försök att förmå människor att flytta till (det 
då endast ockuperade) Ingermanland förekom redan under Johan III:s ryska krig, se 
”Mandat om finskt tjänstefolk etc.” 5/8 1583, tryckt i Stiernman 1747 s. 322f.

 101 Också försöket att kolonisera området med tyska bönder och förbudet för den or-
todoxa befolkningen att utvandra misslyckades enligt Kepsu 2014 s. 50f. De tyska 
bönderna rymde bort i så hög utsträckning att det 1626 utfärdades ett allmänt förbud 
för alla undersåtar bosatta i Estland och Livland att hjälpa ”de främmande bönder” 
som adelsmännen fraktat dit till ”en ansenlig bekostnad”. Även skeppare som hjälpte 
de tyska bönderna att rymma skulle straffas; RR 3/3 1626 s. 115ff., RA.

 102 Stadga 2/8 1620, tryckt i Schmedeman 1706 s. 189f. Straffet för den som sköt en älg 
var döden, vilket genom benådning kunde omvandlas till deportation. Stadgan kan 
jämföras med förbudet 1616 mot jakt och trädfällning på Öland (se ovan), då straffet 
var landsförvisning.

 103 Kari Tarkiainen (1993 s. 38f.) uppger att dessa förbud utfärdades 1620, vilket troligen 
beror på en sammanblandning med det åländska förbudet. Förbuden för andra land-
skap än Åland är endast kända indirekt genom breven till Oxenstierna och Banér. 
Oxenstierna fick rätt till alla dömda från Västergötland, Östergötland och Småland, 
Banér fick brottslingarna från Västmanland och Uppland. Båda riksråden gavs dess-
utom rätt att deportera sina egna landbor oavsett var i riket dessa bodde: brevet till 
Gabriel Gustafsson Oxenstierna 23/12 1624, tryckt i Styffe 1848 s. 206f.; brevet till 
Svante Banér 28/2 1625 i RR s. 91, tryckt i Andersson 1859 s. 23. Gabriel Oxenstierna 
hade redan sommaren 1624 fått rätt till ”de fem upproriska fångna bönder uti Små-
land som äro dömda att överskickas till Ingermanland med deras hela familia, bo och 
bohag”: RR 2/8 1624 s. 363v. (endast rubrik, nämnt i Holm 2016 s. 168f.). Banér, som 
var guvernör i Riga, hade fått gods både i Nöteborgs och i Koporje län, Oxenstierna 
i Koporje: Kepsu 2014 s. 109.

 104 Styffe 1848 s. 206f.; Andersson 1859 s. 23.
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deportation att hans landskap riskerade att avfolkas.105 Efter 1620-talets 
slut upphörde därför (såvitt känt) deportationerna till Ingermanland. 
Ett decennium senare infördes emellertid deportationer på nytt, 
denna gång till kolonin Nya Sverige i Nordamerika. På samma sätt 
som med Ingermanland ansåg staten att det inte gick att hitta till-
räckligt många frivilliga emigranter, och istället började man 1639 
benåda dödsdömda män till deportation tillsammans med sina hust-
rur och barn.106 Året därpå belades också lösdriveri och svedjebruk 
med deportationsstraff,107 och nya deportationer genomfördes ända 

 105 Gällande de upprorsmän som dömdes i Nora bergslag och i Ulvsunds län meddelade 
Gustav Adolf riksrådet att de skulle deporteras (19/6 1626, tryckt i Kullberg 1878 s. 
XVII–XIX); enligt riksrådets protokoll 3/7 1626 (tryckt i Kullberg 1878 s. 22) befann 
sig några av de dömda då fortfarande ”på fria fötter”, medan en man var fängslad i 
väntan på överskeppning. De upproriska dalkarlarna dömdes först till döden, men 
fyra av dem fick sina straff omvandlade till deportation: Gustav Adolfs brev till ståt-
hållaren Per Nilsson 1/4 1627, tryckt i Styffe 1848 s. 208f. Också de dömdas hustrur 
och barn skulle enligt kungens befallning deporteras. Den sörmländske ståthållaren 
undrade vid ett riksrådsmöte 1628 hur han skulle göra med de 80 bönder i länet 
som dömts för att ha fällt ekar. I synnerhet menade han att förbudet gjorde det svårt 
för finnar som bosatte sig i länet att svedja skogen. Riksrådet svarade att finnarna 
måste ”regulera sig efter S[veriges] lag”, men beslöt att bara var tionde bonde skulle 
deporteras och resten istället bötfällas. De som inte kunde betala böter, ”dem som 
[äro] fattiga och knekt- och ryttarhustrur”, skulle dock alla deporteras: riksrådets 
protokoll 1/7 1628, tryckt i Kullberg 1878 s. 89.

 106 Landshövdingen i Älvsborgs län föreslog i juli 1639 att förrymda knektar och andra 
förbrytare borde sändas till Nya Sverige. Riksrådet godkände landshövdingens förslag 
med tillägget att de deporterade skulle få återvända till Sverige efter ett par år ”såframt 
de eljest ingen lust hava där i Nya Sverige längre att förbliva”: RR 8/8 1639, RA. 
Samma dag befallde riksrådet också landshövdingen i Värmland och Dalsland att 
agera på samma sätt (brevet tryckt i Styffe 1848 s. 210f.). Ett exempel är ryttaren Hans 
Månsson, som hösten 1640 hade huggit ned några träd i trädgården vid det forna 
Varnhems kloster. Landshövdingen frågade riksrådet hur han borde döma och fick till 
svar att ryttaren skulle dömas till döden men därefter ges valmöjligheten att antingen 
”begiva sig med vårt skepp ifrån Göteborg över till Nya Sverige” tillsammans med 
sin hustru och sina barn och stanna där i minst sex års tid, eller annars hängas. 
Föga förvånande valde Hans deportationen: Valle hd 31/5 1641, AFGH EVIIAAAA:9, 
VaLA; riksrådets brev 13/4 1641, tryckt i Styffe 1848 s. 217f.

 107 I juli 1640 ansökte fyra värmländska finnar om nåd eftersom de som straff för olaga 
svedjande hade blivit utskrivna till knektar: RR 29/7 1640, RA. De slapp knekt-
tjänsten och fick tillbaka sin svedjeråg, men skickades istället till Amerika. Dagen 
därpå stadgades att ”ostadiga” finnar inte skulle få bosätta sig i Örebro län utan istället 
övertalas att emigrera (30/7 1640, tryckt i Styffe 1848 s. 213–216). Uppmaningen till 
landshövdingen att övertala ”de skogsfördärvare som uti edert landshövdingedöme 
stryka skogarna över” till emigration upprepades i februari 1641 (RR 8/2 1641 s. 96, 
RA). Samma sak skedde i Värmland, där fängslade ”sådana skogsfördärvande finnar” 
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fram till dess att kolonin förlorades på 1650-talet.108 Det totala antalet 
deporterade är okänt, och uppskattningarna – i brist på kvantitativa 
studier – varierar från ”ett ringa antal” till att ”det var vanligt”.109 
Oavsett omfattning är deportationsstraffet intressant eftersom det 
indikerar en förändring i statsmaktens syn på befolkningen, från 
ointresse till outnyttjad resurs. Deportationsstraffet var ett markant 
brott med 1610-talets förvisningsdomar, då den förvisade bara snarast 
skulle avlägsnas från den lokala gemenskapen, och det var knappast 
någon slump att de brott som främst ledde till deportation – trädfäl-
lande, jakt och svedjande – sammanföll med det arbetskraftsbehov 
som kronan identifierade i först Ingermanland och sedan Amerika. 
Därför straffades också den dömdes familj, vilket var ett avsteg från rå-
dande rättspraxis men icke desto mindre en nödvändighet för att den 
deporterade skulle bli en nyttig nybyggare i provinsen eller kolonin.

Ekonomisk tvångsmigration
I förvisningsstraffets kärna låg den dömandes maktens föreställning 
om rätten att bestämma var undersåtarna skulle vara bosatta. Denna 
föreställda rättighet gällde inte bara dömda brottslingar utan påver-
kade också de statliga ingreppen i feodalsamhällets ekonomi, vilket 
är särskilt tydligt gällande hantverksproduktionen. Som en del av det 

i april 1641 gavs två alternativ: antingen bli bofasta bönder eller annars deporteras 
till Nya Sverige (brev till landshövdingen från riksrådet 16/4 1641, tryckt i Styffe 1848 
s. 218ff.). 1642 utvidgades deportationshotet ytterligare: ”skogsförödande” finnar i 
Järla, Säters, Kopparbergs och Värmlands län skulle deporteras för att ”hindra dem 
sådan skadegärning” och för ”att populera och bebygga” Nya Sverige: RR 1/8 1642 
s. 896v, RA.

 108 Riksrådet beslöt 1643 att den som dömdes för olaga jakt eller trädfällande skulle 
deporteras (riksrådets protokoll 18/12 1643, tryckt i Bergh 1905 s. 354), vilket upp-
togs i stadgor om jakt och skogar 1647 (”Skogsstadgan” § 26, 22/3 1647, tryckt i 
Schmedeman 1706 s. 246–258; stadga om ”jakter, djurfång och fågelskjutande” § 7, 
s.d., tryckt i Schmedeman 1706 s. 263–269). 1648 föreslogs att förrymda soldater 
borde deporteras eftersom de fruktade Nya Sverige mer än döden (brev från Lars 
Kagg till Axel Oxenstierna 1/7 1648, tryckt i Sondén 1898 s. 684). 1651 föreslogs att en 
upprorsmakare skulle deporteras (riksrådets protokoll 4/8 1651, tryckt i Bergh 1920 
s. 73). 1652 bestämde drottning Kristina ånyo att finnar som förödde skogarna skulle 
deporteras (riksrådets protokoll 11/5 1652, tryckt i Bergh 1920 s. 325f.). Ett par bönder 
som jagat dovhjort på Omberg dömdes 1655 till straffarbete ”till dess någon lägenhet 
gives att [de] skickas till Nya Sverige” (riksrådets protokoll 11/10 1655, tryckt i Sondén 
1923 s. 299f.).

 109 Öhlander 1898 s. 25f. respektive Tarkiainen 1993 s. 39. Uppskattningarna rör deporta-
tionerna till Ingermanland.
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stadsekonomiska tänkesättets politik ingick i av kungamakten utfärda-
de stadsprivilegier sedan åtminstone tidigt 1500-tal bestämmelser om 
att hantverkare från den omkringliggande landsbygden måste flytta 
in till närmaste stad.110 Från slutet av 1500-talet och framåt skärptes 
bestämmelserna genom att det förbjudna landsbygdsområdet avgrän-
sades genom en så kallad bannmil inom vilken hantverk var förbjudet, 
och genom hotelser om allvarliga straff för de hantverkare som inte 
efterkom inflyttningstvånget.111 Sammanlagt gavs sådana privilegier till 
fler än 20 städer under decennierna runt sekelskiftet.112 Parallellt med 
påbuden i enskilda stadsprivilegier utfärdades också allmänna påbud 
om att alla landsbygdens hantverkare skulle flytta in till städerna.113 
I 1619 års stadga om städernas administration ingick ett förbud mot 
allt landsbygdshantverk inom fyra mil från en stad,114 och även om 
stadgan aldrig utfärdades fick ståthållarna ändå en hemlig instruktion 

 110 Förteckningar över vilka av 1500-talets stadsprivilegier som innehöll bestämmelser om 
tvångsinflyttning finns i Lindberg 1964 s. 107f.; Gadd 1991 s. 221.

 111 Bestämmelserna om bannmil infördes efter tyskt mönster; Gadd 1991 s. 52–56. För en 
fullständig förteckning över det tidiga 1600-talets stadsprivilegier med bestämmelser 
om bannmil, se Gadd 1991 s. 222f. De enskilda bestämmelserna hade varierande 
utformning. I Jönköpings privilegier 1609 bestämdes att hantverkare i fyra härader 
var tvungna att antingen söka burskap eller annars ta anställning hos stadens borgare. 
Den hantverkare som inte åtlydde befallningen skulle ”varda fängslig förder hit till 
slottet och slås i järn och gå här och arbeta, eller ock skrivas under knektarna”: RR 
31/3 1609 s. 151v, tryckt i Stiernman 1747 s. 543ff.; Lindberg 1964 s. 108. Samma år 
befalldes alla hantverkare i tre sörmländska härader att flytta till Vingåker och i två 
härader till Eskilstuna, trots att orterna inte hade några stadsprivilegier: Hellberg 
1937 s. 41; Lindberg 1964 s. 118. Året därpå utgick därtill en särskild befallning att två 
smeder i Björkviks sn skulle flytta till Eskilstuna; Hellberg 1937 s. 25. Ytterligare ett 
exempel på tvångsförflyttning av hantverkare är påbuden 1620 om att alla smeder i 
Västergötland och Småland skulle flytta till Jönköping, smederna i Östergötland till 
Norrköping och smederna i Hälsingland till det samma år grundade Söderhamn: RR 
15/2 1620, tryckt i Stiernman 1747 s. 756f.; RR 7/9 1620; Lindberg 1964 s. 233.

 112 Carl Johan Gadd (1991 s. 225) anger att minst 20 städer fick bannmilsprivilegier 
utfärdade 1583–1624, varav tolv med radien fyra mil, fyra med radien en mil och fyra 
med vissa namngivna områden. Dessutom hade i ytterligare två städer (Uppsala och 
Nyköping) enskilda hantverk fått motsvarande privilegier.

 113 Enligt Uppsalastadgan 1546 skulle samtliga hantverkare förutom ”menige mans tarve-
liga gärningsmän [ɔ: hantverkare] på bygden” flytta in till städerna. Samma undantag 
återkom i riksdagsbeslutet 1604: ”de ämbetsmän [ɔ: hantverkare] som uti häradet icke 
behövas, de skola draga in i städerna och där bo”: Sweriges Rijkes Ständers Besluth… 
1604, § 9; Lindberg 1964 s. 100–116. Karl IX lät redan samma år förnya befallningen 
(9/12 1604, tryckt i Stiernman 1747 s. 489f.).

 114 1619 års stadga om städerna administration § 25, tryckt i Sleman 1964 s. 322f.
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1620 att genomföra förbudet.115 Detta förbud infogades också i tio 
städers privilegier samma år,116 och ingick i modifierad form i 1621 års 
generalämbetsskrå.117 

Under 1610-talet utfärdades också flera påbud baserade på det 
stadsekonomiska tänkesättet om tvångsinflyttning till städerna för 
landsbygdens köpmän. Enligt handelsordningen 1614 fanns det 
många på landsbygden ”som sig med köpenskap nära, städerna till 
stort fördärv och skada” och som därför nu ålades att flytta in till 
städerna, bli borgare ”och bliva sedan bofasta och sittande i samma 
stad”.118 Påbudet upprepades i den förnyade handelsordningen 1617.119 
Problemet upplevdes framförallt som stort i Finland och Norrland,120 
liksom i någon mån även i Västergötland,121 där särskilda inflyttnings-
påbud utfärdades för enskilda städer.

Den ekonomiska tvångsmigrationens syfte var, enligt påbuden, 

 115 ”Enkannerligen ock det, som staden mest fördärvar, skall han låta sig till det högsta 
vara an[ge]läget: att allehanda gärningsmän [ɔ: hantverkare] som löpa kring på landet 
måge drivas in i staden, och att inga gärningsmän å landet lidas på fyra mil när staden. 
Dock efterty mången det icke skall behaga, därför måste han till att undvika stor 
besvär och offens gå med denna saken diskret om och icke allt driva med våld, utan 
fast mera med maklighet, så att icke alla gamla oseder rivas med rötter upp utan botas 
efter vart annat och folket ställas så mycket mest möjligt klaglösa”: Instruktion till alla 
ståthållare i riket 6–14/4 1620 § 14, tryckt i Sleman 1964 s. 360.

 116 Västervik 6/4 1620 § 27, tryckt i Sleman 1964 s. 369; Kalmar 26/4 1620 § 27, tryckt 
i Sleman 1964 s. 431; Jönköping s.d. § 28, tryckt i Sleman 1964 s. 419; Arboga s.d. 
§ 24, tryckt i Sleman 1964 s. 413; Norrköping s.d. § 27, tryckt i Sleman 1964 s. 401; 
Nykarleby 7/9 1620 § 15, tryckt i Sleman 1964 s. 456; Gamla Karleby s.d. § 16, tryckt 
i Sleman 1964 s. 457; Söderhamn s.d. § 11, tryckt i Sleman 1964 s. 462; Torneå s.d., 
tryckt i Sleman 1964 s. 465; Hudiksvall s.d., tryckt i Sleman 1964 s. 449.

 117 Där stadgades att inga hantverkare skulle tillåtas ”i de nästliggande härad[er]”; Gene-
ralämbetsskrå 1621, tryckt i Schmedeman 1706 s. 790.

 118 Handelsordningen 10/2 1614 § 13, tryckt i Sleman 1964 s. 78f.
 119 Handelsordningen 12/10 1617 § 17, tryckt i Sleman 1964 s. 253f.
 120 Brev för Hudiksvall 24/2 1615 om ”de många landsköpmän”, tryckt i Sleman 1964 s. 

143; flera brev till de finländska städerna 8/2 1616 om ”det oändliga landsköp som här i 
Finland […] drives emot lagen”, tryckta i Sleman 1964 s. 171 (Raumo & Björneborg), 
s. 174 (Borgå & Helsingfors), s. 176 (Åbo), s. 180 (Uleå & Vasa); Nystads privilegier 
19/4 1617 § 5 (med förbud mot handel i sex namngivna socknar), tryckta i Sleman 
1964 s. 226. 1618 sändes en särskild kommissarie till Norrland och Österbotten med 
bland annat uppgiften att ”tillsäga dem […] att H[ans] K[unglig] M[ajestä]t vill, det 
de alla efter köphandelsordinantian […] skola flytta i städerna”: memorial 4/2 1618, 
tryckt i Sleman 1964 s. 269f.

 121 Förutom att flyktingarna från Nylöse förbjöds handla på landsbygden (se kap. 6), 
ålades områdets landsköpmän att flytta in till Borås vid stadens grundande 1619: 
Gadd 1991 s. 252.
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trefalt. Den skulle dels stärka städerna, dels befria häraderna från 
dessa landstrykare och dels öka kronans skatteintäkter. Till skillnad 
från de förvisnings- och deportationsdömda hade hantverkarna och 
köpmännen inte gjort sig skyldiga till något brott. De var därför 
inte fängslade, och de dömdes inte individuellt till tvångsmigration. 
Istället hade tvånget formen av en kollektiv befallning och ett hot 
om bestraffning. För de hantverkare som bröt mot förbudet väntade 
böter, fängelse eller tvångsutskrivning till knekt,122 medan landsköp-
män enligt handelsordningarna skulle dömas till böter de första tre 
gångerna de upptäcktes och sedan landsförvisas den fjärde gången.123 
Det stadsekonomiska tänkesättets politik innebar därför inte bara en 
rumslig separation av ekonomiska verksamheter, utan även statliga 
försök att fysiskt förflytta landsköpen och lanthantverket genom en 
tvångsmigration som endast marginellt var mildare än den som drab-
bade de dömda brottslingarna.

Migrationspåbudens faktiska verkan är emellertid svårbedömd. 
Tidigare historiker som kommenterat lagstiftningen menar att ef-
fekten sannolikt var begränsad.124 Det är heller inte särskilt svårt att 
hitta hantverkare i rannsakningslängderna som fortfarande var bosatta 
i de områden där deras verksamhet hade förbjudits bara några få år 
tidigare.125 Påbuden om tvångsmigration avslöjar därmed framförallt 
en föreställning om det ideala samhället, där ekonomiska verksamhe-
ter endast ägde rum på av staten bestämda platser och där hela grupper 
av undersåtar kunde förmås att flytta genom kungliga befallningar. 
Så fungerade emellertid av allt att döma det tidiga 1600-talets Sverige 
inte i praktiken.

Återblick
Migration beskrevs i 1600-talets svenska, liksom idag, med hjälp av 
flera olika verb, av vilka ”flytt” och ”rymt” var de absolut vanligaste i 
rannsakningslängderna. Rannsakningskommissarierna beskrev en re-
lativt stor andel av migrationen som rymningar, sannolikt eftersom de 
tolkade mobiliteten som försök att undgå beskattningen. Men männ-

 122 Böter enligt de på våren 1620 och fängelse enligt de på hösten 1620 utfärdade stads-
privilegierna. De lanthantverkare som inte hade flyttat in till en stad före mickelsmäss 
1622 var ”självskrivna” till knektar enligt generalämbetsskråt 1621.

 123 Handelsordningen 1614 § 13, tryckt i Sleman 1964 s. 78f.; handelsordningen 1617 § 
17, tryckt i Sleman 1964 s. 253f.

 124 Lindberg 1964 s. 110; Gadd 1991 s. 223, 333.
 125 Detta gäller i såväl Södermanland (ÄL vol. 66) som Småland (ÄL vol. 31–32).
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iskor rymde också för att undkomma knekttjänst och rätts väsende, 
vilket i tidigare forskning har tolkats som vardagligt motstånd mot den 
svenska statens krav på lydnad och arbete. Staten svarade ibland med 
att försöka spåra upp de förrymda undersåtarna, men oftast förmådde 
man inte göra mer än att konfiskera deras eventuellt kvarlämnade 
egendom och förbjuda dem att någonsin återvända till hembygden 
eller riket.

Den svenska staten använde under 1600-talet också migration som 
straff som ett medel för att försöka upprätta en ideal juridisk och eko-
nomisk ordning. I städerna var förvisningsstraffet inskrivet i stadslagen 
sedan flera sekler. På 1610-talet användes det i praktiken främst för att 
bestraffa stölder samt kvinnors sexualbrott, och det upprätthölls  genom 
stränga hot om vad som skulle hända om den förvisade återvände 
samt, i mindre utsträckning, genom att förvisningen kombinerades 
med skam- och kroppsstraff. I tidigare forskning har förvisningsstraf-
fet menats ha varit ett viktigt verktyg för upprätthållandet av stadsge-
menskapen, en uppfattning som dock måste nyanseras både eftersom 
straffet i själva verket var sällsynt och för att det inte alls tillämpades i 
delar av riket.

I landslagen saknades lokala förvisningsstraff, men det är sedan ti-
digare känt att sådana ändå utdömdes i häradsrätterna. I praktiken var 
de dock än mer sällsynta än i städerna, och landsförvisning utdömdes 
framförallt för människor som redan rymt från knekttjänst eller efter 
begångna mord eller sexualbrott. Från omkring 1620 började staten 
att istället utdöma deportation som straff, först till Ingermanland och 
senare till Nya Sverige. Detta nya straff drabbade främst dem som 
dömdes för jaktbrott, olaga trädfällning och svedjande, praktiker som 
kronan ansåg sig kunna få större ekonomisk nytta av i de folktomma 
provinserna än i riket. Bakom övergången från förvisnings- till de-
portationsstraff anas en förändrad syn på relationen till undersåtarna, 
från stationära utskrivnings- och beskattningsobjekt till en flyttbar 
resurs som kunde och borde omlokaliseras för att uppnå de uppsatta 
politiska och ekonomiska målsättningarna.

Denna syn kom även till uttryck i statens försök att lokalisera all han-
del och hantverk till städerna. Målsättningen med de återkommande 
påbuden om tvångsmigration för landsbygdens köpmän och hantver-
kare var att dessas ekonomiska verksamheter endast skulle bedrivas 
på vissa av statsmakten särskilt utvalda och privilegierade orter. Hur 
många människor som faktiskt flyttade till städerna till följd av de nya 
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bestämmelserna är inte möjligt att avgöra, men helt klart är att staten 
i praktiken inte fullt ut lyckades omlokalisera vare sig lanthantverket 
eller landsköpmännen. Någon sådan kontroll över befolkningens 
mobilitet hade staten inte, och för en så rörlig befolkningsgrupp som 
lanthantverkarna låg det istället nära till hands att undvika de statliga 
kraven på tvångsmigration – genom rymningar.
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kapitel 8

Migration i  
1600-talets Sverige

Redan i avhandlingens inledning fastslogs att kunskaper om 
migration är en central beståndsdel för att förstå hur ett 
samhälle fungerar. I samtliga kapitel har sedan utifrån denna 

utgångspunkt dels migrationen i sig men också migrationsregimen 
studerats, i form av de strukturer som stävjade, inbjöd till eller fram-
tvingade migration i det feodala samhälle som 1610-talets Sverige var. I 
detta avslutande kapitel sammanfattas undersökningens huvudsakliga 
resultat rörande migrationen och migrationsregimen, med särskild 
betoning på förhållandet mellan avhandlingens resultat och rådande 
internationella forskningsläge. Avslutningsvis diskuteras även frågan 
om de undersökta årens representativitet och resultatens generaliser-
barhet, varigenom visas att undersökningen inte bara ökar förståelsen 
av det tidiga 1600-talets Sverige utan att den har en mer generell be-
tydelse för kunskapen om migration även i andra tider, områden och 
samhällen.

Migration i Sverige 1613–1618
Avhandlingens ena studieobjekt var den faktiska migrationen i 
1610-talets svenska samhälle, där demografiska frågor om vilka som 
flyttade, hur ofta och hur långt har varit återkommande. I flera fall 
reviderar resultaten tidigare uppfattningar om 1600-talets migration, 
och även där resultaten stämmer väl överens med tidigare forsknings 
uppfattning kan det kvantitativt omfattande och i ett internationellt 
perspektiv tidiga källmaterialet kunna utgöra en viktig referenspunkt 
för vidare forskning.

Bondehushålls migrationsintensitet i 1610-talets Sverige har i ti-
digare svensk forskning genomgående beskrivits som ”överraskande 
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hög”,1 en värdering som mer utgår från föreställningen om det orörliga 
gamla bondesamhället än den bygger på faktisk kunskap om migra-
tion i feodala samhällen. Avhandlingens studier visar entydigt att de 
nivåer som uppmätts i tidigare lokalundersökningar inte alls var några 
enstaka undantag, utan att de i själva verket uppnåddes i merparten 
av den södra delen av riket: varje år bytte 3–6 % av bönderna i Öster-
götland, Närke, Södermanland och Småland bostad. Jämfört med vad 
som sedan tidigare är känt från internationell forskning, bland annat 
rörande 1700-talets Frankrike, är detta resultat inte överraskande.2 Det 
står dock i klar motsats till den väletablerade bilden av ”det förmo-
derna” Sverige, en bild som därför nu helt bör förkastas. Resultaten 
visar därtill att också föreställningen att 1600-talets England var ett 
unikt samhälle särskilt präglat av rörlighet måste överges. Det finns 
heller ingenting vare sig i tidigare forskning eller i mina studier som 
tyder på att migration var mindre vanligt under 1600-talet än 200 
år senare, och jag har heller inte kunnat finna några argument som 
förklarar varför rörlighet skulle bli vanligare med tiden. Endast i Norr-
land och Finland var migrationsintensiteten så låg att den motsvarar 
föreställningen om den rotfaste bonden. Denna regionala skillnad har 
tidigare varit okänd vad gäller 1600-talet men är intressant nog känd 
från 1800-talet, då Norrland pekats ut som en region med särskilda 
demografiska mönster.3

Hälften av de hushåll som flyttade i Sverige under 1610-talet 
flyttade längre än 14 km och vart tredje flyttade längre än fyra mil, 
vilket överensstämmer med den schematiska bild som ges i tidigare 
forskning.4 För flyttningar upp till ungefär fyra mil var distance decay 
effect tydlig. Jag har inte gjort några närmare försök att förklara detta 
mönster – i internationell forskning hänvisas till bland annat trans-
portteknologins begränsningar, till att flyttkostnaden ökar samtidigt 
som informationsspridning och sociala nätverk försvagas över längre 
avstånd, liksom till att tre mil ungefär motsvarar vad man kan tänkas 
gå till fots på en dag. Att lösa denna gordiska knut av samvarierande 
och sannolikt alla betydelsefulla delförklaringar skulle kräva helt an-

 1 Se Brunius 1980 s. 146 samt flera tidigare anförda författare.
 2 Hayhoe 2016 s. 62.
 3 Se flera exempel i Winberg 2001 s. 13–26, som dock fokuserar på skillnaden mellan 

Väst- och Östsverige. Eftersom västsvenska områden i stort sett saknas i rannsak-
ningslängderna har jag inte kunnat undersöka skillnaderna mellan väst och öst med 
avseende på 1610-talets migration.

 4 Särskilt Hayhoe 2016 s. 61.
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dra typer av källmaterial än vad som finns tillgängligt för det tidiga 
1600-talets Sverige.5 Mönstret stämmer dock väl överens med vad 
Örjan Simonson funnit gällande sociala interaktioner i 1600-talets 
lokalsamhälle,6 varför sociala nätverk och interaktioner – kontakter 
– sannolikt är en viktig faktor för att förklara landsbygdshushållens 
migrationsmönster, där de allra flesta flyttade från en by eller gård till 
en annan, belägen inte längre bort än några mil.

Genom undersökningar konstaterades att det fanns ett västeurope-
iskt tjänstefolkssystem i 1610-talets Sverige, vilket av tidigare forskning 
att döma inte varit helt givet. Detta tjänstefolkssystem liknade på många 
sätt tidigare studerade samhällens, samtidigt som det också avvek på ett 
antal viktiga punkter. Andelen tjänstefolk (och hemmavarande barn 
över 15 år) i Södermanland och Närke var dock ungefär densamma som 
under 1800-talet (15 %), varför några effekter av att den genomsnittliga 
giftermålsåldern sannolikt var lägre under 1600-talet inte kunde kon-
stateras.7 Det återstår därför för framtida forskning att klarlägga hur 
tjänstefolkssystemet förändrades över seklen i Europa och i Sverige, 
liksom hur och när detta system först uppkom och etablerades.8

Tjänstefolkets migrationsintensitet var klart högre än hushållens, 
men på grundval av rannsakningslängderna är det inte möjligt att 
bestämma hur hög den var. Det är därför inte heller möjligt att göra 
någon direkt jämförelse med rörligheten i andra samhällen,9 utöver 
konstaterandet att även i 1600-talets Sverige var de unga och ogifta mer 
migrationsbenägna än den övriga befolkningen, vilket är ett välbekant 
mönster från tidigare studerade samhällen.

Hälften av tjänstefolket (både drängar och pigor) flyttade längre än 
11 km medan endast 15 % flyttade längre än fyra mil. Jämfört med bon-
dehushållen flyttade tjänstefolket alltså i allmänhet mer lokalt, samti-
digt som de jämfört med tjänstefolk i tidigare undersökta samhällen 
(som England och 1800-talets Skåne) oftare flyttade över relativt långa 

 5 Till exempel rörande hur och varför landboavtal sades upp; jämför de källor som 
Anders Thoré (2001 s. 59–73) använder rörande Uppsala universitets landbor under 
sent 1600-tal.

 6 Ungefär 90 % av de sociala interaktionerna (i Torstuna hd i Västmanland) ägde rum 
inom tre mil. Också dessas intensitet minskade tydligt med avståndet upp till ungefär 
tre mil, varutöver avståndet spelade en obetydlig roll; Simonson 1999 s. 148ff., 237f.

 7 Vilket kan bero på att det saknas entydiga belägg för lägre giftermålsåldrar i Mälarda-
len under 1600-talet.

 8 Jämför Whittle 2017 s. 75.
 9 De beräknade miniminivåerna motsvarar ungefär 1700-talets Norrland men var 

avsevärt lägre än värden från Frankrike, England och 1800-talets Sverige.
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avstånd (em till tre mil). Även om också det svenska tjänstefolkets 
flyttningar var tydligt avgränsade till närområdet, var avgränsningen 
alltså mindre markant.10 Detta berodde inte på att bönder utbytte 
tjänstefolk över längre avstånd utan på att tjänstefolk rekryterades till 
kronans slott och gårdar, där behovet av arbetskraft åtminstone delvis 
upprätthölls genom tvång. Hade inte detta statliga krav på arbetare 
funnits hade därför sannolikt tjänstefolkets migrationsmönster varit 
mer avgränsat i rummet. Detta innebär dessutom att staten var en 
viktig aktör både för upprätthållandet av tjänstefolkssystemet och för 
därmed nära sammanhängande giftermålsmönster.

Vad gäller städernas demografi vederlades den i forskningen vitt 
spridda tesen om den förmoderna stadens mortalitetsöverskott, ”den 
urbana kyrkogården”. För det första saknas helt empiriskt stöd för 
uppfattningen att städer i feodala samhällen, vilka i likhet med det 
svenska 1610-talets städer typiskt endast hade några tusen invånare, 
skulle ha präglats av högre dödlighet än landsbygden. För det andra 
kunde inte heller Sharlins variant av teorin accepteras,11 eftersom 
många av dem som flyttade till 1600-talets svenska städer inte alls var 
unga och ogifta och därför påverkade såväl stadens fertilitet som dess 
mortalitet. I vissa städer gav inflyttningen likväl upphov till en ojämn 
könsbalans i likhet med vissa tidigare undersökta europeiska städer, 
inte minst till följd av att statliga institutioner som skolor och slott var 
lokaliserade till städerna.

Hälften av det tjänstefolk som flyttade till de undersökta städerna 
flyttade längre än 18 km, vilket var avsevärt kortare än hushållens 
motsvarande 39 km. Detta motsvarar ungefär vad som är känt från ti-
digare forskning (även om spridningen av tidigare resultat är stor) och 
innebär att inflyttningen till städerna oftast var betydligt mer långväga 
än landsbygdens genomsnittliga flyttningar. Avståndet var alltså å ena 
sidan mindre viktigt än vid rent rural migration (sannolikt både därför 
att städerna lockade och för att de utgjorde den tvångsutskrivna ar-
betskraftens destination) men samtidigt ändå inte betydelselöst, vilket 
framgår av att det för både hushåll och tjänstefolk fanns en distance 
decay effect för avstånd upp till fem mil.

En följd av de två gruppernas olika inflyttningsmönster är att 

 10 I likhet med England (vilket påpekas av Whittle 2017 s. 57–75) innebar avsaknaden av 
organiserade mötesplatser mellan presumtiva husbönder och arbetare sannolikt – här 
sviker oss källorna – att de allra flesta avtal var beroende av personliga kontakter inom 
lokalsamhället, vilket förklarar det i huvudsak lokala migrationsmönstret. 

 11 Sharlin 1978.
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städernas tjänstefolk och hushåll överlag hade olika geografisk bak-
grund, där tjänstefolket ofta måste ha haft starkare lokal förankring 
än husbonden. Detta berodde inte minst på att många hushåll flyt-
tade från en stad till en annan inom ramen för lokala demografiska 
stadsnätverk. Medan majoriteten av det tjänstefolk som flyttade till 
och från städerna flyttade till och från den omgivande landsbygden, 
fungerade städerna därmed som ”demografiska språngbrädor” för den 
del av hushållen som flyttade från landsbygden till staden och sedan 
vidare. Till följd av detta saknades nästan helt distance decay effect för 
hushåll som flyttade från städer i 1610-taltets Sverige. Huruvida detta 
är ett mer allmänt mönster är omöjligt att säga eftersom det saknas 
tidigare studier av fenomenet.

Befolkningsomsättningen i de studerade städerna låg på ungefär 
samma nivå som i städer i tidigare undersökta feodala samhällen 
(liksom i 1800-talets Sverige), med en beräknad inflyttning och 
utflyttning på 2–7 % per år. Migrationsintensiteten var dock precis 
som på landsbygden lägre i Norrlands och Finlands städer än i södra 
Sveriges, samtidigt som den fortfarande var avsevärt högre än på den 
norrländska landsbygden. Detta resultat tyder på att en stor andel av 
befolkningen i det svenska 1610-talets städer måste ha varit inflyttad 
och att en inte obetydlig andel av stadsborna alltså hade vuxit upp på 
landsbygden i stadens omgivningar.

Periodens utvandring från Sverige bestod bland annat av strödd 
utflyttning till Tyskland, Nederländerna och England av sjömän och 
hantverkare samt av studenter till akademier i Tyskland och Nederlän-
derna (motsvarande ungefär 1 % av varje generation). Det är främst 
dessa grupper som tidigare uppmärksammats i forskningen, trots att 
utvandring av både hushåll och tjänstefolk från gränsområdena till 
Danmark, Norge, Ryssland och Baltikum var långt mer omfattande. På 
samma sätt har man i tidigare forskning nästan uteslutande intresserat 
sig för invandringen av de valloner, tyskar och skottar som flyttade till 
Sverige till följd av statliga initiativ och arbetskraftsbehov, trots att också 
immigrationen i själva verket i mycket större utsträckning utgjordes 
av inflyttning till landsbygdens gränsområden från i synnerhet Dan-
mark och Norge. Såväl invandring som utvandring uppvisade därmed 
i mångt och mycket samma mönster som migrationen inom riket, 
med tillägg för det faktum att gränsöverskridande migration ibland 
också aktivt användes av gränsområdenas befolkningar för att undgå 
exempelvis utskrivningar och åtal.12

 12 Ett perspektiv som tidigare särskilt framhållits i Villstrand 1992.
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Militär migration har ofta uteslutits ur historiska migrationsun-
dersökningar, trots att det i själva verket var den kvantitativt sett mest 
omfattande formen både av gränsöverskridande och av exogen mig-
ration.13 Under 1610-talet värvade den svenska staten otaliga soldater 
i stora delar av Nordeuropa samtidigt som tusentals unga män skrevs 
ut i riket. Båda dessa grupper genererade i sin tur ytterligare rörlighet 
genom att pigor och drängar inom ramen för hushållssystemet tog 
tjänst vid de av- och förbimarscherande militära förbanden.14 Krigen 
gav därtill upphov till dåligt dokumenterade och därför svårunder-
sökta men samtidigt ovedersägligen omfattande migrationsströmmar, 
dels av flyktingar som i exemplet med Nylöse, dels som i Karelen, där 
det finländska gränsområdets invånare genom migration utnyttjade 
det faktum att den tidigare befolkningen i de angränsande ryska om-
rådena hade flytt österut.

Utifrån allt detta kan en ny bild av migrationens betydelse för 
1600-talets svenska samhälle skisseras. Att migration var vanligt såväl 
bland bönder som bland deras anställda innebär dels att dessa männ-
iskor ofta ställts inför möjligheten att flytta, och att de ofta även ansett 
sig ha anledning att göra så. Den största delen av arbetskraftens rörlig-
het ägde rum inom lokalsamhällets ramar: genom personliga kontak-
ter fann bonden sin dräng, fogden sin landbo och pigan sin husbonde. 
Detta var den rörliga grund på vilken den feodala ekonomin vilade. 
Att migration var en nödvändig förutsättning för detta samhälles sätt 
att fungera är ett faktum som därför förtjänar att lyftas fram som ett 
avhandlingens huvudresultat, för vidare forskning att ta fasta på.

1610-talets svenska migrationsregim
Avhandlingens andra studieobjekt var 1610-talets svenska migrations-
regim. Undersökningarnas fokus har varit riktat på hur de feodala 
ekonomiska strukturerna formade migrationen, med särskild tyngd-
punkt på hur den svenska staten genom lagstiftning och rättskipning 
upprättade och upprätthöll dessa. Genom att tolka de ekonomiska 
och juridiska strukturerna som en migrationsregim har jag visat att 
migration och befolkningens rörlighet var ständigt återkommande 
maktfrågor i det feodala samhället, ett faktum som tidigare förbisetts 
då 1600-talets migrationsregim karakteriserats inom den internatio-
nella migrationsforskningen.

 13 För detta perspektiv, se särskilt Asche 2008.
 14 För detta, se Sjöberg 2008.
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Rannsakningarna efter Älvsborgs lösen gav inte upphov till någon 
vidare registrering av befolkningens migration. Visserligen föreslog 
både kungen och Västeråsbiskopen under 1620-talet att migrationsre-
gistrering skulle införas, men någon sådan förverkligades inte förrän 
först åtskilliga decennier senare. Följaktligen förde den svenska staten 
under tidigt 1600-tal ännu inte några skriftliga register över befolk-
ningens migration. Däremot verkade staten i viss utsträckning för att 
den statsgränsöverskridande rörligheten skulle kontrolleras genom 
skriftliga pass, och sedan slutet av 1400-talet var dessutom skriftliga 
personbevis anbefallna då adelns tjänstefolk och soldater lämnade sin 
tjänst. Dessa grupper använde också verkligen skriftliga pass i början 
av 1600-talet, medan det däremot inte finns något som tyder på att 
sådana brukades av bönder eller av övrigt tjänstefolk. Detta innebär 
att varken staten eller kyrkan kontrollerade eller registrerade migra-
tion genom något skriftligt system förrän långt senare, och att den 
migrationskontroll som utövades i det tidiga 1600-talets Sverige därför 
måste ha byggt på muntliga praktiker vilka endast sällan har efterläm-
nat några skriftliga avtryck.

Landbors migration reglerades i den medeltida lagstiftningen, 
varuti fastslogs att avtalsperioden mellan bonde och jordägare skulle 
vara sex år och att jordägaren både hade rätt till böter från och att 
använda våld mot den landbo som flyttade bort innan avtalsperioden 
var tillända. Jämfört med andra stater i nordvästra Europa var därmed 
de svenska landbornas ställning enligt lagstiftningen relativt svag. I 
praktiken var dock förhållandena under 1610-talet långt mer flexibla. 
Dels hade kronan under de föregående decennierna genom reformer 
stärkt åtminstone sina landbors besittningsrätt i en utsträckning som 
underskattats i tidigare forskning, dels framgår av rättegångsprotokol-
len att avtal också slöts för kortare perioder än vad lagen föreskrev. 
Möjligen kan denna flexibilitet förklara det faktum att rättsliga kon-
flikter rörande landbors migration var sällsynta, liksom att jordägarna 
såvitt framgår av protokollen nästan aldrig utövade sin lagliga rätt att 
använda våld utan istället nöjde sig med den utdömda bötessumman. 
Detta konstaterande styrks också av studierna av rannsakningsläng-
derna, genom vilka tydligt framgår att relationen mellan det feodala 
jordägandet och landbornas migration i praktiken inte var alls så en-
kelt som lagstiftningen gav sken av. 

De unga och ogiftas migration påverkades framförallt av det i 
1610-talets Sverige förefintliga tjänstefolkssystemet, genom vilket de 
betraktades och kategoriserades som en särskild form av arbetskraft. 
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Det saknas emellertid tidigare studier av hur detta system förändrades 
över tid i Sverige.15 En skillnad som tydligt påverkade tjänstefolkets 
möjligheter till migration var regleringen av tjänstgöringstiden. I lag-
stiftningen fastlades tjänsteperioden till ett halvår, och för att begränsa 
möjligheten att flytta under denna tid stadgades höga bötesbelopp. 
Rättsliga konflikter mellan husbönder och tjänstefolk som hade flyttat 
i förtid förekom visserligen under 1610-talet men var relativt sällsynta. 
Av protokollen framgår att det stundtals rådde delade meningar om 
ifall tjänstefolk var bundna att tjäna husbonden under ett halvt eller 
ett helt år. Särskilt adeln tycks ha börjat avkräva sina tjänare längre 
tjänster och därigenom hindra dem från att flytta mer än en gång 
om året, en utveckling som några decennier senare resulterade i en 
skärpning av lagstiftningen för alla Sveriges drängar och pigor genom 
tjänstehjonsstadgan. 

Borgerskapets bosättning reglerades i lagen av den i tidigare forsk-
ning ofta omnämnda sexårsregeln, enligt vilken en borgare inte fick 
flytta från en stad förrän tidigast efter sex år. Därtill var bosättning 
i städerna och därmed sammanhängande migration vid 1600-talets 
början föremål för omfattande politiska regleringar. Dessa hade sin 
grund i det som Gadd benämner det stadsekonomiska tänkesättet,16 
enligt vilket en skarp åtskillnad borde upprätthållas mellan städernas 
och landsbygdens ekonomiska verksamheter. Staten eftersträvade att 
upprätta och upprätthålla denna åtskillnad genom stadsgrundningar, 
genom böter och avgifter för den som flyttade från en stad (i synner-
het för utvandrare) samt genom tvångsförflyttning av landsbygdens 
hantverkare och köpmän. Dessutom försökte staten påverka befolk-
ningssammansättningen i enskilda städer genom skattelättnader för 
utländska köpmän, samtidigt som ”lösdrivare” och fattiga skulle 
hindras från att bosätta sig i städerna. Även om praktiken så som 
den framträder i rättegångsprotokoll och rannsakningslängder vis-
serligen visar att påbuden inte alltid efterlevdes vad gäller exempelvis 
hantverkares fortsatta bosättning på landsbygden, är uppkomsten och 
utvecklingen över tid av statsmaktens idealföreställningar och poli-
tiska målsättningar rörande städernas migration och befolkningssam-
mansättning – det stadsekonomiska tänkesättets befolkningspolitiska 
element – en fråga väl värd vidare studier.

 15 Liksom även i andra europeiska områden, vilket (för Englands del) påpekas av 
Whittle 2017 s. 57.

 16 Gadd 1991.
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Också den internationella migrationen blev under 1600-talets 
första decennier föremål för politisk reglering. Genom religionsstad-
gan 1617 förbjöds utvandring till Polen och till katolska akademier, 
liksom katolikers invandring och bosättning i riket. Däremot tilläts 
även fortsättningsvis invandring och bosättning av kalvinister, liksom 
av köpmän och krigsmän av annan religion. Kronan tog därmed up-
penbarligen lättare på den religiösa frågan än vad de lägre stånden 
gjorde (vilka föreslog att även ”alla andra sekter” skulle förbjudas och 
utvisas), vilket styrker den bild som ges i tidigare forskning att den 
tidigmoderna staten aktivt värvade eftersökt arbetskraft i utlandet. 
Stadgan följdes tre år senare av 1620 års emigrationsförbud, också 
det tillkommet inom ramen för den utrikespolitiska konflikten med 
Polen. Genom förbudet klargjordes särskilt vilka former av utvandring 
som staten ansåg gagneliga och därför även fortsättningsvis tillät. Det 
kan därför noteras att i de politiska sammanhangen begreps in- och 
utvandring på motsvarande sätt som i nutida forskning, varför gräns-
områdenas kvantitativt sett mer betydelsefulla migration inte alls 
berördes av ”migrationspolitiken”.

De statliga ämbetsmännen särskilde i sina klassificeringar rymningar 
från övrigt flyttande. Knektar och personer misstänkta för att ha begått 
stölder, dråp och sexualbrott rymde, ofta sannolikt med lokalsamhäl-
lets goda minne och genom att utnyttja närheten till riksgränsen. I de 
allra flesta fall då människor betecknades ha ”rymt” berodde det emel-
lertid på att undersåtar som resterade med skatten inte ansågs rymmas 
under den neutrala beteckningen ”flytt”. De förrymda knektarna och 
brottslingarna kunde enligt lagen dömas till tvångsmigration i form 
av förvisning från hembygden eller från riket. Sådana straff utdömdes 
inte bara i städerna utan även på landsbygden, till följd av att den 
världsliga rätten hade vunnit mark på kyrkans bekostnad. Dessutom 
infördes förvisningsstraff för ett flertal nya brott under 1610-talet, ett 
resultat som står i tydlig motsättning till tidigare forsknings uppfatt-
ning att den svenska statsmakten under 1600-talet strävade efter att be-
gränsa inrikes migration.17 Förvisningsdomar var emellertid ovanliga 
i praktiken, och på landsbygden drabbade de främst människor som 
redan hade rymt bort. Särskilt intressant är att deportationer infördes 
som en helt ny strafform runt 1620, sannolikt med inspiration från 
England. Sedan befolkningsbrist konstaterats i först Ingermanland 
och sedan i Nya Sverige blev tvångsmigration ett politiskt medel för 

 17 Villstrand 1989.
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att lösa detta problem, vilket innebär att statsmakten hade börjat att 
betrakta befolkningen som en resurs och att man gjorde anspråk på 
rätten att besluta var undersåtarna skulle vara bosatta.

Mina resultat rörande 1610-talets svenska migrationsregim stäm-
mer dåligt överens med hur denna tidigare beskrivits i forskningen. 
Nils Erik Villstrands karakterisering av vad han benämner den svenska 
migrationspolitiken är visserligen relativt rättvisande men samtidigt 
långt ifrån heltäckande.18 Det är, som Villstrand menar, riktigt att kro-
nan i sin roll som arbetsgivare eftersträvade invandring av ”experter” 
(även om de som nämndes i 1610-talets politiska diskussioner snarast 
var krigare och köpmän), men försöken att minska utvandringen var 
mer begränsade än vad Villstrand gör gällande, och påståendet att 
staten skulle ha bedrivit en migrationspolitik i syfte att minimera 
den inrikes omflyttningen speglar inte alls 1610-talets verklighet. Helt 
missvisande är Hoerders, Lucassens och Lucassens påstående att den 
svenska migrationsregimen främst präglades av stark reglering av in-
vandringen, vilket inte är korrekt ens om man enbart ser till 1610-talets 
statliga stadgor rörande invandring.19 

Problemet med de ovannämnda studierna är att de enbart sett 
till de direkta politiska regleringarna av migrationen, i Hoerders, 
Lucassens och Lucassens fall därtill med ett anakronistiskt fokus på 
den statsgränsöverskridande migrationen. Därmed har både statens 
betydelse som arbetsgivare och dess indirekta påverkan på migrationen 
genom upprätthållandet av det feodala produktionssystemet lämnats 
obeaktade. Inte minst den sistnämnda aspekten förtjänar mer upp-
märksamhet. Ett gemensamt drag i lagstiftningen rörande bönder, 
tjänstefolk och borgerskap var att det fastslogs en kortaste tid som 
behövde förflyta innan bofastheten fick brytas, påbud som åtminstone 
vad gäller bönder och tjänstefolk härrörde från det faktum att jorden 
var orörlig. Makten över befolkningens rörlighet hade därför stor 
ekonomisk betydelse. Denna centrala del av den feodala lagstift-
ningen syftade följaktligen till att reglera och minska arbetskraftens 
migration, däremot knappast till att avskaffa den. Nästan inga former 
av migration var uttryckligen förbjudna, genom exempelvis förbud 
mot inflyttning till städer eller mot interregional migration, och det 
finns gott om exempel på hur staten verkade för att öka vissa former 
av migration, genom exempelvis skattelättnader för nybyggare och 

 18 Villstrand 1989.
 19 Hoerder, Lucassen & Lucassen 2013.
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invandrade köpmän. Statens agerande förstås därför bäst som en del 
i dess strävan att kontrollera och geografiskt ordna den ekonomiska 
produktionen, inte minst med målsättningen att därigenom kunna 
öka resursuttaget. Migration var ett verktyg som ibland tillgreps för 
att nå detta mål, som då hantverkare tvingades in till städerna eller då 
”skogsförödare” skeppades över till Ingermanland, men oftare var rör-
ligheten snarast en obeaktad konsekvens av den tidigmoderna svenska 
statens intressen – ett konstaterande som väl kan utgöra grund för 
framtida studier av migrationen även i andra historiska samhällen.

Migration bortom 1610-talets Sverige
Ovan har visats hur avhandlingens resultat rörande migrationen och 
migrationsregimen bidrar till och förändrar förståelsen av 1610-talets 
Sverige. Det som nu återstår att visa är att dessa kunskaper är 
användbara också för att förstå andra feodala samhällen, med likartade 
ekonomier och demografier. För att uppnå detta syfte behöver därför 
slutligen diskuteras huruvida 1610-talet på grund av några exogena 
faktorer måste betraktas som en alldeles unik tidsperiod, vars migra-
tion kraftigt avvek från vad man kan förvänta sig finna i andra feodala 
samhällen, eller om det tvärtom är så att migrationsmönstren i första 
hand formades av trögrörliga strukturer, vilket skulle medföra en hög 
grad av generaliserbarhet i både tid och rum.

Eva Österberg hävdade i sina studier av migration i 1500- och 
1600-talens Sverige att 1610-talet var ”ett alldeles speciellt decennium 
på grund av skattetryck och krigsförberedelser” och att migrations-
mönstren formades av ”de pressade förhållandena för bönderna just 
under denna tid”.20 Till denna uppfattning har senare även Magnus 
Perlestam och Nils Erik Villstrand anslutit sig.21 Ingen av dem har 
emellertid anfört några belägg för att påståendet är riktigt. Jag vill 
därför tvärtom hävda att 1610-talet inte utmärkte sig nämnvärt jämfört 
med angränsande decennier, såvitt det är möjligt att avgöra utifrån 
uppgifter tillgängliga i tidigare forskning.

Jan Lindegren fann i sin studie av Bygdeå i Västerbotten att det 
totala skattetrycket ökade med 13 % mellan åren 1620 och 1640, från 
9 till 10 % av böndernas totalproduktion.22 Detta visar visserligen att 
böndernas villkor försämrades över tid, men att denna försämring 

 20 Österberg 1975 s. 77f., 89; Österberg 1982 s. 40ff.
 21 Perlestam 1988; Villstrand 1989; Perlestam 1998.
 22 Lindegren 1980 s. 255.
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samtidigt var relativt marginell. Under 1610-talet tillkom å ena sidan 
betalningen av Älvsborgs lösen, men å andra sidan betalade bönderna 
under de följande decennierna istället bland annat boskapsskatt och 
mantalspenningar. Skillnaderna i skattetryck var därför sannolikt inte 
alls stora. På samma sätt var sannolikt inte heller utskrivningstrycket 
högre under 1610-talet än under de följande decennierna, ty även om 
jämförelser saknas bör manskapsbehovet snarast ha intensifierats un-
der 1620-talet i och med inträdet i trettioåriga kriget. 

Inte heller utmärkte sig 1610-talet genom avvikande väderlek. Dag 
Retsö har nyligen visat att även om åren 1590–1670 var relativt rika 
på översvämningar, var just 1610-talet en av ett par ”intermediary 
sub-periods with fewer floods” som liknade normaltillståndet under 
perioden 1400–1800.23 Missväxter förekom visserligen på sina håll: i 
Västerbotten slog skörden fel fyra år i rad 1614–1617, vilket resulterade 
i ”hungerstölder” 1616 och 1618.24 Detta var emellertid knappast något 
unikt just för 1610-talet och därmed inte heller ett tecken på särskilt 
”pressade förhållanden”. Slutligen är inte heller några pestutbrott eller 
andra större epidemier kända för de år som här undersökts. Av allt 
att döma framstår 1610-talet därför inte som mer avvikande än något 
annat decennium.

Och även om påståendet om det annorlunda 1610-talet hade va-
rit riktigt, saknas resonemang kring på vilket sätt skattetrycket och 
krigsförberedelserna skulle ha påverkat migrationen. Ledde det till att 
gemene man flyttade mer eller mindre ofta, längre eller kortare? Varför 
skulle förhållandena ha lett till att en stor del av Östergötlands bönder 
flyttade varje år, medan Finland förblev i princip orörligt? Dessa frågor 
är omöjliga att besvara därför att de utgår från en felaktig premiss. Jag 
vill därför istället hävda att undersökningarnas resultat är i högsta grad 
generaliserbara, vilket har bekräftats av de jämförelser med internatio-
nell forskning som gjorts avhandlingen igenom. För det första visade 
dessa jämförelser att resultaten går att generalisera i rummet: både 
det svenska 1610-talets migration och dess migrationsregim liknade i 
hög grad andra samtidiga europeiska samhällens. För det andra visade 
jämförelserna med framförallt 1800-talets Sverige att också åtminstone 
de demografiska resultaten är möjliga att generalisera över tid, vilket 

 23 Retsö (2015 s. 1310) har funnit fyra större översvämningar under 1610-talet: Dalälven 
1613, Mörrumsån (vid Växjö) 1614, Torne älv 1617 och Fyrisån 1618.

 24 Lundmark 1987 s. 101–106.
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i sin tur är ett tecken på att även migrationsregimens grundläggande 
drag endast långsamt förändrades.

Migration var av grundläggande betydelse för feodala samhällen 
därför att arbetskraften var fri samtidigt som det viktigaste produk-
tionsmedlet bokstavligt talat var jordbundet. Detta gäller 1610-talets 
Sverige såväl som de jämförda samhällena och förklarar varför statens 
och jordägarnas försök att genom laggivning och rättskipning upprätta 
och upprätthålla feodala samhällen så ofta innebar inskränkningar av 
arbetskraftens rörlighet. Migration är därför inte ett fenomen som 
enbart haft betydelse under vissa historiska perioder, under Ame-
rikautvandring och folkvandringstid, utan tvärtom ett nyckelelement 
för att förstå även förment orörliga samhällen som 1600-talets Sverige.
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Summary in English

This doctoral dissertation is based on the belief that knowledge 
of migration is central to the understanding of how histori-
cal societies functioned. It analyses the role of migration in 

the early 17th-century Swedish feudal society, as well as its migration 
regime, i.e. the political, legal and economic structures that shaped 
the migration patterns. The studies are based on a variety of sources, 
among which legislation and legal records are important, although 
the most prominent sources are taxation records produced by the so 
called Älvsborgs lösen. In these records, all migration that took place in 
large parts of the Swedish realm during the years 1613–1618 is recorded, 
which make them a very rare and thus valuable source to migration in 
a feudal society. The main results of the dissertation are presented in 
the following pages, with references to earlier chapters and figures, and 
with continuous comparisons to earlier international research. The 
summary concludes with a discussion of the possibilities of generalis-
ing the findings of the dissertation to other eras, areas and societies.

Migration in Sweden, 1613–1618
Rural household migration (cf. ch. 3) has in previous local research 
often been described as ”surprisingly common”, a statement which 
says more about the imagined immobile peasantry than about actual 
knowledge of migration in feudal societies. This dissertation shows 
that annual rural household migration rates in Southern Sweden were 
about 5 percent (cf. fig. 4–5), a figure that is well in line with previous 
research on e.g. 18th-century France. It is thus a solidly founded refuta-
tion of the supposedly immobile ”premodern” Swedish society. The 
results also mean that the popular notion that 17th-century England 
was a society uniquely characterized by its mobility must be abando-
ned. Further, the results show that migration was no less common in 
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the early 17th century than two centuries later. Consequently, mobility 
must not be seen as an element foreign to feudal societies.

Every other mobile household moved longer than 14 km, and 
every third moved longer than 40 km (cf. fig. 6), which is in line 
with previous research. Most of the migrating households moved from 
one village to another (cf. fig. 7), few to towns or other destinations. 
The migration pattern shows a distinct distance decay effect up to 
approximately 40 km, a distance well in line with what is known of 
the extent of Swedish 17th-century local communities.

Migration was more common among servants than households, a 
pattern well-known from other societies (cf. ch. 4). Every other mobile 
servant (both male and female) moved longer than 11 km, but only 15 
percent longer than 40 km (cf. fig. 9–10). Compared to households, 
servants thus moved more locally. They did however move more often 
over semi-long distances (10–30 km) compared to servants in other 
societies (e.g. England and 19th-century Sweden). This was due to the 
fact that many servants were recruited as conscripted labourers to the 
state’s estates and castles. Labour demands of the early modern state 
thus not only shaped servant migration patterns, but also served to 
uphold the servant system and its marriage pattern.

Urban migration patterns were, contrary to common belief, not 
primarily shaped by excess mortality in the feudal towns (cf. ch. 5). 
Consequently, migration from towns was as common as migration 
into them. Half of the servants moving to towns moved longer than 18 
km (cf. fig. 12, 14), which was substantially shorter than the household 
median of 39 km (cf. fig. 13). While a majority of servants moved to 
towns from the surrounding countryside, many households moved 
from one town to another within local demographic urban networks. 
The two groups having different in-migration patterns meant that in 
many urban households, servants had more previous knowledge of the 
town than masters. For both groups, distances were of less importance 
than for rural migration, but still a distinct distance decay effect could 
be seen for distances up to 50 km. The annual urban population tur-
nover was approximately the same as in previously studied societies, 
with in-migration and out-migration levels of approximately 2–7%. 
This further indicates that a significant proportion of town inhabitants 
in early 17th-century Sweden grew up on the countryside in the shade 
of the town.

As for international migration, a few sailors, craftsmen and stu-
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dents emigrated to Germany, the Netherlands and England during 
the studied years. While earlier research has tended to focus on these 
groups, emigration of both servants and rural households to border 
areas in Denmark, Norway, Russia and Livonia was much more com-
mon. The same holds true for immigration: while previous research 
has studied the initiatives and labour demands of the state, many more 
immigrants moved to Sweden from Danish and Norwegian border 
areas. Most immigration and emigration thus followed the same pat-
tern as the internal migration, with the addition that border-crossing 
migration sometimes also could be used by borderland inhabitants to 
avoid e.g. conscription or prosecution.

Military migration is often neglected within the field of migration 
history, despite the fact that it was the most common form of early 
modern international migration. Thousands of young men were either 
conscripted or otherwise recruited by the Swedish state during the 
17th century, and these men in their turn caused further mobility by 
recruiting both women and men to the household system of the army. 
On top of this the wars created migration streams of both refugees and 
resettlement, processes that had huge quantitative significance albeit 
the poor documentation in the written record.

To sum up: migration was much more common than what has pre-
viously been thought, both regarding 17th-century Sweden and other 
feudal societies. Even though most people moved within the borders 
of the local community, many also migrated over considerably longer 
distances, especially to destinations such as towns, schools or castles. 
Migration was thus anything but foreign to the studied society, but 
instead constituted a necessary element of the feudal society.

The migration regime
The second object of study of the dissertation was the migration re-
gime of early 17th-century Sweden. The studies have especially focused 
on how the feudal economic structures shaped the migration patterns. 
Through this interpretation, it has been shown that migration and 
population mobility were recurring issues of power within the feudal 
society, a fact which has not been stressed in earlier research on 17th-
century migration regimes. 

The Älvsborgs lösen investigations did not lead to any further de-
velopment of migration control, despite the fact that written migration 
registration was proposed in its wake by both king and bishops. Con-
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sequently, neither state nor church controlled or registered migration 
by any written means during the early seventeenth century (with few 
exceptions, such as travellers crossing the Danish border or servants 
of the nobility). The migration control exerted was thus based on oral 
practices of which only few traces survive in the written records.

Tenant migration was at the beginning of the century still regu-
lated through the medieval legislation. Swedish tenants therefore had 
a rather weak position vis-a-vis their landlords, compared to other 
Western European societies. The rules were however in practice quite 
negotiable, which both meant that legal conflicts between tenant 
and lord were few, and that there was no straightforward correlation 
between the proportion of tenants in an area and its migration rate.

The migration of the young and unmarried was primarily affected 
by the servant system. Servants could by law only move twice a year, 
but conflicts did occur concerning servants’ right of migration when 
masters claimed that servants were bound to serve for a whole year. 
This finding anticipates important changes in servant legislation dur-
ing the second half of the seventeenth century, and thus underlines the 
need of further studies of the change of the servant system over time.

Urban migration and settlement were subject to recurrent politi-
cal regulation at the beginning of the 17th century, regulations which 
were based on an idea of the importance of separating urban from 
rural economic activities. The state tried to establish and maintain this 
distinction by e.g. forcing rural craftsmen and merchants to move into 
the towns. It further tried to regulate the urban population makeup 
through tax exemptions for foreign merchants, at the same time as 
”vagrants” were to be hindered from settling.

Further, the state also regulated international migration in the 
early 17th century. Emigration to Poland and to catholic academies 
was prohibited through legislation. Catholics were forbidden to settle 
in Sweden, at the same time as Calvinists and merchants and war-
riors of other religions were allowed to immigrate. The legislation can 
therefore best be interpreted within the dynastic conflict with Poland, 
rather than be seen as a primarily religious issue: although certain 
political groups (e.g. the clergy) wanted to establish a religiously ho-
mogenous society through laws on migration and settlement, no such 
policy was adopted by the early modern Swedish state.

State officials made a linguistic distinction between those who had 
moved (Sw. flytt) and those who had run away (Sw. rymt). Conscripted 
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soldiers and suspected criminals were among the run-aways, but in 
most cases when someone was said to have run away it was because 
he had left without paying the Älvsborgs lösen tax. Even though 
tax-evasion very unlikely was the cause of most of these migrations, 
moving when in debt was officially interpreted as something different 
from the neutral flytt.

Soldiers and criminals could be sentenced to forced migration in 
the form of banishment from either the local community or from 
the realm. Such punishments were imposed both in towns and in 
the countryside, although banishment verdicts were quite rare and 
mostly imposed on people who had already run away. Inspired by 
England, deportation was introduced as a new form of banishment 
around 1620. Forced migration became one of the solutions of the 
state when population shortages were identified (first in Ingria and 
later in Delaware). Through this practice, the subjects began to be seen 
as a population resource over which the king could claim the right of 
relocation.

The results of the dissertation concerning the Swedish migration 
regime do not fully align with previous researchers’, who e.g. have 
claimed that the Swedish 17th-century migration regime was character-
ized by strict immigration regulations. This is due to the fact that 
previous researchers especially stressed the importance of international 
migration, and to their focus on explicit political regulations. Not 
only is such an approach anachronistic, in the sense that it rests on 
a modern notion of migration, but it also neglects the state’s indirect 
influence on the migration regime through its maintenance of the 
feudal society. 

The feudal legislation thus aimed at regulating and reducing migra-
tion, e.g. by establishing minimum periods of time that had to pass 
before a tenant, a servant or a burgher was allowed to move, but not 
to abolish it. It is thus notable that almost no form of migration was 
prohibited, neither interregional migration or urban immigration. 
Instead, there are many examples of how the state wanted to increase 
certain kinds of migration, e.g. through support for settlers or forced 
migration for rural craftsmen. The actions of the state are therefore 
better understood as attempts to geographically organize different 
forms of economic production, and that migration could sometimes 
be used as a means to achieve this goal. The early modern Swedish 
state – probably like most states in history – thus primarily upheld 
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the migration regime in order to expand and control production, a 
conclusion which may serve as a basis for future historical migration 
regime studies.

Migration beyond seventeenth-century Sweden
The results summarized above are all based on Swedish sources from 
the years 1613–1618. There is however little reason to believe that they 
do not also convey knowledge about other feudal societies. Swedish 
society during the 1610s did not differ by any large degree from any 
other decade, be it regarding its tax pressure, conscriptions, floods, 
harvests or epidemics. And even if Sweden had been unusually af-
flicted by any of these factors in 1613, it would hardly have had any 
profound impact on neither the society’s migration patterns nor its 
migration regime. Instead, I argue that the results of the dissertation 
are valid also for theorising about other feudal societies, a fact that has 
been repeatedly shown throughout the dissertation by comparisons 
to previous international research. These comparisons show that it is 
possible to generalize the results not only in space (to other contem-
porary societies) but also in time, which means that the basis for the 
migration patterns and the migration regime only slowly changed. 

This constancy over time and space was due to the logic of the 
feudal society, in which labour was free while the fundamental means 
of production were immobile, and migration was consequently of 
fundamental importance. This is as true for early 17th-century Swe-
den as for comparable societies, which explains why the efforts of the 
state and of the landlords to uphold the feudal society so often meant 
restrictions in the mobility of the population. From this observation 
follows that migration ought to be a key variable in further studies of 
feudal societies and their economy.
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appendix

Älvsborgs lösens  
regionala uppbörds- och 
rannsakningsorganisation

Detta appendix har två syften. Det första är att presentera en under-
sökning av hur Älvsborgs lösens uppbörd och rannsakningar organi-
serades på regional och lokal nivå i de olika landskapen och uppbörds-
distrikten, vilket endast delvis gjorts i tidigare forskning. Då kronan 
för uppbörden av extraskatten skapade en ny uppbördsorganisation 
vid sidan av det ordinarie fogdeväsendet eftersträvades visserligen en 
enhetlig organisation i hela riket, även i de områden som lydde under 
hertigarna och änkedrottningen. Redan en hastig blick på arkivförteck-
ningen avslöjar dock att uppbörds- och rannsakningsorganisationerna 
med tiden kom att skilja sig markant åt mellan olika områden. Orga-
nisationen anpassades till lokala förutsättningar, inte minst beroende 
av hur kommissarierna skötte sitt arbete, vilket resulterat i att källäget 
skiljer sig markant åt mellan olika landskap. Detta leder över till tex-
tens andra syfte, vilket är att redovisa vilka rannsakningslängder som 
använts för undersökningarna av 1610-talets svenska migration och 
vilka olika typer av migrationsuppgifter de olika längderna innehåller. 
Undersökningens fokus ligger därför inte primärt på kommissionernas 
arbete utan på de rannsakningslängder de producerade. Alla längder 
som innehåller migrationsuppgifter har skrivits med fet stil, medan 
längder som saknar uppgifter (framförallt olika typer av restlängder) 
har satts i normal stil. Vad gäller förtecknandet av dessa senare längder 
har jag inte eftersträvat fullständighet – det har för övrigt antagligen 
funnits restlängder för samtliga områden, inte minst därför att ”alla 
kommissarier” våren 1619 uppmanades att sammanställa restlängder 
för samtliga sex terminers uppbörd och uppvisa dessa i Kammaren.1 

 1 Dublettregistraturet, RR 20/2 1619 (längderna skulle uppvisas i Kammaren 30/4); KR 
22/3 1619 (längderna skulle uppvisas i Kammaren 1/5). 
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Endast delar av det ursprungligen producerade källmaterialet har såle-
des överlevt århundradena, men om detta också innebär att uppgifter 
om migration har förlorats kan i de flesta fall inte avgöras.

Redogörelsen är ordnad landskapsvis i den ordning handlingarna 
idag har i Älvsborgs lösens arkiv i Riksarkivet: först den svenska delen 
av kungariket, därefter hertigdömena, livgedinget och slutligen de 
finländska landskapen. I början av varje avsnitt redogörs för landska-
pets indelning i uppbördsdistrikt och om delar av landskapet ingick i 
livgedinget eller i något av hertigdömena. Därefter noteras huruvida 
det finns fullständiga rannsakningslängder eller avkortningsrannsak-
ningslängder från landskapet samt hur många migrationsuppgifter 
dessa totalt innehåller. Sedan följer en redogörelse för landskapets 
uppbördskommissarier.2 Framställningens tyngdpunkt ligger dock på 
rannsakningarna. Redogörelsen innehåller (när så är känt) uppgifter 
om vilka som var rannsakningskommissarier, när rannsakningarna ge-
nomfördes, vilka områden de omfattade samt under vilka volymsigna 
rannsakningslängderna idag återfinns. För att skapa en mer fullständig 
bild av rannsakningsförloppet har jag så långt möjligt även inkluderat 
uppgifter om idag saknade rannsakningslängder. Med tanke på käll-
materialets beskaffenhet är det dock inte alls omöjligt att ytterligare 
rannsakningar genomfördes som idag är okända.

Uppland
Hela landskapet (med undantag för Örbyhus län och Vendels socken, 
som hörde till livgedinget) utgjorde ett uppbördsdistrikt, vilket även 
omfattade Södertörn och Stockholms stad. För landskapet finns inte 
någon fullständig rannsakningslängd, däremot avkortningsrannsak-
ningar (med cirka 280 migrationsuppgifter).

Till kommissarier i Uppland utsågs 1613 Jöran Ulfsson Snakenborg 
till Norrnäs och Sven Månsson Eketrä till Svensvik.3 Längderna fördes 
av kammarskrivaren Hans Henriksson.4 Efter första terminen ersattes 

 2 Där ingen annan källa anges bygger dessa uppgifter på kommissariernas egna rä-
kenskaper. Uppgifterna skiljer sig delvis från Ivar Simonssons, men eftersom han 
inte redovisar några källor har jag inte tagit ställning till vad skillnaderna beror på. 
Simonsson redovisar inte heller hur exempelvis Finland var uppdelat i flera olika upp-
bördsdistrikt, vilket visserligen gör hans framställning mer överskådlig men samtidigt 
omöjliggör studier av uppbördsorganisationens struktur: Simonsson 1927 s. 458–462.

 3 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB.
 4 Kvitto för honom och kommissarierna på första terminens uppbörd 7/4 1614, E 377, 

UUB.
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alla kommissarierna av Christoffer von Wernstedt, Anders Svensson 
och Lars Gudmundsson, vilka kvarstod till och med sjätte terminen.

I juni 1614 började dåvarande kommissarierna Jöran Ulfsson och 
Sven Månsson att rannsaka första terminens avkortning.5 Rannsak-
ningen gick långsamt fram, och i mars 1615 uppmanades Jöran Ulfsson 
att ta med sig restlängder och inställa sig i Kammaren.6 Några sådana 
längder finns dock inte bevarade. Däremot utsågs samma månad 
en särskild rannsakningskommissarie, Staffan Lemnius, som skulle 
fortsätta med rannsakningarna av första terminens rest i området.7 
Dessa rannsakningar, som kom att omfatta större delen av landskapet 
(Bro, Färentuna och Olands härader saknas; av städerna ingår endast 
Enköping och Norra Förstaden) innehåller enstaka migrationsupp-
gifter (ÄL vol. 10B). I november 1615 uppmanades Jöran Ulfsson och 
Sven Månsson att uppbära första terminens rest, en befallning som 
sedan upprepades i juli 1616.8 I september 1617 skickade Kammaren 
besvär på den räkenskap som skrivaren Johan Gregersson gjort för 
första terminens uppbörd till Sven Månsson, och i december 1619 bad 
Kammaren de bägge kommissarierna att komma till Stockholm och 
avlägga räkenskap efter nyår.9 Närmare sex år efter det att de befriats 
från sitt uppdrag var kommissarierna alltså fortfarande inte färdiga 
med räkenskapen.

I mars 1619 befallde Kammaren de dåvarande kommissarierna, 
Christoffer von Wernstedt, Lars Gudmundsson och Anders Svensson, 
att de skulle upprätta förseglade restlängder på alla sex terminerna och 
föra till Kammaren till den 1 maj.10 Troligen nämns dessa restlängder 
i båda de arkivförteckningar som ingår i den volym som benämns 
”Johan Ottessons besvärsbok”.11 De finns idag inte bevarade, och 
tycks ha saknats redan 1628.12 Antagligen användes de som underlag 
för den avkortningsrannsakning som genomfördes i Uppland 1622. I 

 5 Redan i januari 1614 hade kommissarierna börjat resa runt landskapet en andra gång 
för att utkräva restantier, enligt ett brev från kommissarierna till Axel Oxenstierna 
11/1 1614: Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna af Södermöre, Axel Oxenstierna, E 
720 (Eketrä och Snakenborg), RA.

 6 KR 10/3 1615.
 7 KR 21/3 1615. Se även odaterat koncept i Kammarkollegiets kansliarkiv, vol. BIIbI:2 

(Koncept 1612–1625, ej i registratur [sic]), RA.
 8 KR 28/11 1615; KR 22/7 1616.
 9 KR 11/9 1617; KR 15/12 1619.
 10 KR 22/3 1619.
 11 ÄL vol. 5.
 12 Kammararkivets ämbetsarkiv t.o.m. 1921, DII serie I:1 (Generalregister 1628), RA.
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december 1620 utgick en befallning till Per Erlandsson och kammar-
skrivaren Karl Nilsson att hålla restrannsakning i landskapet.13 Denna 
avkortningsrannsakning omfattade hela området (av städerna ingår 
dock endast Enköping, Uppsala och Öregrund), genomfördes först 
1622 och inlevererades till Kammaren 1623 (ÄL vol. 17). Den innehål-
ler enstaka uppgifter om flyttningar.

För Stockholms stad (med Södermalm) gällde delvis andra villkor. 
Staden ingick i de uppländska kommissariernas uppbördsdistrikt, 
men de bevarade rannsakningslängderna förvaras idag huvudsakligen 
på Stockholms stadsarkiv. En avkortningslängd för första terminen in-
lämnades i Kammaren först 1617, varför den inte kunde godkännas.14 
Från ungefär samma tid är antagligen en odaterad avkortningslängd 
för de första fem terminerna.15 I augusti 1618 genomförde borger-
skapet själva en avkortningsrannsakning för alla terminerna, vilken 
emellertid inte godkändes av kamreraren Johan Ottesson.16 Ottesson 
genomförde därför, tillsammans med uppbördskommissarierna, själv 
en avkortningsrannsakning i september 1620 (ÄL vol. 17).17 Förutom 
dessa längder finns även ett stort antal restlängder bevarade, i huvudsak 
odaterade och utan migrationsuppgifter.18

Kalmar län
Uppbörden av Älvsborgs lösen i Småland var uppdelad i två områden: 
Jönköpings län och Kalmar län (med Öland). Under första terminen 
hörde Växjö stad och tre härader (Allbo, Kinnevalds och Norrvidinge) 
till Kalmar län, för att sedan överföras till Jönköpings län. För Kalmar 
län finns inte någon fullständig rannsakningslängd, däremot enstaka 
migrationsuppgifter i avkortningsrannsakningslängderna (cirka 40 st.).

Kommissarier i Kalmar län var första terminen Arvid Månsson, 
Isak Henriksson till Havsjö och kammarskrivaren Olof Holm.19 Redan 
efter den första terminens uppbörd genomfördes en restrannsakning 

 13 KR 12/12 1620.
 14 Stockholms stads acta, vol. 16 (Finansväsen), RA.
 15 Stockholms borgmästare och råds arkiv före 1636, vol. G:210, SSA.
 16 Avkortningsrannsakningen i Stockholms borgmästare och råds arkiv före 1636, vol. 

G:209 & G:211, SSA. Längden nämns i ”Johan Ottessons besvärsbok” (ÄL vol. 5).
 17 Handlingar rörande rannsakningen finns även i Stockholms borgmästare och råds 

arkiv före 1636, vol. G:211, SSA, liksom i ”Johan Ottessons besvärsbok” (ÄL vol. 5).
 18 Framförallt i Stockholms borgmästare och råds arkiv före 1636, vol. G:209–211, SSA.
 19 Kvitto för Isak Henriksson och Olof Holm på första terminens uppbörd 18/5 1614, E 

377, UUB.
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av Olof Holm som resulterat i två bevarade längder, en över dem som 
avkortades och en över dem som kvarstod som resterande (ÄL vol. 
19). Endast landsbygdens längder är bevarade. Andra till sjätte termi-
nen var Lindorm Stråle till Skällsnäs och Nils Jonsson till Åkershult 
kommissarier tillsammans med Olof Holm.20

I april 1620 fick ståthållaren på Kalmar slott, Herman Wrangel, 
befallning att rannsaka i länet om restantierna och om kommissarier-
nas försummelse.21 Från den på hösten därpå följande rannsakningen, 
utförd av Herman Wrangel tillsammans med sin efterträdare som 
ståthållare Kristoffer Ribbing, finns en mycket kortfattad avkortnings-
längd (ÄL vol. 26). Året därpå, i december 1621, hade ståthållaren Ivar 
Kristersson (Ulfsparre) fått sig tillsänd restlängder över länet efter vilka 
han skulle driva in restantierna.22 På hösten 1622 påminde Kammaren 
återigen Ivar Kristersson om att han skulle begagna sig av den restlängd 
han hade fått och uppbära resten av skatten.23 Dessa restlängder eller 
några andra handlingar från Ivar Kristerssons arbete har emellertid 
inte bevarats.

Jönköpings län
Jönköpings läns uppbördsdistrikt motsvarade den västra halvan 
av Småland (jämför Kalmar län ovan). Växjö stad med tre härader 
räknades första terminen till Kalmar län, men överfördes sedan till 
Jönköpings län. För större delen av Jönköpings län finns en fullständig 
rannsakningslängd, däremot inga avkortningsrannsakningslängder. 
Det sammanlagda antalet migrationsuppgifter i länet är cirka 1250 st.

Kommissarier i länet var under de första fyra terminerna Olof Hård 
till Segerstad och Jöns Jöransson (Lilliesparre) till Samseryd.24 Deras 
skrivare Erik Larsson skickades i november 1616 från Kammaren till 

 20 Fullmakt för Lindorm Stråle, Nils Jonsson och Olof Holm 20/1 1614, E 370a, UUB. 
De tidigare kommissarierna byttes ut eftersom Månsson var ”en gammal och duglig 
man [sic]” och Henriksson hade tagits till tjänst på Kalmar befästning. Ett kvitto för 
Lindorm Stråle, Nils Jonsson och Olof Holm på sjätte terminens uppbörd finns i KR 
3/5 1619.

 21 RR 6/4 1620. Wrangel hade redan tidigare varit involverad i Älvsborgs lösen genom 
att han uppmanades ”vara kommissarierna behjälplig och biståndig” 1618 i deras 
arbete med att utkräva både den sjätte terminens uppbörd och äldre restantier: brev 
från Herman Wrangel till Axel Oxenstierna 23/11 1618, Skoklostersamlingen, Herman 
Wrangels arkiv (E 8252), RA.

 22 KR 14/12 1621.
 23 KR 26/10 1622.
 24 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB.
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kommissarierna med omfattande besvär på de första två terminernas 
uppbördslängder.25 Uppbörden sköttes även fortsatt på ett misstänkt 
sätt, varför kommissarierna och skrivaren ställdes inför rätta i Kam-
maren 1620.26 Under rättegången framkom att skrivaren Erik Larsson 
inte hade fört några uppbörds- eller restlängder,27 varför han dömdes 
till döden som en ”kronans tjuv” i november 1621.28 För de två sista 
terminerna var istället Erik Månsson till Källunda, Bengt Jönsson till 
Lästad och Kristoffer Ribbing till Ulvsnäs kommissarier, och skrivaren 
Per Eriksson kommissarieskrivare.29

Av ett brev från Kungl. Maj:t till länets undersåtar i mars 1620 
framgår att dessa hade begärt att bli förskonade från restantierna, vil-
ket föranledde kungen att utse ståthållaren på Jönköping, Bengt Kavle 
till Ledingenäs, att rannsaka vilka som var så fattiga att de förtjänade 
att förskonas.30 Befallning till Bengt Kavle utgick den följande måna-
den.31 Troligen resulterade denna befallning i en rannsakningslängd 
som finns upptagen i Generalregistret, men som där uppges ha utförts 
1620 av kommissarierna.32 Enligt Generalregistret omfattade denna 
rannsakning endast de fyra första terminerna, och möjligen är den 
delvis identisk med de avkortningslängder för de första två terminerna 
som idag finns bevarade (ÄL vol. 27), vilket i så fall innebär att endast 
rannsakningslängderna för tredje och fjärde terminerna senare förlo-
rats. I augusti 1620 utsågs Sten Klasson och Jesper Jönsson att leda en 
fullständig rannsakning i hela länet (ÄL vol. 31–32).33 Ursprungligen 
gällde fullmakten bara de fyra första terminerna (de terminer för vilka 
man misstänkte slarv och fusk med uppbörden), men detta ändrades 
snart så att rannsakningen istället kom att omfatta samtliga sex termi-
 25 KR 16/11 1616.
 26 Delar av rättegångshandlingarna tryckta i Hedar 1934. Originalakterna från rätte-

gången i Klagomålsregister 1550t–1628, vol. 4:2 (Rättegångshandlingar i Kammaren 
1622), Strödda räkenskaper och handlingar t.o.m. 1630, RA. En inlaga i processen 
finns i E 369, UUB.

 27 Detta framgår även i KR 18/9 1620.
 28 Hedar 1934 s. 215–216.
 29 Kristoffer Ribbing fick enligt en liten sedel, utfärdad av Axel Oxenstierna 3/6 1618, 100 

daler om året för sitt arbete, ”samma villkor som andra Älvsborgs lösens uppbörds-
män”: Sandbergska samlingen, vol. FF:11 s. 12129, RA.

 30 RR 30/3 1620.
 31 RR 6/4 1620.
 32 Kammararkivets ämbetsarkiv t.o.m. 1921, DII serie I:1 (Generalregister 1628), RA. 

Längden nämns även i den ena arkivförteckningen (No 42) i ”Johan Ottessons be-
svärsbok”, ÄL vol. 5.

 33 Fullmakt KR 30/8 1620; befallning KR 31/8 1620.
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ner.34 Vissa luckor finns dock i materialet. Det område som räknades 
till Kalmar län under första terminen rannsakades endast för de termi-
ner som det hade hört till Jönköpings län (andra till sjätte terminerna). 
Vidare rannsakades inte Kinnevalds härad eller Växjö stad på grund av 
pesten, inte Jönköpings stad på grund av borgarnas protester, och inte 
Visingsö eftersom kommissarierna inte kunde ta sig över Vättern.35 För 
dessa områden finns därför inga rannsakningslängder och följaktligen 
inte heller några migrationsuppgifter.

Västergötland (kungadömesdelen)
Västergötland var under perioden uppdelat i fyra områden: ett ocku-
perat av Danmark, ett som tillhörde kungadömet, ett som lydde under 
hertig Karl Filip och ett som lydde under hertig Johan. De tre senare 
hade särskilda uppbördsorganisationer, medan den svenska kronan 
inte uppbar någon skatt i det ockuperade området. Till kungadömes-
delen hörde landskapets mellersta del samt Dalsland. Detta område 
kom aldrig att rannsakas fullständigt, däremot finns flera oberoende 
avkortningsrannsakningar med strödda migrationsuppgifter (cirka 
340 st.).

Till kommissarier i Västergötlands kungadömesdel utsågs 1613 Lars 
Jakobsson till Helgås, Per Jöransson Ulfsparre till Ribbingstorp och 
ränteskrivaren Hans Persson i Bogesund.36 Av dessa var Hans Persson 
ansvarig för alla sex terminerna, medan Lars Jakobsson och Per Jörans-
son endast ansvarade för de tre första. De ersattes under de sista tre 
terminerna av Åke Hansson Soop.

Redan 1614 upprättades en restlängd av kommissarierna, vilken 
åtföljdes av en avkortningslängd över restantierna. Båda dessa längder 
innehåller enstaka uppgifter om flyttningar (ÄL vol. 33), men omfattar 
delvis olika områden (restlängden för Dalsland och avkortningslängden 
för Läckö län saknas, liksom vissa av städernas längder). I ett brev från 
Kammaren till fogdarna i januari 1617 framgår att kommissarierna då 
hade sammanställt restlängder för de tre första terminerna och skickat 
till fogdarna för att dessa skulle utkräva resten.37 Den nyvordne kom-
missarien Åke Hansson åtog sig samtidigt att uppbära resten i Skara 
och Läckö län, upprätta en avkortningslängd och medföra denna till 

 34 Se fyra brev härom i KR 17/10 1620.
 35 Sten Klassons förklaring i ”Johan Ottessons besvärsbok” (No 39), ÄL vol. 5.
 36 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB.
 37 KR 17/1 1617.
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riksdagen i Örebro.38 Åke Hanssons längder saknas, däremot är vissa av 
de avkortningslängder som tillkom under fogdarnas arbete sommaren 
1617 bevarade. De innehåller enstaka uppgifter om flyttningar (ÄL 
vol. 34–35).39

Våren 1619 utgick befallning till alla kommissarier att upprätta rest-
längder för alla sex terminerna och leverera till Kammaren senast den 
1 maj. I Västergötland utgick en särskild befallning som gjorde kom-
missarien Hans Persson ansvarig för detta.40 Någon sådan restlängd 
finns dock inte bevarad. I april 1620 utgick befallning till ståthållaren 
Nils Stiernsköld på Älvsborg att rannsaka i sitt ståthållardöme om 
restantierna och om kommissariernas försumlighet.41 Från sommaren 
1620 finns bevarade avkortningslängder från Stiernskölds rannsak-
ningar av landskapets städer (ÄL vol. 39). En förnyad befallning utgick 
i augusti samma år, som uttryckligen specificerade att längderna skulle 
skickas in till Kammaren.42 Stiernsköld lät rannsaka Dalsland i början 
av 1621, medan det dröjde ända till juni 1622 innan resten av Älvsborgs 
ståthållardöme rannsakades (ÄL vol. 39). Då hade en befallning också 
hunnit gå ut till den andre ståthållaren i Västergötland, Axel Drake i 
Skara, att rannsaka Läckö och Skara län, vilket Drake gjorde tillsam-
mans med kommissarierna Åke Hansson Soop och Hans Persson i 
mars 1622 (ÄL vol. 39).43 Slutligen finns ytterligare en rannsakning 
av Nils Stiernskölds ståthållardöme bevarad, vilken påbörjades i slutet 
av 1622 och slutfördes först i augusti 1623, och som endast omfattade 
dem som då fortfarande resterade efter de föregående rannsakningarna 
(ÄL vol. 39).

Västmanland
Västmanland utgjorde ett uppbördsområde som omfattade hela land-
skapet med undantag för de delar av Bergslagen som hörde till Dalarna. 
För Västmanland finns längder från en fullständig rannsakning beva-
rad. Dessa är emellertid förda på ett från andra rannsakningslängder 
avvikande sätt eftersom varje termin redovisades i en separat längd, 

 38 KR 18/1 1617.
 39 Dessa omfattar nu Marks, Kinds, Redvägs, Ås, Vedens, Gäsene, Kullings, Bjärke och 

Väne härader. Enligt anteckning på pergamentsomslaget till ÄL vol. 34 har även 
längder för Dalsland ingått i volymen, vilka nu saknas.

 40 RR 20/2 1619.
 41 RR 6/4 1620.
 42 Befallning och fullmakt RR 31/8 1620.
 43 KR 13/7 1621.
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vilket medförde att uppgifter om flyttningar endast sällan kom att 
registreras. För två av landskapets städer (Arboga och Västerås) finns 
dock en fullständig rannsakningslängd som omfattar samtliga flytt-
ningar. Det sammanlagda antalet migrationsuppgifter för landskapet 
(inklusive de två städerna) uppgår till cirka 180 st.

Till kommissarier i Västmanland utsågs 1613 Erik Ribbing till Var-
garn, Jesper Nilsson Cruus till Frösåker och Jöns Persson i Uppsala.44 
Alla dessa ersattes den sjätte terminen av Nils Bengtsson och kam-
marskrivaren Nils Tomasson.

Någon fullmakt för rannsakningskommissionen finns inte bevarad, 
men under mitten av 1619 rannsakade Hans Dober och kammarskri-
varen Karl Nilsson hela landskapet (ÄL vol. 42–44). Denna rannsak-
ning är uppdelad årsvis, och innehåller endast enstaka anteckningar 
om flyttningar. Den har ett par mindre luckor, vilka troligen inte är 
ursprungliga.45 Det är möjligt att rannsakningskommissarierna samti-
digt fört också andra längder, för i ett brev 1620 uppmanades de inställa 
sig i Kammaren och ta med sig ”de längder som I vete därtill tjäna”, 
då kommissarierna höll på att göra upp räkenskapen.46 Våren 1621 
fick ståthållaren Karl Bonde befallning att företa en ny rannsakning 
av Västerås och Arboga städer, eftersom invånarna där hade beklagat 
sig över sitt armod och inte ville erlägga den sjätte terminens uppbörd 
(ÄL vol. 44:III–IV).47 Denna rannsakningslängd omfattar samtliga 
in- och utflyttade i städerna för alla sex terminerna.

Dalarna
I Dalarnas uppbördsområde ingick även delar av den västmanländska 
bergslagen. Det finns inga avkortningsrannsakningar bevarade från 
området, däremot en fullständig rannsakningslängd (som dock är 
något defekt). Det sammanlagda antalet flyttningsuppgifter uppgår 
till cirka 670 st.

Till kommissarier utsågs 1613 Karl Gyllenstierna och kansliskri-
varen Karl Jönsson.48 Redan till den andra terminen ersattes dock 
Gyllenstierna av Johan Persson till Bagarbo. Samma år nämns även 
en Mats Jonsson som skrivare hos Karl Jönsson.49 Hösten 1620 fick 
 44 15/9 1613, E 377, UUB.
 45 Västerås stad saknas första terminen, Arboga stad tredje terminen.
 46 KR 9/8 1620.
 47 KR 22/3 1621.
 48 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB.
 49 KR 18/12 1614. Fullmakt för Johan Persson till Bagarbo och Karl Jönsson att uppbära 
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Abraham Persson fullmakt att uppbära resten i Västerbergslagen.50 
Några restlängder finns dock varken omnämnda eller bevarade.

Våren 1621 befalldes Sten Klasson och kammarskrivaren Anders 
Persson att genomföra en fullständig rannsakning i hela området (ÄL 
vol. 50). Rannsakningslängden är idag defekt genom att längderna 
för Kopparbergs socken och stora delar av Svärdsjö socken saknas.51 
Hedemora stad rannsakades troligen inte på grund av borgerskapets 
protester. Kommissarien Karl Jönsson protesterade sedermera mot 
rannsakningen, vilket ledde till en rättegång i Kammaren vid vilken 
Sten Klasson kallades in som vittne och rannsakningslängderna an-
vändes som bevismaterial.52

Norrland (Västernorrland)
De norrländska landskapen Hälsingland, Medelpad, Ångermanland 
och Västerbotten utgjorde ett gemensamt uppbördsområde. För hela 
området finns både en fullständig rannsakningslängd och flera avkort-
ningsrannsakningar som innehåller uppgifter om flyttningar. Antalet 
migrationsuppgifter är cirka 280 st.

Till kommissarier i Norrland utsågs 1613 Bo Gustafsson till Fållnäs 
och Karl Berg.53 Året därpå utfärdades fullmakt för skrivaren Jakob 
Burman att föra kommissariernas längder, register och räkenskaper, 
vilket han hade gjort redan under den första terminen.54 De tredje 
och fjärde terminerna var bara Jakob Burman och Karl Berg ansvariga, 
och de två sista terminerna var Karl Berg, Jesper Nilsson Cruus och 
Abraham Stensson kommissarier.55

Några av kommissariernas tidigt upprättade restlängder finns beva-
rade, vilka emellertid inte innehåller några flyttningsuppgifter (ÄL vol. 
56). 1616 fick Karl Berg kritik av Kammaren för att det fanns många 
uteslutningar och fel i Västerbottens längder.56 Man undrade om Berg 
verkligen kunde svenska eftersom han lät sig luras av ”förfalskade 

den fjärde terminen finns i RR 4/7 1617.
 50 KR 27/9 1620.
 51 Av Svärdsjö sockens rannsakningslängd har endast de två sista arken bevarats: ÄL vol. 

50.
 52 KR 30/7 1622: rättegångshandlingarna tryckta av Hedar 1934, dom föll 9/9 1622.
 53 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB.
 54 KR 13/12 1614.
 55 Karl Bergs ”brevbok” med koncept och inkomna brev (inte enbart skrivna direkt till 

honom) 1616–1617 ingår i ÄL vol. 53.
 56 KR 23/1 1616 & KR 31/1 1616.



 269

längder” och skickade honom en längd på de uteslutna personerna, 
vilken dock inte är bevarad.

1618 skrev Kammaren till rikskanslern Axel Oxenstierna och bad 
honom att i sin tur be konungen utse en rannsakningskommission för 
Västernorrland, i vilken Klas Nilsson skulle ingå.57 Den andre med-
lemmen i kommissionen blev Erik Tönnesson. Våren 1619 hade de 
försökt att rannsaka i Västerbotten men inte lyckats eftersom allmogen 
befann sig i fjällen, varför de istället började i Ångermanland.58 Kom-
missionen har efterlämnat en fullständig rannsakningslängd över hela 
det norrländska området (ÄL vol. 57–59). I slutet av 1619 företogs en 
restrannsakning i Västerbotten (ÄL vol. 59). Efter denna rannsakning 
skrevs en ny restlängd över dem som återstod efter rannsakningen (ÄL 
vol. 56), vilket kommissarien Karl Berg hade ålagts att göra för hela sitt 
område i januari 1620.59 Ytterligare en restrannsakning hölls våren 1620 
av kamrerarna Johan Ottesson och Johan Skytte, vilken dock inte om-
fattade Hälsingland eller större delen av Medelpad (ÄL vol. 56). För de 
norrländska landskapen finns således flera olika rannsakningslängder 
för Västerbotten och Ångermanland, medan Hälsingland och större 
delen av Medelpad endast omfattas av den fullständiga rannsaknings-
längden.

Södermanland (Karl Filips hertigdöme)
Södermanland var under perioden delat i tre delar: en som hörde till 
änkedrottning Kristina d.ä:s livgeding, en som hörde till hertig Karl 
Filip samt Södertörn, som räknades till Uppland. De olika områdena 
hade separata uppbördsorganisationer. Hertigdömets uppbördsorga-
nisation var periodvis ordnad så att samma kommissarier verkade i 
delar av Södermanland och i delar av hertigdömets andra landskap. 
Detta innebär att det finns olika mycket källmaterial från olika delar 
av Södermanland, också för områden inom hertigdömet. Generellt 
sett finns från hertigdömets sörmländska del både avkortningslängder 
och en fullständig rannsakningslängd, med sammanlagt cirka 1590 
migrationsuppgifter (inklusive riktaliga uppgifter om tjänstefolkets 
flyttningar).

Kommissarie under de första två terminerna var Johan Jöransson 
Rosenhane till Torp, som ansvarade för Oppunda och Jönåkers härader 

 57 KR 12/12 1618.
 58 KR 31/5 1619.
 59 KR 17/1 1620.
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med Nyköpings stad, sannolikt biträdd av skrivaren Johan Nilsson.60 
Johan Jöransson ersattes den tredje terminen av Nils Gjordsson och 
Olof Andersson. För resten av området ansvarade de tre första termi-
nerna Olof Andersson tillsammans med Abraham Eriksson Leijon-
hufvud till Nynäs. Till den fjärde terminen förenades hela landskapet 
under samme uppbördsman, Josua Arentsson. Till den sjätte terminen 
utsågs återigen nya uppbördsmän, nämligen Nils Gjordsson och Per 
Kristoffersson.

Den första rannsakningen i området företogs 1618 av Nils Gjords-
son. Den omfattade restantierna av de tre första terminernas uppbörd 
i delar av Abraham Eriksson Lejonhuvuds uppbördsområde (Rönö, 
Öknebo och Hölebo härader samt Södertälje stad) (ÄL vol. 65). För 
hela Södermanland finns en restlängd bevarad för den fjärde och den 
femte terminen, som innehåller enstaka flyttningsuppgifter (ÄL vol. 
65). 1620 utförde Nils Gjordsson en ny rannsakning, denna gång av 
resten från de första tre terminerna samt den sista terminen, dock 
med undantag för den uppbörd som Johan Jöransson Rosenhane hade 
ansvarat för (ÄL vol. 65). För inga av dessa rannsakningar finns några 
fullmakter, befallningar eller instruktioner bevarade.

1621 genomfördes en fullständig rannsakning av hela landskapet av 
lagmannen Svante Stenbock och kammarskrivaren Anders Persson.61 
Denna rannsakning (ÄL vol. 66) är fullständig så när som på några få 
saknade längder (Vagnhärads, Trosa och Kila socknar).62 

Närke (Karl Filips hertigdöme)
Närke (med undantag för Sundbo härad) hörde i sin helhet till Karl 
Filips hertigdöme. Uppbördsorganisationen var oftast samordnad 

 60 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB; fullmakt och instruktion för både Johan Jöransson 
och Abraham Leijonhufvud 22/9 1613, E 370a, UUB. Att hertigdömet skulle delas 
mellan de båda kommissarierna framgår inte av instruktionen. Kommissarierna 
biträddes av skrivarna Udde Svensson och Johan Nilsson som skulle ”hålla visse 
längder”.

 61 KR 9/8 1621.
 62 Enligt ett samtida register i volymen fanns emellertid ursprungligen även dessa läng-

der. Eftersom längden över Vårdinge sn (vilken enligt registret skulle komma precis 
före Vagnhärad och Trosa) har lossnat ur bandet, är det sannolikt att även dessa två 
socknars rannsakningslängder har lossnat och därefter förlorats. Det finns en rest i 
bindningen av tre (?) dubbelvikta ark närmast efter Vårdinge. Kila sn är i registret 
infört i marginalen mellan Lunda och Halla. I rannsakningslängden börjar emellertid 
Halla direkt på samma ark som summeringen av Lunda, vilket innebär att Kila inte 
kan ha förlorats där utan snarare av misstag undgått rannsakning.
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med hertigdömets övriga landskap. Från landskapet finns både avkort-
ningsrannsakningar och en fullständig rannsakningslängd bevarad 
(cirka 1470 migrationsuppgifter), och i den fullständiga rannsaknings-
längden redovisas även tjänstefolkets flyttningar.

Till kommissarie i Närke förordnades 1613 Abraham Eriksson 
Leijonhufvud, vilken samtidigt ansvarade för en del av Södermanland 
(se ovan).63 Han biträddes av skrivaren Udde Svensson.64 Uppbörden 
togs (liksom i Södermanland) över den fjärde och femte terminen av 
Josua Arentsson, och den sjätte terminen hanterades uppbörden av 
Nils Gjordsson och Per Kristoffersson (även de tillika kommissarier i 
Södermanland).

I Närke genomfördes rannsakningar av resten från den första ter-
minen redan 1615 (ÄL vol. 63). Den andra och tredje terminens rest 
rannsakades av kommissarien Abraham Eriksson Leijonhufvud 1616 
(ÄL vol. 65). 1618 rannsakade Nils Gjordsson, som då var kommis-
sarie, de andra och tredje terminernas rester ånyo (ÄL vol. 65) och 
1619 upprättades en restlängd över de fjärde och femte terminerna som 
innehåller enstaka uppgifter om flyttningar (ÄL vol. 65). 1620 rannsa-
kade Nils Gjordsson resten från de första tre terminerna ännu en gång, 
liksom resten från den sjätte terminen (ÄL vol. 65). Syftet med alla 
dessa överlappande rannsakningar är oklart, och förståelsen för förlop-
pet underlättas inte av att det (precis som för Södermanland) inte finns 
några instruktioner eller befallningar bevarade rörande arbetet.

1621 befallde Kammaren Åke Axelsson och kammarskrivaren An-
ders Persson att göra en fullständig rannsakning av landskapet (ÄL 
vol. 67). Rannsakningen genomfördes först i början av 1622. Längden 
är idag defekt såtillvida att längden för Hovsta socken endast är delvis 
bevarad och längder för Kils, Gräve och Ekers socknar samt Örebro 
stad helt saknas. Huruvida dessa ursprungligen funnits är idag inte 
möjligt att avgöra, men det finns inget som talar för att inte också dessa 
områden skulle ha rannsakats.65

 63 Fullmakt 15/9 1613, E 377 UUB; fullmakt och instruktion 22/9 1613, E 370a, UUB.
 64 Att Udde Svensson arbetade tillsammans med Abraham Leijonhufvud i Närke fram-

går av en kvittens på första terminens uppbörd 22/2 1614, E 377, UUB.
 65 Rannsakningslängden är i huvudsak skriven på dubbelvikta ark. Hovsta, som är den 

sista socknen i längden, är dock nedtecknad på fyra lösa ark. Eftersom slutet av 
socknens längd saknas (området närmast kyrkan, enligt den första terminens upp-
bördslängd Förlunda, Askaretorp, Bettorp, Klockarängen, Kyrkobolet, ”vid kyrkan” 
samt hantverkarna) är det troligt att delar av socknens längd förlorats genom att arken 
rivits itu på mitten, samtidigt som de följande socknarna förlorades.
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Värmland (Karl Filips hertigdöme)
Värmland hörde i sin helhet till Karl Filips hertigdöme. Det hade 
tidvis en gemensam uppbördsorganisation med resten av hertigdömet. 
Inga bevarade rannsakningslängder från landskapet innehåller några 
migrationsuppgifter.

Till kommissarie i Värmland utsågs 1613 Johan Jöransson Rosenha-
ne, som samtidigt ansvarade för en del av Södermanland.66 Skrivaren 
Udde Svensson deltog också i uppbörden första terminen, och även 
kamreraren Johan Skytte uppbar något av skatten i Värmland.67 Den 
tredje terminen tog Jöran Svan över uppbördsarbetet. Svan avled emel-
lertid redan samma år, vilket ledde till oreda i räkenskaperna. Svans 
skrivare Sune Andersson fortsatte sitt arbete under Botvid Larsson, 
som var kommissarie de sista tre terminerna.68

Det finns inga avkortningslängder bevarade från Johan Jörans-
son Rosenhanes arbete, varken i Södermanland eller Värmland. För 
den sjätte terminen finns en restlängd och en avkortningslängd från 
Värmland, som dock inte innehåller några migrationsuppgifter (ÄL 
vol. 70). Att inga fler avkortningsrannsakningar skulle ha företagits 
förefaller märkligt, inte minst i beaktande av de problem som uppstod 
genom Jöran Svans död. Antagligen har det genomförts rannsakningar 
i landskapet som inte bevarats. 1621 utgick befallning till ståthållaren 
Bo Ribbing att han skulle genomföra en fullständig rannsakning i hela 
landskapet tillsammans med Jesper Jönsson.69 Inte heller från denna 
rannsakning finns några längder bevarade. Avsaknaden av bevarade 
rannsakningshandlingar från Värmland, samtidigt som rannsakningar 
uppenbarligen varit frekventa i övriga delar av hertigdömet, innebär 
sannolikt att längder en gång funnits men att de av någon anledning 
inte bevarats.70

Västergötland (Karl Filips hertigdöme)
Den svenska delen av Västergötland var uppdelad i tre områden med 
separata uppbördsorganisationer. Uppbörden i Karl Filips del (Vadsbo 
och Valle härader med Mariestad) var tidvis samordnad med uppbör-
 66 Fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB; fullmakt och instruktion 22/9 1613, E 370a, UUB.
 67 KR 7/3 1614.
 68 KR 15/7 1621.
 69 Befallning till Bo Ribbing i KR 30/6 1621. Att en rannsakning skulle hållas nämns 

även i KR 15/7 1621; befallning till Jesper Jönsson i KR 9/8 1621.
 70 Rannsakningen nämns inte i Bo Ribbings fåtaliga bevarade handlingar (i Ribbingska 

familjepapper, E 5149, RA).
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den i hertigdömets andra landskap. Någon fullständig rannsakning 
tycks aldrig ha genomförts i området, däremot finns flera avkortnings-
rannsakningslängder bevarade (med cirka 50 migrationsuppgifter).

Som kommissarier i landskapet fungerade under de tre första ter-
minerna Abraham Eriksson Leijonhufvud, Olof Andersson och Udde 
Svensson, vilka samtliga även var kommissarier i andra delar av her-
tigdömet (se ovan under Södermanland, Närke och Värmland).71 De 
sista tre terminerna var Udde Svensson ensam kommissarie i området.

Resten från första terminen rannsakades i Valle härad redan 1615 
och i Vadsbo härad året därpå (ÄL vol. 65). I Nils Gjordssons rannsak-
ning 1618 ingick Vadsbo härad för de tre första terminernas rest och 
Valle härad för den andra och tredje terminen (ÄL vol. 65). Samma år 
genomförde även den tidigare kommissarien Abraham Leijonhufvud 
en rannsakning av den tredje terminens restantier i Vadsbo härad (ÄL 
vol. 65). Från 1619 finns restlängder bevarade för de fjärde och femte 
terminerna, vilka innehåller enstaka flyttningsuppgifter (ÄL vol. 65). 
En restrannsakning av de tre sista terminernas uppbörd genomfördes 
1620 (ÄL vol. 68), och ståthållaren Bo Ribbing genomförde troligen 
vid samma tid (rannsakningen är odaterad) en rannsakning av de 
tre sista terminerna (ÄL vol. 68). Vid samma tid genomförde Nils 
Gjordsson en rannsakning av de tre första terminernas uppbörd (ÄL 
vol. 65), som vad gäller Mariestad även omfattar den sjätte terminen. 
De fjärde och femte terminernas avkortning i Mariestad rannsakades 
därtill 1620 av kommissarien Udde Svensson (ÄL vol. 68). Rannsak-
ningsförloppen är svåra att följa, eftersom (precis som för resten av 
hertigdömet) instruktioner, befallningar och fullmakter saknas.

Östergötland (Johans hertigdöme)
Östergötland hörde under perioden i sin helhet till hertig Johans 
hertigdöme och hade en separat uppbördsorganisation, till vilken 
även Sundbo härad (i Närke) och Kinda och Ydre härader (i Småland) 
räknades. För hela landskapet finns en fullständig rannsakningslängd, 
för en del av landskapet ytterligare en fullständig rannsakningslängd, 
och dessutom finns flera mindre avkortningsrannsakningslängder från 
delar av landskapet (totalt cirka 3360 migrationsuppgifter).

Som kommissarier fungerade under alla sex terminerna Börje Jöns-

 71 Abraham Lejonhuvuds fullmakt 15/9 1613, E 377, UUB. Udde Svensson nämns i 
kvittensen 22/2 1614, E 377, UUB.
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son till Sonstorp och Sven Tidiksson.72 Dessa utsågs inte av konungen 
utan av hertigen, och det finns heller inga tecken på att Kammaren 
skulle ha granskat hertigdömets räkenskaper förrän efter hertig Johans 
död 1618.

För några av de östgötska städerna finns en restlängd från 1614, vil-
ken innehåller enstaka flyttningsuppgifter (ÄL vol. 72). Annars är det 
första tecknet på rannsakningar från våren 1619, då sex härader i södra 
delen av landskapet fullständigt rannsakades (Vifolka, Dals, Göstrings, 
Lysings, Kinda och Ydre härader) (ÄL vol. 76).73 Av någon anledning 
avbröts arbetet utan att hela landskapet hade rannsakats. Istället fick 
kommissarierna Börje Jönsson och Sven Tidiksson i juni 1619 fullmakt 
att uppbära resten i landskapet.74 Ett par månader senare utnämndes 
hovrättsassessorn Axel Hansson att tillsammans med kammarskrivaren 
Knut Hansson fullständigt rannsaka hela landskapet.75 De områden 
som rannsakats redan på våren rannsakades nu åter, även om längderna 
är både odaterade och oförseglade (ÄL vol. 76). Arbetet slutfördes 
först i oktober 1620, då redan nästa rannsakningsomgång hade inletts. 
I april 1620 fick nämligen ståthållarna Lindorm Ribbing på Vadstena 
och Erik Jöransson på Norrköping befallning att rannsaka om resten, 
om fattigdomen och om kommissariernas försummelse i landskapet.76 
Detta arbete kom emellertid bara att omfatta mindre delar av området 
(Erik Jöranssons längd omfattar Skärkinds och Memmings härader; 
Lindorm Ribbings Dals, Aska, Göstrings och Lysings härader) (ÄL 
vol. 77). I juli 1621, ett drygt år efter den första befallningen, uppma-

 72 Hertig Johans fullmakt för riksrådet och landshövdingen Lindorm Ribbing och ståt-
hållaren Jöns Nilsson på Vadstena slott att kungöra riksdagens beslut om Älvsborgs 
lösen 15/10 1613, E 370a, UUB.

 73 Lundkvist 1974 s. 200–202 menar att denna rannsakning tillkom på grund av en 
befallning i RR 25/1 1619. Denna befallning är riktad till ståthållare, häradshövdingar 
och fogdar och handlar om att rannsaka om allmogens oförmögenhet inte bara 
vad gäller Älvsborgs lösen utan också om årliga räntan med mera. En viss längd 
skulle inlevereras till Kammararen på de fattiga. Detta kan inte ha resulterat i den 
ovannämnda längden, som tvärtom återgår på instruktionen i november 1618 (eller 
en liktydig instruktion). Fullmakt saknas emellertid, liksom uppgift om vem som 
utförde arbetet. Det kan också noteras att längderna från denna rannsakning för Ydre 
och Kinda härader felaktigt har bundits ihop med den följande rannsakningens, och 
att längderna för de två häraderna från den senare rannsakningen felaktigt anges vara 
från den tidigare. Längdernas rätta proveniens framgår av deras dateringar.

 74 KR 17/6 1619.
 75 Fullmakt i RR 8/7 1619 (där Knut Hansson ej nämns), 23/7 1619 i ÄL vol. 76.
 76 RR 6/4 1620; vidare instruktioner till Erik Jöransson i KR 16/5 1620.
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nades Lindorm Ribbing därför att slutföra sin rannsakning.77 Samma 
datum fick den tidigare rannsakningskommissarien Axel Hansson en 
befallning att skicka in sin längd till Kammaren (vilket alltså ännu inte 
skett) och att därefter hjälpa Ribbing i hans rannsakning av de fatti-
ga.78 Längderna efter detta arbete omfattar större delen av landskapet, 
förutom den del som Lindorm Ribbing rannsakat redan året förut, 
samt några mindre områden (Ydre, Kinda och Hammarkinds härader, 
samt Söderköpings stad) (ÄL vol. 77). I någon av dessa rannsakningar 
deltog Olof Jönsson som kommissariernas utskickade i norra delen av 
landskapet.79 Slutligen fick Lindorm Ribbing en befallning även 1622 
att tillsammans med kammarskrivaren Knut Hansson genomföra yt-
terligare en avkortningsrannsakning.80 Från denna finns bara en längd 
bevarad, från Lösings härad (ÄL vol. 5).

Västergötland (Johans hertigdöme)
Av de fyra delar i vilka Västergötland var uppdelat tillhörde det så 
kallade Orreholms län hertig Johan. Det omfattade fem härader och 
tre städer i den östra delen av landskapet. Området hade en separat 
uppbördsorganisation, skild både från resten av hertigdömets och från 

 77 KR 4/7 1621.
 78 KR 4/7 1621.
 79 Uppgiften om kommissarietjänaren Olof Jönsson kommer från en rättegång mot ho-

nom hållen vid riksdagen 16/4 1622, E 369a, UUB. Han åtalades för att som utskickad 
representant för kommissarierna ha hållit rannsakningar om de fattiga och skrivit nya 
restlängder men tvingat prästerna att försegla ”blanketter”, oskrivna papper, i syfte 
att förskingra delar av restuppbörden. Olof Jönsson försvarade sig med att han inte 
hade haft någon skrivare med sig som kunde renskriva hans makulatur. I vittnes-
målen finns de mest utförliga beskrivningarna av hur rannsakningarna i praktiken 
gick till. Prästen i Askersund vittnade: ”Olofs tjänare, som förreste med postvapen 
till läns- och fjärdingsmän i Sundbo härad, hade föregivit och sagt ’Här kommer 
en vår allernådigste herres och konungs högbetrodde man och junker ifrån riksens 
råd [för] att uppbära Älvsborgs lösens restantier. Och skola I låta lysa, att alle man i 
Askersunds socken skola komma tillsamman och höra hans kunglig majestäts brev.’ 
När han kom, satte han sig strax till tingsbordet och bad kyrkans sexmän detsamma 
göra. Upplästes först hans kunglig majestäts brev om dem som stodo tillbaka [med 
skatten], och sedan sade han sig hava fullmakt av riksens råd att tillgiva alla dem som 
fattiga voro på hans kunglig majestäts vägnar, särdeles [de] som skyldiga var 2 eller 3 
mark, men [inte] drängar och pigor […] Sedan av dem som han uppbar penningar 
eller ock gav till, skrev han dem på ett makulatur och sade ’detta skall skrivas om på 
nytt av skrivaren, och I kyrkans sexmän skola giva mig edra namn och bomärken här 
under, och kyrkoherden skall försegla, samt med häradssignet som andra gjort haver 
och överheten mig tillsagt haver’”.

 80 KR 8/8 1622 (Kammaren klagar på att rannsakningen ännu inte påbörjats).
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landskapets övriga. Från området finns endast en avkortningsrannsak-
ning bevarad, vilken inte innehåller några migrationsuppgifter.

Kommissarier i området var Erik Hård, Botvid Larsson och Sven 
Mårtensson, vilka utsågs av hertigen och fungerade som kommissarier 
alla sex terminerna. Områdets räkenskaper tycks inte ha kontrollerats 
av Kammaren förrän efter hertigens död 1618.

Ståthållaren på Älvsborg, Nils Stiernsköld, fick 1620 i befallning 
att utföra en avkortningsrannsakning i området, så som han redan 
var befalld att göra i sitt eget ståthållardöme (se ovan).81 Som underlag 
för sitt arbete fick han sig tillsänt restlängder över området för alla 
sex terminerna, längder som efter avslutat arbete skulle återsändas till 
Kammaren (ÄL vol. 79). Dessa längder innehåller inga uppgifter om 
flyttningar. Istället för Stiernsköld blev det emellertid ståthållaren på 
Skaraborg, Axel Drake, som i december 1621 genomförde en avkort-
ningsrannsakning i området (ÄL vol. 79). Längderna från rannsak-
ningen innehåller inga uppgifter om flyttningar.

Livgedinget (Gästrikland, Uppland och Södermanland)
Änkedrottning Kristina d.ä:s livgeding bestod av fyra härader i Söder-
manland (Gripsholms och Vibyholms län), två i Uppland (Örbyhus 
län) samt hela Gästrikland. Livgedingets uppbörd var helt skild från 
kungadömets och handlingarna från livgedinget inlevererades till 
Kammaren först efter drottningens död 1625. Uppbördsorganisatio-
nen är endast delvis känd, och det finns inga rannsakningslängder 
bevarade från någon del av området.

Kommissarier utsågs av änkedrottningen. Första terminen var 
Bengt Sparre och kamreraren Johan Jakobsson ansvariga för hela om-
rådet. Tullnären Nils Persson i Gävle ansvarade för Gästrikland och 
Örbyhus län andra och tredje terminerna, samt för bara Gästrikland 
fjärde och femte terminerna. För Örbyhus län ansvarade kamreraren 
Johan Jakobsson fjärde och femte terminerna, och för den sjätte 
terminen ansvarade han för både Örbyhus län och hela Gästrikland. 
För Södermanland ansvarade kamreraren Johan Jakobsson tredje och 
fjärde terminerna. För femte terminen i Södermanland ansvarade tull-
nären Henrik Eriksson i Tälje och Erik Persson. Sjätte terminen var 
Olof Olofsson och kammarskrivaren Mårten Jönsson kommissarier i 
Södermanland.

För Södermanlandsdelen finns en restlängd över första terminens 

 81 KR 24/10 1620.
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uppbörd från 1614, utan migrationsuppgifter (ÄL vol. 80). För senare 
terminer finns vissa restlängder, vilka inte heller innehåller några mig-
rationsuppgifter (ÄL vol. 82). Några rannsakningslängder finns inte 
bevarade, och inga rannsakningar är heller kända från området.

Österbotten (Östernorrland)
Österbotten hade en separat uppbördsorganisation, skild från såväl 
den norrländska som den finländska. Från landskapet finns både en 
fullständig rannsakningslängd och senare avkortningsrannsakningar 
(cirka 110 migrationsuppgifter).

Till kommissarier utsågs 1613 Måns Klemetsson till Haga, Erik Tön-
nesson till Skebo och kammarskrivaren Henrik Jöransson.82 Av dessa 
förblev endast Måns Klemetsson kommissarie alla sex terminerna, 
medan de övriga byttes ut mot Karl Svensson (från tredje terminen), 
kammarskrivaren Henrik Olofsson (tredje och fjärde terminerna) och 
Gabriel Ljungesson (sjätte terminen).

Kommissarierna i Österbotten beordrades i april 1619 att föra 
förseglade restlängder på alla sex terminerna till Kammaren till den 
1 maj samma år.83 Några sådana restlängder finns inte bevarade. En 
fullständig rannsakning genomfördes i landskapet under ledning av 
Karl Giliusson och Henrik Samsson 1619 (ÄR vol. Fk, Fl). Utifrån 
denna rannsakningslängd sammanställdes en restlängd (ÄR vol. Fn) 
som inte innehåller några flyttningsuppgifter. 1619 skall även kommis-
sarien Karl Svensson ha genomfört en restrannsakning i landskapet, 
vilken han skickat tillsammans med en restlängd till Kammaren.84 
Varken rannsakningslängden eller restlängden är bevarad. Våren 1620 
genomförde slutligen kamrerarna Johan Ottesson och Johan Skytte en 
avkortningsrannsakning i landskapet, baserad på de tidigare rannsak-
ningarna (ÄL vol. Fo).85

Åland
Åland utgjorde ett eget uppbördsområde. Det finns inga bevarade 
rannsakningslängder från landskapet.

Ursprungligen var Jakob Bagge påtänkt som kommissarie, men 

 82 15/9 1613, E 377, UUB.
 83 KR 8/4 1619.
 84 KR 13/10 1619.
 85 Två kopior av denna rannsakningslängd finns i ÄR vol. Fp. Städerna och Ule träsks 

sn saknas i rannsakningslängden.
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på grund av sjukdom föreslog kamrerarna 1613 att han skulle ersättas 
av Anders Svensson till Ölstad.86 Konungen utsåg dock istället Jöran 
Wulfstorp till kommissarie,87 men även han byttes ut redan innan upp-
bördsarbetet hann påbörjas. Kommissarie samtliga terminer var därför 
istället Sten Klasson till Täby tillsammans med kammarskrivaren Klas 
Nilsson. Dessa hade, enligt ett brev skrivet i Kammaren i december 
1618, avlagt en klar och riktig räkenskap för alla terminerna, vilket 
antagligen är anledningen till att man inte ansåg att det fanns någon 
anledning att genomföra någon rannsakning i landskapet.88

Egentliga Finland
I de finländska landskapen förändrades uppbördsorganisationen ofta. 
Dessutom sträckte sig uppbördsområdena i många fall över land-
skapsgränserna. För att underlätta översikten har framställningen här 
ändå delats upp landskapsvis, vilket medför viss upprepning vad gäller 
rannsakningar som omfattade större områden än enskilda landskap. I 
Egentliga Finland genomfördes en fullständig rannsakning och dess-
utom flera avkortningsrannsakningar (cirka 130 migrationsuppgifter).

Egentliga Finland var uppdelat i två huvudsakliga uppbördsdi-
strikt, varav det första omfattade Halikko, Piikis och Vemo härader 
samt Raumo stad. Kommissarier här var alla terminerna Nils Kijl till 
Apelnäs och lagläsaren Eskil Matsson. Det andra uppbördsdistriktet 
utgjordes av Masku härad, Åbo och Nådendals städer, samt hela 
landskapet Satakunda. I detta område var Gödik Fincke till Porkala, 
Per Erlandsson till Sundvik och förre slottsfogden Gabriel Berendsson 
kommissarier de första två terminerna. De fyra sista terminerna ersat-
tes de av Karl Persson till Torlaks som ensam kommissarie.

I juni 1619 fick kommissarierna i Finland fullmakt att rannsaka 
om resten i sina respektive områden.89 Huruvida detta resulterade i 
någon rannsakning i Egentliga Finland är okänt, möjligen kan en 
odaterad avkortningslängd från Masku härad (och Satakunda) med 
enstaka migrationsuppgifter härröra från denna tid (ÄR vol. Böö). 
Sommaren 1619 for emellertid kamrerarna över från Stockholm till 
Åbo för att bland annat organisera en fullständig rannsakning i hela 

 86 KR 21/10 1613.
 87 KR 22/10 1613.
 88 KR 12/12 1618.
 89 RR 21/6 1619.
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Finland.90 Enligt kamrerarnas memorial skulle de dock inte själva 
vara direkt involverade i rannsakningen, utan skicka några ”besked-
liga karlar” att rannsaka i varje landskap.91 Redan i maj hade dock 
fullmakt utfärdats för Karl Giliusson och kammarskrivaren Henrik 
Samsson att rannsaka i Satakunda och Egentliga Finland.92 Längderna 
finns bevarade, så när som på att längden för Nådendals stad saknas 
(ÄR vol. Ba, Bu, Bv, By, Bå). I november 1619 fick ståthållaren Karl 
Oxenstierna befallning att skicka rannsakningslängderna från Åbo 
till Kammaren i Stockholm.93 Dessförinnan skulle rannsakningskom-
missarierna göra en kopia av alla längderna och överlämna kopian 
till uppbördskommissarierna. Denna befallning upprepades i januari 
1620, i samband med att besvärslängder på restantierna skickades från 
Stockholm till ståthållaren.94 Varken dessa restlängder eller kopiorna 
av rannsakningslängderna finns bevarade.

I augusti 1620 nämns att ståthållaren redan tidigare hade fått 
i uppdrag att rannsaka om resten i Åbo län tillsammans med Karl 
Giliusson.95 Någon sådan avkortningsrannsakning hade då ännu 
inte påbörjats. Den kom att genomföras mellan december 1620 och 
augusti 1621 (ÄR vol. Bw [kopia i Bz], Bö) och innehåller enstaka 
migrationsuppgifter.

Satakunda
Satakundas två härader utgjorde tillsammans med Masku härad i 
Egentliga Finland ett uppbördsdistrikt. Källäget för landskapet är 
därför i stort sett detsamma som för Egentliga Finland, det vill säga en 
fullständig rannsakningslängd och ett par avkortningsrannsakningar, 
som sammanlagt innehåller cirka 50 migrationsuppgifter.

Kommissarier i Satakunda var för de första två terminerna Gödik 
Fincke till Porkala, Per Erlandsson till Sundvik och förre slottsfogden 
Gabriel Berendsson. De fyra sista terminerna var Karl Persson till 
Torlaks kommissarie.

Satakunda ingick i det område som Karl Giliusson och kammar-
skrivaren Henrik Samsson rannsakade fullständigt under 1619 (ÄR 

 90 Fullmakt i RR 18/7 1619; memorial daterat juli 1619 i ÄR vol. Ad.
 91 ÄR vol. Ad.
 92 Fullmakt endast i dublettregistraturet, RR 14/5 1619.
 93 KR 26/11 1619.
 94 KR 27/1 1620.
 95 RR 22/8 1620.
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vol. Bä).96 Troligen från samma tid är en odaterad avkortningslängd 
som omfattar Masku härad och hela Satakunda (ÄR vol. Böö). Som 
nämndes ovan fick ståthållaren Karl Eriksson Oxenstierna i november 
1619 i uppdrag att göra kopior av rannsakningslängderna från ståthål-
lardömet och att ge kopiorna till uppbördskommissarierna.97 Några 
sådana kopior finns inte bevarade från Satakunda heller. 1620 fick 
ståthållaren i uppdrag att tillsammans med Karl Giliusson rannsaka 
om resten från hela sitt ståthållardöme, och denna avkortningsrann-
sakningslängd finns bevarad från Satakunda (ÄR vol. Bö).

Nyland
Nyland var vid denna tid indelat i tre län, Borgå, Kymmenegårds 
och Raseborgs, av vilka de två första tillsammans utgjorde ett upp-
bördsdistrikt och det sista ensamt ett. Från landskapet finns både en 
fullständig rannsakningslängd och en avkortningsrannsakningslängd 
(cirka 30 migrationsuppgifter).

Kommissarie i Raseborgs län var alla sex terminerna Henrik Klasson 
till Loppis, och i Borgå och Kymmenegårds län var alla sex terminerna 
brodern Krister Klasson till Spurila kommissarie.

Kamrerarna från Stockholm fick sommaren 1619 i uppdrag att 
skicka ut rannsakningskommissarier till alla landskap i Finland.98 I 
Nyland kom Kristian Filipsson att fungera som kommissarie. Läng-
derna från hela landskapet är bevarade (ÄR vol. Dj). Filipsson gjorde 
även upp restlängder utifrån rannsakningslängderna, vilka emellertid 
inte innehåller några migrationsuppgifter (ÄR vol. Dk, Dkk).99

Enligt befallningar till ståthållarna i augusti 1620 skulle de förrätta 
avkortningsrannsakningar i sina respektive ståthållardömen (Kymme-
negårds län låg under ståthållaren på Viborg, Sven Månsson Eketrä, 
medan Borgå och Raseborgs län hörde till Karl Eriksson Oxenstierna 
på Åbos ståthållardöme).100 Längderna från Oxenstiernas rannsakning 
(Borgå och Raseborgs län) finns bevarade och innehåller enstaka 
migrationsuppgifter (ÄR vol. Dl). Eketräs rannsakning genomfördes 
under slutet av 1620 och början av 1621 (ÄR vol. Gu), och längderna 

 96 Dublettregistraturet, RR 14/5 1619.
 97 KR 26/11 1619.
 98 RR 18/7 1619; juli 1619 ÄR vol. Ad.
 99 Omfattar bara Borgå och Raseborgs län, men enligt anteckning i ÄR vol. Dkk skall 

en restlängd ha funnits även för Kymmenegårds län.
 100 RR 22/8 1620 (till Karl Oxenstierna); RR 31/8 1620 (till Sven Månsson).
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sändes över till Sverige i januari.101 Enligt ett brev från Kammaren i 
juni samma år kunde denna rannsakning inte godkännas eftersom 
ståthållaren avkortat alltför mycket.102 Istället skulle en ny rannsakning 
hållas under ledning av Lars Carpelan och Karl Giliusson, vilka skulle 
få använda sig av den restlängd som Sven Månsson Eketrä tidigare 
fått från Kammaren. I februari 1622 klagade Kammaren åter över 
Eketräs undermåliga rannsakning, som inte bara innehöll för mycket 
avkortning utan också misstänktes för oredlighet, både på grund av 
att Månsson hade använt sig av en av de skrivare som varit inblandad 
i arbetet med den ursprungliga uppbörden och för att inte Eketrä själv 
förseglat alla längderna.103 Återigen manade därför Kammaren Karl 
Giliusson och Lars Carpelan att påbörja sin rannsakning av området. 
Huruvida det verkligen kom till stånd någon rannsakning är dock 
okänt; någon rannsakningslängd finns i vart fall inte bevarad.

Tavastland
Tavastlands tre härader utgjorde under större delen av perioden tre olika 
uppbördsdistrikt, av vilka ett tidvis var förenat med områden utanför 
landskapets gränser (i Savolax). Källäget liknar övriga Finlands, efter-
som det här finns både en fullständig rannsakningslängd och någon 
avkortningsrannsakningslängd (med cirka 420 migrationsuppgifter). 
Tavastland är dessutom det enda finländska landskap för vilket tjäns-
tefolkets flyttningar redovisas i den fullständiga rannsakningslängden.

Kommissarie i Sääksmäki härad var under alla sex terminerna Her-
man Fleming till Lahtis. Hattula och Hollola härader var den första 
terminen förenade under Axel Eriksson till Grabbacka. Den andra 
terminen var Sigfrid Henriksson till Koskipää och Erik Henriksson 
kommissarier i de bägge häraderna, medan Sigfrid Henriksson ensam 
var kommissarie under den tredje terminen. De tre sista terminerna 

 101 I ett brev från Sven Månsson Eketrä till rikskanslern Axel Oxenstierna, översänt 
tillsammans med längderna, skriver Eketrä både om den förra rannsakningen och 
om hur han nu gått tillväga: ”[S]edan jag förnam att med mesta delen av den första 
rannsakningen icke vore rätt tillgånget, så vart jag förorsakad annan [ɔ: en andra] 
gång uti gode mäns närvaro att låta hålla rannsakning, socken ifrån socken, by ifrån 
by […] Prästerskapet gör ock sin entskyllan [ɔ: ursäkt], att det för mossar, moras 
och onda vägar icke var möjligt att komma till var by”: Oxenstiernska samlingen, 
Oxenstierna af Södermöre, Axel Oxenstierna, Brev från ståthållare Sven Månsson 
Eketrä (E 594), 17/1 1621, RA.

 102 KR 12/6 1621. 
 103 KR 22/2 1622.
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var Johan Månsson till Kalvsnäs kommissarie i Hattula härad, medan 
Sigfrid Henriksson fortsatt var kommissarie i Hollola härad (och där-
till även i Savolax).

Efter det att kamrerarna hade sänts över från Sverige i juli 1619 dröj-
de det ännu någon tid innan en rannsakning kom igång i Tavastland. 
Först våren 1620 genomförde Per Erlandsson och Kristoffer Persson 
en fullständig rannsakning (ÄR vol. En, Eo, Ep). Redan i november 
1619 hade emellertid ståthållaren på Åbo slott, Karl Oxenstierna, fått i 
befallning att göra kopior av de tavastländska rannsakningslängderna 
och skicka över originalen till Stockholm.104 En av dessa kopior har 
troligen överlevt, eftersom Hollola härads rannsakningslängd finns i 
två exemplar (ÄR vol. En).

Den avkortningsrannsakning som ståthållaren Karl Eriksson 
Oxenstierna genomförde i sitt ståthållardöme tillsammans med Karl 
Giliusson 1620 omfattade även Tavastland.105 Rannsakningen slutför-
des först i augusti 1621, då Kammaren befallde Oxenstierna att sända 
över längderna från Tavastland till Stockholm (ÄR vol. Er).106

Savolax
Savolax två härader tillhörde under hela perioden olika uppbörds-
områden, i vilka även ingick områden belägna utanför landskapet. 
För hela landskapet finns såväl fullständiga rannsakningslängder som 
avkortningsrannsakningslängder (cirka 50 migrationsuppgifter).

Kommissarie i Lillsavolax härad var alla sex terminerna Sigfrid 
Henriksson till Koskipää, vilken som nämnts ovan samtidigt var 
kommissarie i delar av Tavastland. Kommissarier i Storsavolax härad 
var alla terminerna Erik Bertilsson till Mäntsälä, Nils Persson och 
Jöran Henriksson, vilka också fungerade som kommissarier i delar av 
Karelen.

Den fullständiga rannsakning som genomfördes 1619–1620 på 
kamrerarnas befallning företogs i Savolax av Henrik Olofsson och 
Bertil Jöransson (ÄR vol. Gq, Gt). Att ståthållaren Henrik Fleming 
på Viborgs slott uppmanades skicka längderna till Stockholm redan i 
november 1619 kan därför inte ha resulterat i att några längder över-
sändes omedelbart.107 I augusti 1620 fick näste ståthållare på Viborg, 

 104 KR 26/11 1619.
 105 RR 22/8 1620.
 106 KR 31/8 1621.
 107 KR 26/11 1619.
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Sven Månsson Eketrä, befallning att rannsaka om restantierna i hela 
ståthållardömet, vilket även innefattade Savolax.108 Denna rannsak-
ning genomfördes under vintern 1620–1621 (ÄR vol. Gu). Sommaren 
1621 kritiserades dock Sven Månsson Eketrä för att han avkortat allde-
les för mycket: medan man i andra landskap avkortade en tredjedel, 
hade Eketrä (enligt Kammaren) avkortat uppemot 98 %!109 Kammaren 
befallde därför att en ny rannsakning skulle genomföras i hela ståt-
hållardömet under ledning av Lars Carpelan och Karl Giliusson (ÄR 
vol. Gv). Det märkliga med denna rannsakning är att den inte endast 
omfattade avkortningen utan hela befolkningen, vilket innebär att det 
finns två fullständiga rannsakningslängder bevarade för Savolax, vilka 
båda bidrar med uppgifter om migrationen i området.

Karelen
Karelen var indelat i två uppbördsområden, av vilka det ena var för-
enat med delar av Savolax. Liksom för Savolax finns två fullständiga 
rannsakningslängder, och dessutom en rikligare uppsättning avkort-
nings- och restlängder än för något annat finländskt landskap. Det 
sammanlagda antalet migrationsuppgifter är cirka 240 st.

Erik Bertilsson till Mäntsälä var kommissarie i Stranda härad den 
första terminen. Han var också kommissarie i Lappvesi härad samtliga 
terminer (liksom i en del av Savolax, se ovan). I Karelens övriga två 
härader, Äyräpää och Jääskis, var Salomon Jönsson till Jackarby och 
kammarskrivaren Bertil Tönnesson kommissarier de fyra första termi-
nerna. Till detta uppbördsdistrikt lades även Stranda härad från och 
med den andra terminen. De två sista terminerna var Henrik Eriksson 
kommissarie i Stranda, Äyräpää och Jäskis härader.

För de fyra första terminerna finns odaterade restlängder beva-
rade med enstaka migrationsuppgifter (ÄR vol. Gj, Gr, Gz) för det 
södra uppbördsdistriktet. Annars kom en fullständig rannsakning att 
genomföras under 1619 i hela landskapet, liksom i Savolax, av Henrik 
Olofsson och Bertil Jöransson (ÄR vol. Gq, Gs). Samma höst upp-
manades ståthållaren att göra en kopia av rannsakningslängderna som 
uppbördskommissarierna skulle kunna använda.110 En av dessa kopior 
(Äyräpää härad) finns bevarad på Riksarkivet i Stockholm (ÄL vol. 
60).

 108 RR 31/8 1620.
 109 KR 12/6 1621.
 110 Till Henrik Fleming, KR 26/11 1619.
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1620 befalldes ståthållaren Sven Månsson på Viborg att rannsaka 
avkortningen i landskapet.111 Av ett brev från juni året därpå framgår att 
han då hållit rannsakning i hela Viborgs län, en rannsakning som dock 
underkändes (se redogörelse ovan).112 Denna rannsakningslängd finns 
endast bevarad för Lappvesi härad (ÄR vol. Gu). För att komma till 
rätta med den dåliga rannsakningen utsågs Lars Carpelan och Karl Gi-
liusson till nya rannsakningskommissarier. Rannsakningen gick dock 
långsammare än vad Kammaren önskade: i november 1621 beklagade 
man att rannsakningskommissarierna ännu inte påbörjat sitt arbete i 
Karelen.113 I februari 1622 hade Kammaren äntligen fått rannsaknings-
längden över Kymmenegårds län (i Nyland), som de dock underkände 
(se ovan).114 Man befallde då att hela Karelen återigen skulle rannsakas. 
Denna rannsakning, som genomfördes februari–mars 1622 av Carpe-
lan och Giliusson, omfattade inte bara avkortningen utan utgör en 
fullständig rannsakningslängd (ÄR vol. Gx). I samband med arbetet 
upprättade rannsakningskommissarierna även en avkortningslängd 
(ÄR vol. Gy), vilken innehåller enstaka notiser om migration, och en 
restlängd (ÄR vol. Gz). Från åren 1622–1623 finns dessutom restlängder 
bevarade för delar av området (Stranda och Jääskis härader), troligen 
upprättade av kommissarierna, vilka innehåller enstaka uppgifter om 
migration (ÄR vol. Gz; ÄL vol. 60).

 111 RR 31/8 1620.
 112 KR 12/6 1621.
 113 KR 29/11 1621.
 114 KR 22/2 1622.
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Abraham Eriksson Leijonhufvud, lagman, k i Södermanland & Närke & Västergötland 
T1–T3, R i Närke 1616, R i Västergötland 1618

Abraham Persson, R i Dalarna 1620
Abraham Stensson, k i Norrland T5–T6
Anders Persson, kammarskrivare, R i Dalarna 1621, R i Södermanland 1621, R i Närke 1622
Anders Svensson, k i Uppland T2–T6
Arvid Månsson, k i Kalmar län T1
Axel Drake, sth, R i Västergötland 1621–1622
Axel Eriksson, k i Tavastland T1
Axel Hansson, assessor, R i Östergötland 1619–1621
Bengt Jönsson, k i Jönköpings län T5–T6
Bengt Kavle, sth, R i Jönköpings län 1620
Bengt Sparre, k i livgedinget T1
Bertil Jöransson, R i Savolax & Karelen 1619
Bertil Tönnesson, kammarskrivare, k i Karelen T1–T4
Bo Gustafsson, k i Norrland T1–T2
Bo Ribbing, sth, R i Västergötland 1620, R i Värmland 1621
Botvid Larsson, k i Västergötland T1–T6, k i Värmland T4–T6
Börje Jönsson, k i Östergötland T1–T6
Christoffer von Wernstedt, k i Uppland T2–T6
Erik Bertilsson, k i Savolax & Karelen T1–T6
Erik Henriksson, k i Tavastland T2
Erik Hård, k i Västergötland T1–T6

Personregister över  
Älvsborgs lösens  

kommissarier

Förteckningen syftar till att ge en överblick över det stora antalet 
ämbetsmän som var inblandade i organisationens uppbörds- och 
rannsakningsarbete. Registret kan även användas för att identifiera 
de män som deltog i arbetet under flera tidsperioder eller arbetade 
i olika områden. Registret är sorterat på kommissariernas förnamn. 
Dessa förkortningar används:

k = kommissarie; R = rannsakningskommissarie; sth = ståthållare; 
T1 = första terminen etc.
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Erik Jöransson, sth, R i Östergötland 1620
Erik Larsson, skrivare, k i Jönköpings län T1–T4
Erik Månsson, k i Jönköpings län T5–T6 
Erik Persson, k i livgedinget T5
Erik Ribbing, k i Västmanland T1–T5
Erik Tönnesson, k i Österbotten T1, R i Norrland 1619
Eskil Matsson, lagläsare, k i Egentliga Finland T1–T6
Gabriel Berendsson, k i Egentliga Finland & Satakunda T1–T2
Gabriel Ljungesson, k i Österbotten T6
Gödik Fincke, k i Egentliga Finland & Satakunda T1–T2
Hans Dober, R i Västmanland 1619
Hans Henriksson, kammarskrivare, k i Uppland T1
Hans Persson, ränteskrivare, k i Västergötland T1–T6, R i Västergötland 1622
Henrik Eriksson, tullnär, k i livgedinget T5
Henrik Eriksson, k i Karelen T5–T6
Henrik Jöransson, kammarskrivare, k i Österbotten T1
Henrik Klasson, k i Nyland T1–T6
Henrik Olofsson, kammarskrivare, k i Österbotten T3–T4, R i Karelen & Savolax 1619
Henrik Samsson, R i Egentliga Finland, Satakunda & Österbotten 1619
Herman Fleming, k i Tavastland T1–T6
Herman Wrangel, sth, R 1620 i Kalmar län
Isak Henriksson, k i Kalmar län T1
Ivar Kristersson, sth, R 1621–1622 i Kalmar län
Jakob Burman, skrivare, k i Norrland T1–T4
Jesper Jönsson, R i Jönköpings län 1620, R i Värmland 1621
Jesper Nilsson Cruus, k i Västmanland T1–T5, k i Norrland T5–T6
Johan Jakobsson, kamrerare, k i livgedinget T1–T6
Johan Jöransson Rosenhane, k i Södermanland & Värmland T1–T2
Johan Månsson, k i Tavastland T4–T6
Johan Nilsson, skrivare, k i Karl Filips hertigdöme (sannolikt i Södermanland) åtminstone T1
Johan Ottesson, kamrerare, R i Norrland & Österbotten 1620, R i Stockholm 1620
Johan Persson, k i Dalarna T2–T6
Johan Skytte, kamrerare, k i Värmland T1, R i Norrland & Österbotten 1620
Josua Arentsson, k i Södermanland & Närke T4–T5
Jöns Jöransson, k i Jönköpings län T1–T4
Jöns Persson, k i Västmanland T1–T5
Jöran Henriksson, k i Savolax T1–T6
Jöran Svan, k i Värmland T3
Jöran Ulfsson Snakenborg, k i Uppland T1
Karl Berg, k i Norrland T1–T6
Karl Bonde, sth, R i Västmanland 1621
Karl Eriksson Oxenstierna, sth, R i Egentliga Finland, Satakunda, Nyland & Tavastland 

1620–1621
Karl Giliusson, R i Egentliga Finland, Satakunda & Österbotten 1619, R i Egentliga Fin-

land, Satakunda & Tavastland 1620–1621, R i Savolax, Karelen & Nyland 1621–1622
Karl Gyllenstierna, k i Dalarna T1
Karl Jönsson, kansliskrivare, k i Dalarna T1–T6
Karl Nilsson, kammarskrivare, R i Västmanland 1619, R i Uppland 1620
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Karl Persson, k i Egentliga Finland & Satakunda T3–T6
Karl Svensson, k i Österbotten T3–T6, R i Österbotten 1619
Klas Nilsson, kammarskrivare, k på Åland T1–T6, R i Norrland 1619
Knut Hansson, kammarskrivare, R i Östergötland 1622
Krister Klasson, k i Nyland T1–T6
Kristian Filipsson, R i Nyland 1619
Kristoffer Persson, R i Tavastland 1620
Kristoffer Ribbing, k i Jönköpings län T5–T6, sth, R 1620 i Kalmar län
Lars Carpelan, R i Savolax, Karelen & Nyland 1621–1622
Lars Gudmundsson, k i Uppland T1–T6
Lars Jakobsson, k i Västergötland T1–T3
Lindorm Ribbing, sth, R i Östergötland 1620–1622
Lindorm Stråle, k i Kalmar län T2–T6
Mats Jonsson, skrivare i Dalarna T2
Måns Klemetsson, k i Österbotten T1–T6
Mårten Jönsson, kammarskrivare, k i livgedinget T6
Nils Bengtsson, k i Västmanland T6
Nils Gjordsson, k i Södermanland T3 & T6, k i Närke T6, R i Södermanland, Närke & 

Västergötland 1618 & 1620
Nils Jonsson, k i Kalmar län T2–T6
Nils Kijl, k i Egentliga Finland T1–T6
Nils Persson, tullnär, k i livgedinget T2–T5
Nils Persson, k i Savolax T1–T6
Nils Stiernsköld, sth, R i Västergötland 1620–1623
Nils Tomasson, k i Västmanland T6
Olof Andersson, k i Södermanland & Västergötland T1–T3
Olof Holm, kammarskrivare, k i Kalmar län T1–T6
Olof Hård, k i Jönköpings län T1–T4
Olof Jönsson, kommissarietjänare, R i Östergötland c:a 1621
Olof Olofsson, k i livgedinget T6
Per Eriksson, skrivare, k i Jönköpings län T5–T6
Per Erlandsson, k i Egentliga Finland & Satakunda T1–T2, R i Uppland 1620, R i 

 Tavastland 1620
Per Jöransson Ulfsparre, k i Västergötland T1–T3
Per Kristoffersson, k i Södermanland & Närke T6
Salomon Jönsson, k i Karelen T1–T4
Sigfrid Henriksson, k i Savolax T1–T6, k i Tavastland T2–T6
Staffan Lemnius, R i Uppland 1615
Sten Klasson, k på Åland T1–T6, R i Jönköpings län 1620, R i Dalarna 1621
Sune Andersson, skrivare, k i Värmland T3–T6
Svante Stenbock, lagman, R i Södermanland 1621
Sven Månsson Eketrä, k i Uppland T1, sth, R i Nyland, Karelen & Savolax 1620–1621
Sven Mårtensson, k i Västergötland T1–T6
Sven Tidiksson, k i Östergötland T1–T6
Udde Svensson, skrivare, k i Närke & Värmland T1–T3, k i Västergötland T1–T6, R i 

Västergötland 1620
Åke Axelsson (Natt och Dag), lagman, R i Närke 1622
Åke Hansson Soop, k i Västergötland T4–T6, R i Västergötland 1622
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