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Abstract 
This thesis focuses on Swedish soldiers and their crimes against God within the Swedish 

army. In the late seventeenth century, the Swedish army reformed. Earlier wars had proven 

the old military system of enrolment and jurisdiction ineffective, stressing the fact that new 

articles of war were needed. In the new statutory framework no less than the first 22 articles 

determine the conditions of religion and its practice, proclaiming apostasy and heresy as the 

worst crimes within the army. Nonetheless, research has shown an over-representation of 

soldiers, or former soldiers committing these types of crimes, addressing the origin of these 

crimes to the military profession and the military environment. However, the knowledge 

about this is limited, and how the military adjudication dealt with these matters is highly 

neglected. By using the theoretical concepts of place and space (in Swedish plats and rum) 

alongside a theoretical culture perspective, this study aims to examine the contents of military 

legislation and how the military adjudicated these crimes, and will show that crimes, such as 

making a deal with the Devil, was a part of the military culture. 

Keywords: military jurisprudence, articles of war, the Devil, Swedish army, heresy, cultural 

history 

 

Inledningskapitel 

Inledning 
Den 7 juni år 1714 rannsakade den högsta militärrättsliga instansen ett för sin tid ett mycket 

svårt brott. 23-årige rustmästaren Jonas Hasselgren hade med sitt eget blod ingått ett förbund 

med Djävulen och erbjöd sin själ i utbyte mot bättre ekonomi och skydd mot kulor. Enligt de 

rådande krigsartiklarnas första artikel var detta ett brott mot Gud, vilket den religionspräglade 

lagen därigenom krävde att Hasselgren skulle plikta med livet. Eftersom Hasselgren var soldat 

inom den svenska armén rannsakades brottet i militärens rättegångar. De militära 

rättegångarna var mycket olika civilsamhällets då människor i egenskap av soldater dels lydde 

under andra lagar, de så kallade krigsartiklarna och dels av militärrätternas speciella 

iscensättning där högre befäl iklädde sig rollen som domare.   

Under 1600-talets senare hälft kom militärväsendet att reformeras vilket medförde stora 

förändringar inom armén, inte minst för den militära jurisdiktionen. Mest känt är en tydligare 

iscensättning av indelningsverket, men nya krigsartiklar, förordningar och militär 
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rättsskipning var en viktig del i 1680-talets ambition om tydligare kontroll och disciplinering 

av armén. Denna kontrollambition innefattade även religionen och dess ritualer. 

Under svensk stormaktstid levde människorna i en religiös kultur. Religionen begripliggjorde 

livet och bestämde gränser mellan tänkbart och otänkbart. Folket kunde vara av olika 

meningsuppfattning om religionens exakta innehåll, men tidens människors leverne och 

politiska handlande i Sverige var starkt präglat av en luthersk-konfessionell anda. Relationen 

mellan människor och Gud knöts i vad som kallades vinculum societatis (samhällets 

sammanhållande länk).1 

Vid krigsföring stöptes utgångarna i religiösa förtecken. Militära segrar, förluster och krigets 

legitimitet var tätt förankrade i förklaringar ur den lutherska världsuppfattningen. Religionen 

speglade arméns identitet i myter hämtade ur Bibeln, där föreställningar om Sverige som det 

nya Israel, svenskarna som Guds utvalda folk och att militärerna skulle ikläda sig ”Guds 

harnesk” var en militärideologisk självbild som eliten förmedlade och predikade för 

soldaterna.2 

Religionen hade ett starkt inflytande på armén genom lagar, ideologi och självbild, men 

forskning har visat att soldatyrket och armén tycks varit en aktiv plats för religiösa brott, 

såsom fallet med Hasselgren.3 Den här uppsatsen tittar närmare på fenomenet och undersöker 

både det religiöst färgade lagverket som militärrätterna tillämpade, samt domstolsprotokoll 

från militärrätternas högsta instans för att ge svar på hur militärrätterna behandlade brott mot 

Gud och vad dessa brott bestod av. 

Senare forskning har betonat ”rum” och ”platsers” betydelse och funktion. Från att ha 

betraktat rum och platser som den scen där historien utspelat sig har begreppen lyfts till att bli 

föremål för analys.4 Då jag undersöker religiösa brott inom armén har dessa begrepp, 

tillsammans med kulturteoretiska perspektiv, varit viktiga verktyg för att studera militär 

rättstillämpning och militära domstolsprotokoll. Uppsatsen vill studera villkoren för soldaters 

                                                           
1 Nils Erik Villstrand ”Stormaktstidens politiska kultur” i Stormaktstiden, red. Jakob Christensson (Lund 2005), s. 
28-30. 
2 Nils Eklund, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (Uppsala 1999), s. 18; Andreas 
Hellerstedt, Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början (Lund 2009), s. 15. Hellerstedts 
menar i sina resultat att föreställningen genomsyrar hela hans källmaterial, s. 191; David Gudmundsson, 
Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 (Malmö 2014), s. 156-157. 
3 Se studiens redogörelse av tidigare forskning. 
4 Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson, (red.), Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna 
Sverige 1300-1850 (Lund 2014), s. 7.  
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religiösa handlande genom att undersöka brott mot Gud och hur dessa uttryckte sig inom 

armén under stormaktstidens senare skede.  

Preliminärt syfte  
Flertalet studier har antytt att soldater var överrepresenterade vid dessa typer av brott och att 

soldater därmed hade speciell kontakt med exempelvis Djävulen. Likt uppsatsens titel 

signalerar, går detta i bjärt kontrast mot vad som ansågs vara det rättfärdiga kriget. Med den 

här uppsatsen vill jag undersöka hur denna problematik behandlades i ett militärrättsligt 

sammanhang och vad dessa brott bestod av. Jag vill pröva hur det kommer sig och om det 

finns skäl till att se dessa typer av brott som en del av den militära kulturen. I så måtto, om 

och hur den militära kulturen var speciell i dessa sammanhang.  

Forskningsöversikt 
Forskning kring religiösa konflikter inom den svenska armén har ännu inte undersökts i större 

utsträckning. Dock har det forskats rikligt kring närliggande ämnen som tidigmodern religion- 

och trosuppfattning, trolldomsprocesser och den militära organisationen. Nedan återges för 

studien den viktigaste forskningen för att presentera forskningsläget och forskningens bidrag 

till förståelse om religiösa föreställningar, idéer samt den militära miljön. Annan för 

undersökningen relevant forskning presenteras i samband med undersökningen. 

Tidigmodern religiös kultur 
Peter Burkes verk Folklig kultur i Europa 1500-1800  har i det här sammanhanget kommit att 

betraktas som en milstolpe. Kortfattat baserar sig Burkes studie på vad han kallar 

folkkulturens reformering, vilken handlar om världsliga- och kyrkliga ledares försök till att 

förändra icke-elitens religiösa värderingar och föreställningar. Studien tar utgångspunkt 

mellan två skikt där makthavarna, kallade ”eliten/elitkultur”, försökte omvandla icke-elitens, 

kallad ”folkkulturen”, politiska och religiösa agenda – företeelser som av överheten 

stämplades som hädelse, vidskepelse och oacceptabelt bruk.5 Kritik har riktats mot att 

förhållandet återspeglar kulturella och religiösa föreställningar likt två strikta motpoler. I 

liknande anda har historikern Robert Scribner vidareutvecklat problematiken. Scribner 

betonar kulturers komplexitet när det gäller dominans och underordning. Han hävdar att 

tidigare forskning ofta behandlat vanligt folk som passiva offer för elitskiktets maktutövning, 

vilket tenderar att producera en bild av att vanligt folk endast var mottagare och inte 

egenskapare. Att där fanns mer dominanta kulturer motstrids inte, men i skuggan av dessa 

                                                           
5 Peter Burke, Folklig kultur i Europa 1500-1800 (Stockholm 1983). 
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skapades subkulturer, vilket i vissa fall accepterades, uppmuntrades, eller stöttes ut ur 

samhället. Grupper såsom studenter kunde rent av uppmuntras, tiggare stötas ut ur samhället, 

medan grupper såsom legosoldater tolererades vid samhällets marginaler.6 Scribner menar 

därför att vissa subkulturer och yrkestillhörigheter, såsom legosoldater, uppfattades som en 

subkultur som tolererades, men som befann sig vid utkanten av samhället. 

Historikern Mikael Häll anser att europeiska religiösa föreställningar i tidigmodern tid 

utgjorde ett överlappande segment. Häll menar att detta går att liknas vid begreppet bricolage. 

Han skriver: 

Den franska termen bricolage syftar i kulturstudier vanligen på processer där människor formar 

nya kulturella identiteter genom att assimilera exempelvis föreställningar från andra sociala skikt 

eller föra dem över sociala gränser. I den nya kontexten kan föreställningarna få en annan mening 

än vad de hade tidigare. Inte minst subkulturer kännetecknas av detta. […] Som ett exempel kan 

nämnas att ett väsen som Djävulen, som under tidigmodern tid hade en huvudsaklig mening i den 

officiella kristna diskursen, kunde tillmätas andra egenskaper i folklig tro.7     

Svensk forskning har visat att föreställningar om väsen inte reducerats till en fråga om att 

allmogen hade en helt annan föreställning än makthavarna, utan har visat att tron på 

övernaturliga väsen diskuterats med skilda uppfattningar inom den bildade eliten.8 Liknande 

uppfattningar har synliggjorts genom historikern Göran Malmströms forskning om den 

svenska kyrkoledningen. I boken Bondetro och kyrkoro undersöker Malmström förhållandet 

mellan den lokala kyrkoledningens uppfattning mot den regionala.9 Prästerskapets ledning 

hade under hela 1600-talet svårigheter med det kulturella avståndet mellan teologiska 

doktriner och lokala präster. Att de lokala prästerna hämtades ur allmogen, menar 

Malmström, var en orsak till denna svårighet.10 Kulturen var således inte nödvändigtvis 

inskränkt till en viss klass- eller statusgrupp, utan kunde skifta och assimileras mellan sociala 

skikt.  

Samma författare har i avhandlingen Helgdagsreduktionen uppmärksammat stormaktstidens 

”vedergällningsdoktrin”, det vill säga att Gud straffade människornas synder genom naturen, 

                                                           
6 Robert Scribner, Religion and Culture in Germany (1500-1800), (red.) Lyndal Roper (Leiden 2001), s. 45.  
7 Häll Mikael Häll, Skogsrået, Näcken & Djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-
talets Sverige (Stockholm 2013), s. 23, not 15. 
8 För exempel se Häll 2013, s. 344; Hjalmar Fors, The limits of matters. Chemistry, Mining, and Enlightenment 
(Chicago 2015), s. 39. 
9 Göran Malmström, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (Lund 2002). 
10 Malmstedt 2002, s. 123-125. 
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krig, pest och hungersnöd.11 Under stormaktstiden fick vedergällningstanken ny aktualitet. 

Enligt Malmstedt var den ortodoxa teologin gammaltestamentligt orienterad. 

Vedergällningstanken skapade således en mycket stark gudsfruktan för kollektivet. Den 

gammaltestamentliga hållningen kungjorde att folket måste följa Guds lag för att blidka hans 

vrede och därigenom undvika hans straff. Detta medförde att vissa brott, såsom eder- och 

sabbatsbrott, fick ökad aktualitet eftersom dessa hotade att dra Guds vrede över landet.12  

Denna tro utgjorde ett viktigt motiv inom den religiösa krigspropagandan som studerats av 

historikern Anna Maria Forssberg i avhandlingen Att hålla folket på gott humör.13 Forssberg 

menar att Bibeln blev en inspirationskälla att ösa ur när det gällde att legitimera och förklara 

krig.14 Enligt studien speglade sig Sverige i bibliska jämförelser där Sverige intog rollen som 

ett parallellt Israel. På samma sätt som Israel straffades av Gud för sina synder, straffades 

Sverige av Gud med krig och andra landsplågor.    

Religionens politiska effekter i krig har undersökts av idéhistorikern Andreas Hellerstedt. I 

artikeln Det rättfärdiga kriget i Simon Isogaeus Carla Seger-Sköld undersöks hur kriget 

legitimeras inom den teologipolitiska ramen.15 Samma författare har i avhandlingen Ödets 

teater undersökt ödesföreställningar under det stora nordiska kriget.16 Hellerstedts forskning 

visar att religionen var mycket intimt sammanlänkad till militären på flera plan, dels som ett 

legitimerande, men även att krigsutgångar såsom segrar och nederlag tillmättes religiösa 

förklaringar inom en teocentrisk världsbild.  

Till förståelsen av den tidigmoderna tidens religiösa uppfattningar av gott och ont har 

historiedocenten Marie Lindstedt Cronberg lämnar ett viktigt bidrag i form av artikeln Guds 

folk och Djävulens anhängare.17 Cronberg menar att föreställningar om det magiska inte var 

en marginaliserad grupps uppfattningar i den religiösa kulturens periferi, utan ett centralt 

inslag i en religiös ideologisk kamp. Magiskt bruk kom att sammankopplas med katolska 

                                                           
11 Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-
1800 (Göteborg 1994), s. 193-196. 
12 Malmstedt 1994, s. 200.  
13 Anna Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 (Stockholm 2005). 
14 Forssberg 2005, s. 78. 
15 Andreas Hellerstedt, ”Det rättfärdiga kriget i Simon Isogaeus Carla Seger-Sköld” i Karolinska förbundets 
årsbok 2008, s. 7-39. 
16 Hellerstedt 2009. 
17 Marie Lindstedt Cronberg ”Guds folk och Djävulens anhängare. Onda praktiker och kampen mot magi i 
reformationens tidevarv”, i Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron, red. Catarina Stenqvist & 
Marie Lindstedt Cronberg (Lund 2010).  
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seder. Då folk fortsatte med gamla riter och utövande kunde det uppfattas som reminiscenser 

av det katolska och fick därmed en felaktig positionering i kampen mellan Gud och 

Djävulen.18 Cronberg menar att för den tidigmoderna människan var Guds position och 

herravälde ständigt hotat av människors synd och Djävulens tilltal. Den jordiska tillvaron och 

människors tro kom därmed att få konsekvenser för både Gud och Djävulens makt. Var 

människor gudfruktiga och lydiga ökade Guds makt på jorden, medan onda gärningar och 

bortfall från den rätta läran stärkte Djävulens inflytande och position på jorden. Människors 

agerande hamnade i en dragkamp som fördes mellan Gud och Djävulen. Vardagen 

införlivades i kampen mellan gott och ont, något som återverkade i samhällets religiösa 

färdriktning. Svordomar, utomäktenskapliga samlag, fylla, ovänskap, slagsmål med mera kom 

att påverka det moraliska kosmos inom vilket människorna levde. Människor var således 

medskapare av maktbalansen vilket medförde att laster, ondska och omoral var handlande 

som orienterades mellan gott och ont inom, vad Cronberg kallar, ”ett dikotomt teologiskt 

perspektiv på världen”.19 Därför fördes kampen mot Djävulen på alla plan; inom människan, i 

samhällets dömande instanser och inom religionen genom förkunnelsen.20 Tron var att 

Djävulen och Gud kämpade mot varandra och att människors handlande kunde påverka denna 

kamp. Därför var det viktigt att stävja Djävulens inflytande. Detta skulle göras genom 

förkunnelsen samt genom regentens styre. Därför var det domstolens plikt att 

djävulshandlingar identifierades, stoppades och bestraffades. Cronberg framhåller dock att 

vissa yrken och platser kunde vara mer förknippade med ondska och godhet, Djävulen och 

Gud. Bödeln och galgbacken tillsammans utgjorde en gränsposition till den magiska världen. 

Bödeln stod i dörrvalvet mellan liv och död, mellan Gud och Djävulen och mellan heder och 

vanheder.21 Cronbergs identifiering av kampen mellan Gud och Djävulen och yrkens 

positionsorientering till den tidigmoderna religionen är av stort intresse till den här studien, 

eftersom religion och kontakt med det magiska var starkare förknippat till ett visst yrke och 

därmed till gränslandet mellan Gud och Djävulen.  

Djävulen har under olika tider, befolkningsgrupper och kultursfärer uppfattats skiftande. 

Docenten i systematisk teologi, Tage Kurtén, har en översiktlig kartläggning om 

uppfattningen om Djävulen i artikeln Djävulen i nutida teologi. Kurtén menar att 

djävulsföreställningen går att skönjas i en process från tidigt skede av monism till en relativ 

                                                           
18 Cronberg 2010, s. 115. 
19 Cronberg 2010, s. 116. 
20 Cronberg 2010, s. 118. 
21 Cronberg 2010, s. 125. 
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dualism.22 I en gammaltestamentlig uppfattning ses Djävulen som Guds redskap, något som 

sedermera kom att bli en del av den jordiska verkligheten. Århundradena efter Kristus kom 

världsuppfattningen att influeras av gnosticism, platonism och nyplatonism. Detta spädde på 

det dualistiska tänkandet genom den transcendenta verkligheten och en jordisk tillvaro och 

vidare genom en åtskillnad mellan ande och materia. Världsföreställningen kom att innefatta 

en mer direkt dualism i vilken Djävulen stod i direkt kontrast mot Gud och himlen. Djävulen 

och Gud centrerades inom ytterligare en dualism, nämligen att kampen mellan Gud och 

Djävulen fanns inom den jordiska tillvaron. Enligt Kurtén fanns denna föreställning under 

hela medeltiden, men att detta dubbelperspektiv fortsatte under reformationen. Luther själv 

förde exempelvis resonemang kring Djävulens ingripande som en självständig makt i 

tillvaron. Kurtén är öppen med att föreställningen om andemakt kunde skilja sig markant 

mellan exempelvis allmogens mer konkreta föreställning och den utbildade elitens mer 

symboliska förhållningssätt, men betonar att Gud och Djävulen var ofrånkomliga inslag i 

förståelsen om livet och verkligheten.23  

Svensk forskning har lagt stor vikt vid religiösa brott som resulterat i domstolsprocesser. 

Bengt Ankarloos avhandling Trolldomsprocesserna i Sverige har i mångt och mycket varit ett 

standardverk inom svensk trolldomsforskning.24 Vidare har trolldom- och 

vidskepelseprocesser i rättsammanhang undersökts av Per Sörlin i verket Trolldoms- och 

vidskepelseprocesserna i Göta Hovrätt 1635-1754.25 Sörlins studie har bland annat visat att en 

nedgång av antal trolldoms- och vidskepelseprocesser inte berodde på en minskad tro, utan att 

människorna snarare lärde sig att argumentera och förhålla sig till lag- och rättspraxis vid 

religiösa spörsmål. Synen på magi har undersökts omfattande i både regelverk och konkreta 

domstolsprocesser av Linda Oja. Ojas avhandling Mellan Gud och natur har givit stor 

kunskap om rättsmaterial som definierade magi som brott.26 Studien undersöker ett längre 

tidsspann för att avtäcka förändringar och definitioner av magi. I flera av dessa studier 

förekommer soldater, men de uppträder i huvudsak i egenskap av civilpersoner. 

Rättsmaterialet ur den tidigare forskningen har i huvudsak hämtats från civila domstolar, som 

därmed exkluderar soldater som tjänstgjorde i fält eller vid förläggning.   

                                                           
22 Tage Kurtén ”Djävulen i nutida teologi”, i Djävulen. Seminarium den 13 november 1990, red. Ulrika Wolf-
Knuts (Åbo 1992), s.5. 
23 Kurtén 1992, s.6-7. 
24 Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige (Lund 1984). 
25 Per Sörlin, Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635-1754 (Umeå 1993). 
26 Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600-och 1700-talets Sverige (Stockholm 1999). 
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Ett par studier har dock närmat sig religiösa brott inom den militära sfären. Lars Eriksson 

Wolke har i artikeln Den militära trolldomsprocessen i Nyenskans 1674 uppmärksammat hur 

en häxprocess utreds vid Nyenskans fästning.27 Där undersöks förvisso häxföreställningen 

inom en militär miljö, men dels var de åtalade soldathustrur och dels rannsakades inte fallen i 

militära domstolar. Studien har dock ett annat värde. Wolke undersöker likheten med 

trolldomsprocessen, som utspelade sig vid Nyenskans fästning, med de föreställningar och 

motiv som uppkom i trolldomsdomstolarna under ”det stora oväsendet”. Studien visar att 

såväl innehåll som föreställningar var desamma som i de stora trolldomsprocesserna. 

Undersökningen visar att utbytet av föreställningar spridit sig till den militära miljön trots att 

den var förlagd i utkanten av riket. Wolke menar att den utsatthet som soldaterna befann sig i 

med en annalkande numerärt större här från det intilliggande Ryssland, avståndet till 

centraliserade regioner, samt de skrala och farliga förhållandena gjorde den militära miljön 

mycket mottaglig för häxtro och Djävulens närhet.  

Olof Hyltén-Cavallius uppmärksammade redan i verket Wärend och Wirdarne att 

soldatkulturen var tätt förankrad med folkliga religiösa uppfattningar.28 Historikern Soili-Mari 

Olli har undersökt benådningsärenden av hädelse och djävulspakter hos justitierevisionen och 

menar att soldatyrket var uppseendeväckande överrepresenterat. Hennes avhandling Visioner 

av världen visar ett mycket starkt samband mellan dessa typer av brott och den militära 

miljön, dels genom att många fall remitterades ur militärens rättssystem och dels att många i 

civilsamhället hade ett yrkesförflutet inom militären.29 Olli lämnar fenomenet därhän men 

konstaterar att den manliga militärkulturen tycks ha varit en aktiv arena för dessa typer av 

brott.30  

Från franskt håll har bakomliggande mentaliteter kring hädelse behandlats i studien 

Blasphemy av Alain Cabantous.31 Cabantous menar att hädelse i Frankrike var en utbredd 

kultur hos lägre icke läs- och skrivkunniga klasser som ett sätt att förhålla sig till strikta 

religiösa dogmer. Enligt Cabantous var detta speciellt vanligt hos soldater och sjömän som 

löd under sträng disciplin. Cabantous tolkar att arméns hårda straff mot hädelse grundade sig i 

                                                           
27 Lars Eriksson Wolke, ”Den militära trolldomsprocessen i Nyenskans 1674” i Lars Eriksson Wolke Krig och 
krigsmakt. Under svensk stormaktstid (Lund 2009), s. 219-252; Ankarloo berör även denna trolldomsprocess, 
men gör ingen vidare analys av händelsen i egenskap av det militära rummet, Ankarloo 1984, s. 309-310. 
28 Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne. Ett försök i svensk ethnologi, del 1 (Stockholm 1921), s. 
157-158. 
29 Soli-Maria Olli, Visioner av världen. Hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789 (Umeå 2007). 
30 Olli 2007, s. 153-154. 
31 Alin Cabantous, Blasphemy. Impious Speech in the West from the Seventeenth to the ninetenth Century 
(Columbia 2001). 
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att brottet uppfattades i första hand som disciplinärt brott.32 I sina resultat förklarar han att 

hädelse kan ses som en kulturyttring sammanlänkad till maskulinitet, som haft en historia av 

aggressionsriter och överträdelser.33 Trots att Cabantous undersökning aldrig berör den 

Svenska armén visar han en koppling mellan religiösa brott och soldatyrket.   

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen i det här avseendet ringat in den militära 

miljön som aktiv plats för brottsligt religiöst handlande. Både soldatyrket som 

överrepresenterats och den militära miljön torde vara en plats där detta förekom.  

Den militära miljön, dess jurisdiktion och soldaterna    
Forskningen har därtill visat intresse för vad som försiggick inom den militära miljön. 

Antologin Sammanflätat har visat på stora likheter men även en hel del olikheter mellan 

civilsamhället och armén i det tidigmoderna samhället.34 Gränsen mellan civilt och militärt 

var inte helt statisk utan flytande beroende på vilka aspekter vi väljer att undersöka, något 

som fortfarande är under forskning. Soldaters inkvartering hos lokalbefolkningen förde dem 

närmare civilsamhället, men att de, i egenskap av soldater, underordnades andra lagar. En 

åtskillnad mellan det civila och militära betonas exempelvis kring soldaters våld och brott mot 

civilbefolkning.35  

Under Karl XI:s militärreform kom krigsartiklarna från 1683 att utgöra navet för de militära 

lagarna.36 Historikern Erik Anners har i verket Den karolinska militärstraffrätten och Peter 

den stores krigsartiklar jämfört de svenska krigsartiklarnas inflytande för Peter den Stores 

krigsartiklar.37 Trots att Anners i huvudsak jämför de svenska krigsartiklarna med de ryska 

bär undersökningen på en detaljerad genomgång av de svenska krigsartiklarnas innehåll.  

Vidare har krigsartiklarna studerats av flera forskare för att ge kunskap om soldaters våld mot 

civila. Detta undersöks som ett kulturellt fenomen av historikern Cristopher Collstedt. I hans 

verk Våldets väsen undersöks soldaters våldsutövning på civilbefolkningen ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv.38 Collstedts studie visar att makthavarna hade en vision att genom 

                                                           
32 Cabantous 2001, s. 85. 
33 Cabantous 2001, s. 193. 
34 Maria Sjöberg (red.), Sammanflätat. Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige (Uppsala 2009). 
35 Marie Lindstedt Cronberg, ”Våldets föränderliga plats i kulturen”, i Sammanflätat. Civilt och militärt i det 
tidigmoderna Sverige, red. Maria Sjöberg (Uppsala 2009), s. 157. 
36 Kurt Grönfors ”Ur det svenska militära rättegångsväsendets historia” i Skrifter utgivna av rättshistorisk 
forskning, särtryck serie II, bd I (Lund 1951), s. 214-215. 
37 Erik Anners, Den karolinska militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar (Stockholm 1966), s. 9. 
38 Cristopher Collstedt, Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkningen i 1600-talets Sverige (Lund 
2012). 
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lagar försöka minska våldet mot civilbefolkningen. Att göra skillnad mellan civila/oskyldiga 

och militärer var en uttalad vilja hos makthavarna, vilket tyder på att staten eftersträvade att 

distansera militärerna från lokalsamhället. Äldre krigsartiklar har jämförts med Karl XI:s, i 

vilka strängare restriktioner och en vilja om att förflytta knektarna ut ur lokalsamhället 

betonats för att minska civil belastning.39 Collstedt undersöker därmed vad krigsartiklarna 

säger om soldaters våld mot civilbefolkningen. 

Forskning om den tidigmoderna militära miljön har även undersökts som en plats för 

mänskliga attityder och konflikter. Magnus Perlestam har undersökt lydnad inom militären 

under karolinsk tid. I verket Lydnad i karolinernas tid nyttjas både krigsartiklarna och 

generalauditörshandlingar för att undersöka lydnadsbrott mellan militärer av olika rang.40 

Således undersöks krigsartiklarnas funktion inom den militära miljön. Förenklat och förkortat 

kan forskningen summeras till att våld och kroppsbestraffning var accepterat, men att stor vikt 

låg i vem som utdelade både straff och order. I så måtto var disciplineringskulturen inom 

armén mycket styrd av militärernas syn på legitimitet.  

I avhandlingen Mellan kaos och kontroll undersöker AnnaSara Hammar flottans 

socialkulturella systematik. Här ligger ett betydande fokus på maktförhållandet mellan 

manskapet inom flottan. Hammar har observerat rättslig systematik inom amiralitetsrätterna 

som speglats av den religiösa hållningen. De meniga kunde spela på sin ”enfald”, vilket är att 

likställas med oförstånd i rättegångarna, eftersom den religiösa föreställningsvärlden 

förkunnade detta som mer oskyldigt. Meniga inom flottan kunde alltså nyttja sin lägre 

position, eftersom de förväntades vara mer okunniga, för att undvika strängare straff. Hammar 

ser detta som en rättslig strategi där meniga kunde spela på den bild som officerskåren belagt 

dem med för att klara sig bättre genom amiralitetsrätternas rannsakningar.41   

Det religiösa livet inom armén har undersökts av David Gudmundsson i avhandlingen 

Konfessionell krigsmakt.42 Gudmundsson menar att fältprästernas uppgifter i armén inte skilde 

sig nämnvärt från de åtaganden som förväntades hos den civila motsvarigheten. Dock var 

fältprästernas vardag betydligt hårdare än hos sina kollegor inom civilsamhället. Trots 

intentionerna att fältprästernas uppgifter skulle vara snarlika civilsamhällets, präglades deras 

praktiska utförande av den militära miljöns mer pragmatiska förhållanden. Detsamma gällde 

                                                           
39 Collstedt 2012, s. 93ff. 
40 Magnus Perlestam, Lydnad i karolinernas tid (Lund 2008). 
41 AnnaSara Hammar, Mellan kaos och kontroll. Social ordning i svenska flottan 1670-1716 (Lund 2014), s.209-
210. 
42 Gudmundsson 2014. 
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att nattvardsfirandet, kyrkotukt och katekesförhören följde samma mönster i fred och 

krigstider, om än i mindre omfattning i krig på grund av de problematiska omständigheterna. 

De religiösa direktiven anses ha finslipats under senare delen av 1600- talet jämfört med dess 

första hälft. Detta kan delvis bero på att källmaterialet är betydligt rikare under det stora 

nordiska kriget än det trettioåriga kriget, men det indikerar att där skedde en tilltagande 

noggrannhet av de religiösa direktiven.43 Äldre forskning har beskrivit den 

gammaltestamentliga hållningen inom armén där 1600-talets fältpräster ska ha tolkat delar av 

Bibeln, i synnerhet vid liknelsen av judarnas kamp, med den svenska arméns andaktsböner.44 

Trots det menar Gudmundsson att denna glidning inte var genomgående gammaltestamentlig. 

Nytestamentliga inslag förekom i fältprästernas predikningar.45 Efesierbrevet 6 vittnar om 

tanken att ikläda sig Guds rustning, men att denna flyttades från den andliga kampen till att 

känneteckna världslig militär strid. Vad som kvarstår är dock fokus om att strida mot Satan 

och ondskan, även om fienden eller rättfärdigandet av kriget inte nödvändigtvis var likartat. 

Vidare var kyrkan till viss mån en producent av föreställningar om den rätta läran och dess 

motståndare. Exempelvis framhålls papister och turkar som avgudadyrkare och således 

motståndare till den evangeliska rörelsen. Gudmundsson kallar dessa för de konfessionellt 

andra, vilket översiktligt kan förklaras genom att de svenska teologerna identifierade sig som 

anhängare till den ”rätta” tron, medan avarter och bruk stämplades som vidskepelse, 

avgudadyrkan och ”icke-kristna” grupper.46 Trots denna starka identifiering av sig själva som 

rätt kristna menar Gudmundsson att den inte var starkare inom armén än inom civilsamhället. 

Kyrkolagen var fortfarande rådande och det gammaltestamentliga anslagen färgades av 

nytestamentliga inslag.47 Trots att konfessionen erbjöd en identifiering hos militärerna, tycks 

den rent praktiskt inte skilt sig nämnvärt innehållsmässigt, mot den som förekom inom 

civilsamhället. Dock bör här betonas att Gudmundssons källmaterial primärt består av 

fältpredikningar, fältböner och källor förankrade till fältpräster och inte material där personer 

överskridit det religiöst färgade lagverket. 

Studiens relation till forskningsläget    
Forskning om tidigmodern religiositet och kultur har visat att brott mot Gud och den officiella 

läran var ett svårt brott som var viktigt för makthavarna att stävja. Trots att den tidigare 

                                                           
43 Gudmundsson 2014, s.58-59, 70-71. 
44 Gudmundsson 2014, s. 16-17. 
45 Gudmundsson 2014, s. 82-84. 
46 Gudmundsson 2014, s. 118-122. 
47 Gudmundsson 2014, s. 144-145. 
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forskningen visar att den luterska religionen utgjorde ett fundament i samhället, tecknas ett 

samband mellan soldatyrket och brott mot Gud. Forskning om militären, dess miljö och 

religiositet har i sin tur visat flera speciella drag inom den militära miljön såsom 

speciallagstiftning och stark kultur av våld och disciplinering. Forskningen har även belyst 

vikten av det rättfärdiga kriget och att soldaterna skulle ikläda sig Guds harnesk som hans 

utvalda folk. Den tidigare forskningen visar en paradox, där soldaterna förväntades vara 

rättrogna kristna, men att de samtidigt förekom vid brott som hädelse och förbund med 

Djävulen.      

Trots denna paradox fattas en systematisk genomgång i form av detaljerad undersökning av 

hur militärlagstiftningen behandlade religiös brottslighet och vad dessa brott bestod av. Det är 

till denna problematik som uppsatsen bidrar med mer kunskap. I den här studien kommer jag 

visa att det militära rummet var speciellt och hur brott mot Gud behandlades i militär 

lagstiftning och praxis.    

Vid krigsutbrottet år 1700 kunde den svenska krigsmakten uppbåda 76 000 man, vilket var ca 

dubbelt så många i förhållande till populationen jämfört med andra europeiska länder.48 

Militärväsendet utgjorde därmed en mycket stor och viktig del av det svenska samhället. Det 

är av vikt för vår förståelse av dåtidens samhälle, att undersöka religionskulturellt handlande 

inom militärväsendet, eftersom människorna som befann sig däri inte bara var många, utan 

också utgjorde en betydande grupp av samhället, vilkas handlande och föreställningar sällan 

uppmärksammas.    

Precisering av syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka brott mot Gud inom en militärrättslig kontext mellan åren 

1704-1723. Tidigare forskning har uppmärksammat en koppling mellan den militära miljön 

och brott mot Gud. Genom att undersöka hur militärrätterna rannsakade brott mot Gud och 

vad dessa brott bestod av, vill studien besvara hur brott mot Gud uppfattades inom armén. Hit 

hör emellertid att undersöka vilka föreställningar som ger sig tillkänna om brott mot Gud 

inom den militära kulturen för att bättre förstå soldaternas religiösa villkor.  

Uppsatsens syfte operationaliseras enligt följande frågeställningar: 

 Vad säger lagstiftningen om brott mot Gud? 

 Vilken praxis fanns och hur behandlade militärdomstolarna brott mot Gud? 

                                                           
48 Lars Eriksson, Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred (Lund 1995), s. 73-74. 
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 Utifrån lag, praxis och domprotokoll, vilka religiösa föreställningar om brott mot Gud 

fanns inom armén? 

Teoretiska perspektiv 
I undersökningen har jag inspirerats av kulturhistorisk forskning. Här är inte teoretiska 

perspektiv skilda från ett metodiskt tillvägagångssätt, utan snarare integrerade till ett 

metodologiskt analysverktyg tätt förankrat till källornas karaktär. Begreppet kultur är 

mångfacetterat. Det är därför på sin plats med en redogörelse över hur kulturbegreppet 

används som metodiskt- och teoretiskt verktyg.  

De kulturteorier jag inspirerats av är i huvudsak hämtade ur socialantropologin. Ur 

antropologiskt perspektiv är kulturen knuten till en viss miljö, plats eller tid och vi måste 

därför förhålla oss till den plats och kontext som omger de kulturella fenomenen.  

Clifford Geertz har varit tongivande inom den antropologiska kulturforskningen. I sin artikel 

Thick description. Toward an Interpretive Theory of Culture menar Geertz att kultur kan ses 

som ett semiotiskt nät. Han skriver: 

Beliving, […] that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take 

culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in 

search of law but an interpretive one in search of meaning. It is explication I am after, construing 

social expressions on their surface enigmatical.49 

Grunden i Geertzs kulturbegrepp är att kultur kan ses som ett nät av tolkningsbara tecken och 

symboler. Tecken och symboler har från svenskt forskarhåll ansetts ständigt närvarande i den 

mänskliga aktiviteten, även inom vitt skilda sammanhang. Mänskligt beteende kan i denna 

bemärkelse ses som symboliskt handlande. Detta analyseras bäst genom en hermeneutisk 

metod och vi kan, enligt Geertz teori, tala om en ”textualisering av kulturen”. Detta betyder 

att på samma sätt som en läsare söker mening och betydelse i skönlitterära verk kan även 

kulturyttringar läsas och tolkas utifrån samma förutsättningar som texter.50 Geertz´s teori om 

kultur har dock inte varit fri från kritik, men kritiken har inte lett till att hans teori förkastats, 

utan snarare utvecklats inom det kulturhistoriska fältet. Kritiken har riktats mot att ett alltför 

översiktligt bruk av symboler och tecken, skulle kräva att dessa verkar och sammanlänkas i ett 

                                                           
49 Clifford Geertz, The Interpretation of cultures: Collected essays (New York 1973), s. 5. 
50 Ekström 2009, s. 30; Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i 
stormaktsväldets slutskede (Lund 2007), s. 32; Thomas Sörensen, Det blänkande eländet. En bok om 
kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö (Malmö 1997), s. 17.   
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gemensamt symboliskt universum.51 Kulturhistorikern Lynn Hunt riktar mer preciserad kritik 

mot att strukturera kulturer i en alltför rationell och översiktlig ram. Hon skriver: ”The urge to 

see order and meaning obscures the existence of conflict and struggle.”52 Hunt sätter fingret 

på viktig kritik, nämligen att variationer kan förekomma inom en och samma kultur och att 

dessa lätt blir osynliggjorda om vi behandlar kultur övergripande. Detta är ett metodologiskt 

ställningstagande jag sällat mig till då jag studerar religiösa brott. Det är även i linje med 

etnologisk kulturforskning där vikten av kulturanalysen ligger i de spänningar som uppstår 

mellan exempelvis kultur och samhällsstruktur, eller mellan individ och kollektiv.53  

Översiktligt och mer praktiskt skulle vi kunna säga att kulturen i Geertz’s teori, i ett 

källmaterial, går att studeras genom att betrakta människors handlande som symboler och 

tecken, vilka bär spår av mening. På ett operationellt plan menar jag att ett skrivet kontrakt 

med Djävulen – i egenskap av illegal handling – dels bär på ett symboliskt handlande som går 

att undersöka i sin relation till sin kontext, men att det även är en kulturyttring av sin tid, som 

vittnar om meningsbärande föreställningar i ett spänningsfält inom en kultur. Genom att 

studera människors handlande undersöks religiösa kulturyttringar inom kulturen och inte 

enbart utifrån. Då jag undersöker soldaters brott mot Gud ser jag dessa som en kulturyttring 

och en spänning mot den religionsofficiella kulturen som fixerats i lagar. Detta är i linje med 

senare kulturhistorisk forskning som tagit till sig kritik från poststrukturalistiskt håll. Burke 

har betonat vikten av att behandla kultur som någonting pluralistiskt, eftersom personer inom 

en kultur aldrig talar enstämmigt. Om vi vill undersöka underrepresenterade klasser eller 

grupper bör detta göras ur ett underifrånperspektiv för att undvika att fastna inom de stora 

berättelserna.54  

Den militära kulturen och dess miljö 
Eftersom jag undersöker soldater inom armén, menar jag att den militära miljön inte bara var 

en plats där religiösa brott uppdagades, utan även en miljö som var betydelsefull vad beträffar 

gränsdragningar mellan tillåtet och otillåtet. Kontexten och platsen måste dock här 

uppmärksammas. Kulturforskare har betonat kontextens betydelse i egenskap av socialt 

sammanhang och att kulturen inte kan förstås utanför sin samhällsenliga kontext. Inom vissa 

                                                           
51 Collstedt, 2007, s. 33. 
52 Lynn Hunt, ”Introduction: History, Culture, and Text” i The new cultural history, red. Lynn Hunt (California 
1997), s. 12-13.  
53 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalyser (Malmö 2004), s. 13. 
54 Peter Burke, History and social theory (Cambridge 2012), s. 89, 164, 180-181. 
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sociala relationer och sammanhang kan både ting och handlande ingjuta kulturell betydelse.55 

Etnologerna Ehn och Löfgren har vid kulturanalys framhållit vikten av fysiska och sociala 

rums inverkan ur både fysiskt och mentalt perspektiv. Rummet har betydelse för kulturen som 

kan te sig annorlunda beroende på vilket rum den befinner sig i. Därmed utgör rummet ett 

studieobjekt i sig självt.56 Ett sätt att förhålla sig till det antropologiska kulturbegreppets 

koppling till rum har förklarats av idéhistorikern Anders Ekström: ”I detta sammanhang 

syftade ett ’antropologiskt kulturbegrepp’ på en förståelse av kultur som ett i tid och rum 

lokalt system av mening och symboler […]”.57 Det är ett förhållningssätt jag burit med mig 

till studien. Jag menar att det är en stor skillnad på en soldat då denne befann sig vid en 

förläggning, i fält eller annan militär miljö, vilket för denne in i ett rum där andra villkor 

gällde, än för en civil ur bondesamhället.  

Ur europeiskt perspektiv har Burke förklarat 1600-talets kulturella säregenhet hos soldaterna 

som: 

De befann sig i utkanten av det vanliga samhället, de hade ett farligt arbete, de var uppryckta med 

rötterna ur sin lokala kultur, ett regemente var en ”total institution” som ställde obegränsade krav 

på sina medlemmar. Soldaterna hade sin egen slang och sina egna sånger att sjunga under marsch 

eller i läger […]58 

Trots att soldaterna levde inom en sluten kultur, då de förpassades från lokalsamhället till det 

militära, fanns där tydliga band mellan de svenska karolinerna och det svenska 

lokalsamhället. I anslutning till citatet ovan har Perlestam framhållit att en mer nyanserad bild 

erfordras. I och med indelningsverket tilldelades karolinerna torp och mark, vilket gjorde att 

de behöll en koppling till civilsamhället. Vid förläggningar var det vanligt att soldaterna 

inkvarterades hos den civila befolkningen. Burkes mer översiktliga beskrivning av soldaters 

kulturella särdrag måste nyanseras och behandlas efter sådana premisser för att appliceras på 

den svenska karolinska kontexten. Perlestam framhåller dock att den militära miljön hade 

vissa särskiljande faktorer gentemot civila. Den karolinska militären bestod i huvudsak av 

unga män som levde under hård disciplin och med yrkesnära kontakt med våld och vapen. 

Perlestam menar därmed att det är möjligt att regler, rättstillämpning och i praktisk 

efterlevnad skapade en atmosfär med andra villkor än i civilsamhället. Det fanns därmed en 

                                                           
55 För exempel se diskussion om socker i Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen. Förläggare & 
smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850 (Stockholm 1988), s. 67-68.  
56 Ehn & Löfgren 2004, s. 97-98. 
57 Anders Ekström, Representationer och materialitet. Introduktioner till kulturhistorien (Falun 2009), s. 29.  
58 Burke 1983, s. 58-59. 
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egenart kring den militära jurisdiktionen och dess efterlevnad som inte nödvändigtvis bör 

framställas som en total särart. Den militära miljön behöver inte skilja sig från de luthersk-

ortodoxa mentaliteter som var rådande i det övriga samhället, men att den militära miljön 

skapade olika kulturella särdrag gentemot civilsamhället. Perlestam behandlar de 

kulturmilitära egenarterna genom att: ”betrakta den militära miljön som en subkultur, det vill 

säga en miljö med specifika miljömässiga särdrag men samtidigt underordnad allmänna 

kulturella strömningar.”59 Med det sagt kunde soldaterna ingå i en bredare kulturreligiös 

kultur men samtidigt ha speciella subkulturella religiösa föreställningar.   

Rättskultur 
I anslutning till Perlestams tankar om att den militära miljön och den militärrättsliga 

disciplineringen skapade olika subkulturer, bör något sägas om dess rättskultur. Rättskultur 

har ofta setts som ett begrepp för att undersöka kulturella normer, värden och uppfattningar 

samt för vilka regler som gjorde sig gällande i rättsliga sammanhang. Begreppet rättskultur 

har dock fått kritik för att fokusera alltför mycket på funktion. Därför har man i senare 

forskning riktat begreppet till att undersöka rättsliga ideologier. Begreppet kan därmed ses 

som ett verktyg för att identifiera kulturella värde-element, idéer och strukturer inom en viss 

rättskultur.60  

Äldre socialhistoria har ofta sett rätten som ett disciplineringsverktyg för överheten att skapa 

en social kontroll av undersåtarna. Detta har emellertid färgats av en rad forskare med ett 

kulturanalytiskt perspektiv, som inte bara ser rättsliga texter som vittnen av förtryck och 

klasskillnader, utan också som en viktig ingång till de idéer, världsbilder och föreställningar 

som cirkulerade inom den folkliga kulturen.61 Den militärrättsliga kulturen gör sig därmed 

viktig eftersom den belyser värderingar och idéer inom en viss miljö. Detta, menar jag, går i 

samklang för att nå kulturella konflikter som kan uppstå inom en viss kultur, likt Lynn Hunt 

och Burke uppmärksammat, om att historiska kulturer bör undersökas inom sig själva. De 

militärrättsliga texterna belyser dessa kulturella olikheter inom den militära kulturen och 

vittnar därmed om idéer och föreställningar – som Perlestam benämner som subkultur – inom 

den militära miljön. De militärrättsliga texterna kan därigenom ge oss information om vilka 

värden, idéer och föreställningar som var rådande inom den militära kulturen, både som en 

                                                           
59 Perlestam 2008, s. 14-15. 
60 Collstedt 2007, s. 33. 
61 Se Collstedts diskussion och där angiven litteratur i Collstedt 2007, s. 34. 
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militärjudiciell arena med egna villkor och som ett rum inom vilka subkulturella 

föreställningar verkade.     

En militärjudiciell plats och ett militärkulturellt rum  
I de teoretiska perspektiven ovan har vikt lagts vid ”rum” och ”plats” för att studera en kultur, 

men begreppen används något övergripande. Det är därför nödvändigt att precisera dessa 

aspekter för att diskutera hur dessa kan verka som redskap för att kalibrera, tematisera och 

kategorisera analysen.  

Begreppen ”rum” och ”plats” behöver inte endast tolkas som en arena eller förutsättning för 

vad som ska undersökas, utan som föremål som i sig själva kan undersökas. För det behövs 

dock en viss särskillnad göras. Kategorierna kan förvisso tolkas olika, men ett generellt 

förslag som presenterats av historikerna Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson är att 

”rummet” är en större och mer abstrakt enhet, medan platsen är skapad inom rummet.62  

Historikern Karin Sennefelt menar att rummet kan ses som ett analysredskap, där sociala, 

juridiska och teologiska relationer kan studeras och att rummet har en arena och en volym, 

medan platsen är mer konkret. 63 Sennefelt skriver: ”Rummet kan liknas med rörelse och plats 

med pauser – rummet ger möjlighet till rörelse, medan varje paus i rörelsen ger möjlighet för 

ett läge att bli en plats.”64 

Jag finner dessa begrepp intressanta och applicerbara på undersökningens källor och syften. 

Platsen kan liknas vid nedslagen i militärrätterna, och rummet vid den militära miljön. Platsen 

är den paus där kulturyttringar från rummet kommer upp till ytan och kan studeras. Dessa 

pauser kan därmed berätta om vad som existerar inom rummet. På så sätt kan platsen lämpa 

sig som ett studieobjekt för att närma sig rummet. Mer konkret kan rummets arena och volym 

liknas vid den militära kulturen som soldaterna befann sig inom, medan platsen kan ses som 

rättssalen där dess regelverk vid brott mot Gud rannsakades. Platsen, i form av rättsinstans, 

lyfte därmed upp och bestämde de villkor som var rådande inom armén, men under 

utredningar gavs fortfarande utrymme för förhandling. Platsen vittnar om de villkor som fanns 

inom armén, men även om vilka föreställningar som fanns inom det militära rummet.   

Begreppen hjälper därför till att isolera olika kulturella symboler som var rådande inom 

militären och blir ett redskap som belyser de konflikter, enligt Hunt, som kunde inrymmas 

                                                           
62 Hallenberg & Linnarsson 2014, s. 7-9. 
63 Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm (Stockholm 
2011), s. 28-29.  
64 Sennefelt 2011, s. 29. 
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inom en kultur. Jag ser kulturen i termer av Geertz resonemang, rummet som den speciella 

militära miljön – som kunde ha subkulturella drag – och platsen som rättssalen där brott och 

kulturella konflikter förhandlades. Bidraget av att tillämpa de teoretiska begreppen plats och 

rum hjälper därmed domstolsprotokollen att berätta om den militära kulturen. Begreppen plats 

och rum blir i uppsatsen ett teoretiskt verktyg, men förser även med en hjälpsam tematisering 

av undersökningens delar, vilket jag återkommer till i uppsatsens disposition. 

Källor och urval  
För att undersöka brott mot Gud har jag undersökt ett brett källmaterial. Källorna består av 

både tryckta och otryckta källor av olika karaktär och svårhetsgrad. De tryckta källorna är det 

lagverk som militärrätterna brukade samt ett krigstraktat av den forne fältprästen Simon 

Isogaeus. Dessa för att undersöka soldaternas villkor, definitioner av religionsbrottsligt 

handlande och den militära platsen. Eftersom jag intresserat mig för vad som försiggick inom 

det militära rummet och militärrätternas praxis har det varit nödvändigt att finna konkreta 

domstolsprocesser.     

För att finna konkreta domstolsprocesser har ett mycket omfattande arkivarbete krävts, 

eftersom det inte finns någon samling av militärers religiösa brott. De samlingar som finns av 

exempelvis trolldom och vidskepelser är domstolsprocesser som ägt rum i civila domstolar, 

inte inom militära. Samlingar av militära brottsprotokoll finns, men de är utan ämnesmässig 

tematisering. Därför har jag gått igenom flera olika arkivsamlingar i jakt på lämpligt material.     

De domstolsprocesser som jag undersökt, är brott som fördes till generalauditören, vilken 

under den här perioden var högsta militärrättsliga instans. Handlingarna hos generalauditören 

är inte ämnesmässigt sorterade, utan efter datum. Där finns ett ofullständigt register med 

ämneskort, men dessa är fåordiga och kan endast ge en fingervisning om vilka typer av brott 

som fanns inom militären. Registret har dock varit till god hjälp för att få fram datum för 

militära domstolsprocesser, som innehåller religiösa brott. Utöver detta har närliggande år 

kontrollerats, där fler brottsfall återfunnits men som aldrig nämndes i ämneskorten.  

Eftersom ämneskorten är fåordiga och ofullständiga har det varit nödvändigt att läsa hela 

dokumentationen över brottsfallen. Protokollen går från lägre instans till högre, vilket medför 

att brotten rannsakas i en lång process där innehållet gör sig synligt på olika platser av 

dokumentationen. Det går alltså inte att få fram tillräcklig information av ämneskorten, eller 

nedslag i olika protokoll, utan hela den samlade dokumentationen måste läsas. Nedan 
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redogörs en tydligare bild över det källmaterial som undersökts samt hur urvalsprocessen 

genomförts. 

Krigsartiklarna och lagverket 
Krigsartiklarna utgjorde ett nav i det militära lagverket. De utgjorde med andra ord det 

judiciella ramverket över vad som var tillåtet och otillåtet och beskriver därmed hur 

rannsakningarna skulle genomföras, samt hur brotten skulle bestraffas. Krigsartiklarna var 

rådande för armén medan flottan löd under sjöartiklar. Då stora delar av källmaterialet är 

hämtade ur högre militärrättslig institution är flera fall hämtade ur amiralitetsrätterna. 

Skillnaden mellan krigsartiklarna och sjöartiklarna var dock marginell i religiösa frågor. 

Utöver att den andra sjöartikeln krävde tvenne vittnen, var det i huvudsak artiklarna 3-4 i 

krigsartiklarna, respektive artikel 3 i sjöartiklarna som skilde sig åt. Dock inte i innehåll, utan 

i krigsartiklarna 3 och 4 som är hopslagna i sjöartikel 3.65 Då det religiösa innehållet i 

artiklarna är närmast identiskt undersöks endast krigsartiklarna. Av tidseffektiva skäl nyttjas 

en lätt moderniserad version av krigsartiklarna.66 

Krigsartiklarna var dock inte allenarådande. Vid religiösa fall tillämpades även annat 

judiciellt material. Kyrkolag och förordningar kunde tillämpa komplement vid rättsfall där 

krigsartiklarna haltade.67 Militärrätterna var vid religiösa spörsmål inte helt frånvända det 

övriga samhället, utan använde i vissa fall förordningar och kyrkolag som var gällande i 

civilsamhället. Det bör dock framhållas att om annat material än krigsartiklarna lånades in vid 

svårdefinierade fall, utreddes fallen fortfarande inom en militärrättslig kultur. Övrigt judiciellt 

material bör således ses som gällande, dock som ett komplement, då krigsrätterna inte fann 

säker definition hos krigsartiklarna. Då dessa uttryckligen beskrivs i militärrätternas 

domstolsprotokoll har även dessa inkluderats till undersökningen. Sammanfattningsvis har jag 

därmed undersökt det militära regelverk som var gällande vid rannsakning av soldaters brott 

mot Gud. Artiklar, lagar och förordningar utgör det ramverk inom vilka religiösa brott 

utreddes och prövades. Det judiciella materialet utgör alltså den kontext i vilken 

domstolsprocesserna vägs och prövas.  

                                                           
65 Jmfr sjöartiklarna och krigsartiklarna i Johan Schmedeman Johan (red.) (1706). Kongl. stadgar, förordningar, 
bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701 angående justitiæ och executions- ährender… Stockholm 1706. 
S.802, 895. 
66 Karl XI:s krigsartiklar 1683 [1683] (Karlstad 1998). 
67 Detta gör sig synligt i exempelvis krigsartiklarnas inledning där de refererar till tillägg, se Karl XI:s Krigsartiklar 
1683 [1998], s. 3; Se även punkt 18 i tillägget ”Konglige Maj:ts Förordning, huruledes och vad, vid General- och 
Regementes-Rätterna… anno 1683”, i Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 19.  
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Generalauditörshandlingar 
Utöver regelverket har jag även undersökt domstolsprotokoll från krigsrätternas högsta 

instans.68 Fall som behandlades hos generalauditören var alltså brott som inte klarats upp i 

lägre instanser, vilket medför att målen under sin samtid bör ses som grova eller 

svåruppklarliga. I gengäld förser generalauditörshandlingarna en samlad och fyllig 

dokumentation över rannsakningarna, eftersom lägre instansers protokoll inkluderades. I vissa 

fall bifogades kopior av fältkonsistoriets utlåtande, ett material som vi annars vet lite om då 

stora delar gått om intet.69 Generalauditörshandlingarna utgör därmed ett djuplodat material 

från att fallet uppdagades till sista militära instans, med undantag för benådningsärenden som 

tillhandahölls av Kungl. Maj:t och justitierevisionen.70 Det medför att trots att militärrätterna 

dömde straffet till exekution betyder det inte att domen verkställdes. Om domarna verkligen 

utfördes, menar jag, är av lägre intresse för studien.  

Oja som forskat om magi i det tidigmoderna samhället har framhållit att domstolsmaterial är 

ett mycket lämpligt material för undersökningar eftersom domstolarna kom att bli en arena för 

olika föreställningar. Det betyder att föreställningar hos grupper som inte själva lämnat efter 

sig mycket i skrift – såsom soldater, gruvdrängar med mera – går att återfinnas i protokollen.71 

I domstolsprotokoll kan man alltså finna sociala gruppers föreställningar om övernaturligt, 

men protokollen är samtidigt bärare av en viss problematik. Historikern Marie Lindstedt 

Cronberg har framhållit att protokollen skrevs av juridiskt utbildade skrivare vilket försätter 

dommaterialet in i en rättslig hierarki. Sammanfattningsvis menar hon att domboksmaterialet 

kan ses som en skriftlig dokumentation över hur rättskipningen bedrevs av en bildad elit som 

dömde allmogen.72 Historikern Magnus Perlestam framhåller dock att de källkritiska 

argumenten inte bör överdrivas för de militärrättsliga protokollen. Perlestam framhäver rent 

praktiska argument, som att den tidspress skrivaren arbetade under, förmodligen inte gav 

mycket till övers för tydliga omformuleringar. Därtill hade rätten en uttalad ambition om att i 

möjligaste mån återge en sanningsenlig dokumentation av rättegången. Vidare menas att 

protokollen oftast lästes upp, vilket gav de åtalade en chans att protestera om de blivit 

                                                           
68 Generalauditörens arkiv, RA, se Justitierevisionen, Generalauditören, handlingar i generalauditörsärenden. 
Militärrätternas domstolsprotokoll förkortas hädanefter i singular till generalauditörshandling. 
69 Gudmundsson 2014, s. 53-54. 
70 Olli 2001, s. 17-18. 
71 Oja 1999, s. 127. 
72 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880 (Lund 1997), s. 40. 
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missförstådda. Inom militären var därtill bevisteorin tydlig vid rannsakning, någonting som 

explicit förankrats i Karl XI:s krigsartiklar.73  

Språket i militärrätters domstolsprotokoll tros dessutom legat närmare det talade språket än i 

civildomstolar. Det hävdar historikerna Arne Jarrick och Johan Söderberg som undersökt 

brott i olika typer av rättsinstanser. Militärrätterna återgav ofta direkt vad som sades i rätten, 

till skillnad mot kämnärsrätten.74 Militärrätternas protokoll är därmed mycket fylliga för sin 

tid, och ger en detaljerad bild om idéer, överväganden och föreställningar. Jag menar, i 

anslutning till ovan diskuterad kritik om domstolsmaterials möjligheter, att domstolsprotokoll 

från militärrätterna är lämpligt material för att undersöka den militära platsen och rummet. 

 

 

Exempel på protokoll ur generalauditörshandling. Källa: Generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 

 Foto: Uppsatsförfattarens fotografi; bilden är beskuren. 

 

Carla-Segerskiöld och katekesen 
Förutom källor som hörde till det militära rättsväsendet har jag använt mig av ytterligare 

källor. Eftersom tidens lagstiftning vilade på kristna värderingar, grundade på religiösa 

aspekter, har jag använt Simon Isogaeus verk Carla-Segerskiöld och Enfaldig förklaring över 

Lutheri lilla catechismum 1689 för närmare insyn i olika brottstyper och definitioner.75 

                                                           
73 Perlestam 2008, s. 48-49. 
74 Arne Jarrick & Johan Söderberg, Odygd och vanära. Folk och brott i gamla Stockholm (Stockholm 2007), s. 80. 
75 Simon Isogæus, Carla-seger-skiöld hwilken then stormächtigste konung Carl XII. wår allernådigste regerande 
konung, så wäl som forna Swea och Götha konungar… åhr 1714., (Stockholm 1714). 
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Katekesen användes vid förhör om den officiella religionens innehåll, skriven i frågor och 

svar. Upplagan som studeras i uppsatsen var den mest spridda i Sverige och var gällande från 

1689-1810.   

Isogaeus hade ett förflutet som både kyrkoherde och regementspastor under Karl XI:s danska 

krig och blev senare hovpredikant. På Karl XI:s befallning skrev han ett traktat om krig och 

hur dessa kunde vara lagliga och skulle föras på ett kristet sätt. Verket publicerades 1714, 

trots att merparten stod färdigt redan 1695.76 Verket skrevs mycket nära inpå den tid då de 

militära reformerna inrättades och fallen i generalauditörshandlingar rannsakades. På de över 

1400 sidorna behandlas stats- och kyrkorättsliga frågor som direkt rör krig. Isogaeus hade 

varit fältpräst under krigsföring, vilket gör att Carla-Segerskiöld vittnar om intressanta 

detaljer och bär på ett närhetsperspektiv, som är av intresse för den här studien. Verket riktade 

sig till de svenska soldaterna som en religiös-moralisk vägledning inom krig. Idéhistorikern 

Andreas Hellerstedt ser denna som en fälthandbok i kristen etik, eftersom den 

rekommenderades av ärkebiskop Steuchius till att ingå i prästerskapets utbildning. Vi kan, 

enligt Hellerstedt, betrakta verket i linje med den officiella teologin.77  

I samband med källorna bör någonting sägas om återgivningen av texten. En stor del av 

källmaterialet består av handskrivna domstolsprotokoll och brevkorrespondens. Det betyder 

att texterna producerats av en rad olika skrivare med olika handstilar och tekniker. I brist på 

konkreta språkregler kan samma ord och namn stavas olika, vilket gör det svårt att avgöra 

dess formalia, även om vi kan vara säkra på dess ljudvärde. Jag har därför varit konsekvent i 

återgivningen vilket betyder att stavningar som exempelvis ij, ÿ, y återges som ij om inte med 

all tydlighet y skrivs och diakritiska tecken uteblir. Bokstäver som inte återfinns i modern 

svenska samt tecken och förkortningar återges enligt dagens ljudvärde. 

Avgränsning och urval 
I undersökningen har jag begränsat mig till åren 1704-1723 av flera skäl. Jag har velat 

distansera mig en aning i tid från det att lagar och artiklar blev gällande, i och med Karl XI:s 

stora militärrättsliga reform, som inrättades under tidiga 1680-talet. Detta för att låta dem i tid 

sjunka in i den militära rättsskipningens praxis. Valet av år ger även en viss distans till 

närliggande ämnesområden som utforskats rikligt, såsom de större trolldomsprocesserna i 

Sverige som utspelade sig under 1660- och 1670-talet. Jag finner därtill åren viktiga ur ett 

                                                           
76 Carl-E. Normann, Prästerskapet och det karolinska enväldet: studier över det svenska prästerskapets 
statsuppfattning under stormaktstidens slutskede (Lund/Stockholm 1948), s. 171-172. 
77 Hellerstedt 2008, s.10. 
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militärpraktiskt perspektiv. Större delen av domstolsprotokollen tillkom under stora nordiska 

kriget. Jag har velat rikta in mig på en period där armén var aktiv, pressad och prövad av 

kriget. Vidare har jag låtit källornas innehåll styra tidsbegränsningen. Efter att ha gått genom 

generalauditörshandlingarnas sakinnehåll från åren 1643-1728 har de utvalda åren varit den 

tid då flest fall av den här typen rannsakades. 

Ett typurval har även gjorts inom de valda åren. Här har jag valt ut brott som stridit direkt mot 

Gud, sakramenten och fall där religiösa föreställningar prövas. Brott som straffmässigt 

tillmättes ett konsekvensövervägt brott mot Gud såsom självmord eller sodomi har lämnats 

kvar i arkivet. Sammanlagt har jag studerat 10 brott mot Gud. Av dessa har två fall förts på 

tyska. Av språkbegränsning har de delar som förts på tyska lämnats därhän. I den samlade 

dokumentationen finns dock brevväxling och diskussioner som förts på svenska och som 

berättar om fallen. 

Antalet fall kan vid en första anblick tyckas skralt, men eftersom målen nått högsta 

militärjuridiska instans, bifogas i de flesta fall lägre instansers utredning. Generalauditörens 

handlingar ger därmed en lång och mycket fyllig utredning. Att fallen utreddes av högsta 

militärrättsliga instans tyder på att fallen ansågs svåra, men framförallt mycket viktiga för 

rättsväsendet att utreda. Det var i synnerhet kring de grövre fallen som rätt och fel 

förhandlades. Jag gör därmed inte anspråk på att undersöka alla typer av religiösa brott inom 

armén, utan riktar in mig på de som för sin tid ansågs som grova. 

Metod  
När jag tolkat källorna har stor hänsyn tagits till ovan diskuterade teoretiska perspektiv. 

Undersökningen kan således beskrivas som en kvalitativ kulturanalys med starka förtecken av 

hermeneutik. Eftersom jag intresserar mig för detaljer har källorna studerats genom 

närläsning. Den hermeneutiska närläsningen blir en metod att söka efter kulturell mening i 

texterna. Det betyder att samtliga källor är lästa flera gången för att finna samband, liknelser 

och olikheter i hur religiösa brott presenterats, rannsakats, förklarats, avvägts och dömts. 

Krigsartiklar och brottsfall har därför jämförts för att teckna en bild av hur brott mot Gud 

behandlades inom en militärrättslig kontext. Metoden lämpar sig väl för att hitta detaljer och 

då flera av fallen har olika innehåll. Den hjälper att uppmärksamma motsättningar mellan 

exempelvis lag och praxis.  

I likhet med Burkes åsikt har jag velat studera soldaternas brott mot Gud inom den militära 

kulturen. Därför har det varit viktigt att kontextualisera brotten. Om vi lyfter ut och isolerar de 
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enskilda brotten ur sin militära miljö, mister vi samtidigt kopplingen till militärväsendet och 

hur rörelserna däri fungerar. Här har de teoretiska perspektiven rum och plats nyttjats för att 

bibehålla den militärkulturella kontexten. Det betyder att jag utgått från domstolsprotokollen 

för att se hur brotten behandlades och vilka delar av regelverket som användes till dessa typer 

av brott. Därmed har jag haft ett underifrånperspektiv när jag tagit mig an källorna. Genom att 

studera domstolsprotokollens domar blottas de lagar som tillämpades samt militärrätternas 

tillvägagångssätt, praktiker och hantering. Med hjälp av de teoretiska perspektiven vittnar 

domstolsprotokollen inte endast om vad brotten bestod av, utan även hur de behandlades inom 

den militärkulturella rättstillämpningen. På så sätt förblir soldaterna inom sin kulturella 

kontext och lyfter samtidigt fram platsen och rummet som ett studieobjekt i sig. 

Definitioner 
Religion kan tolkas och ge olika uttryck i olika samhällen. En definition om hur religion som 

begrepp är därmed nödvändig. Religion i den här undersökningen är förhållandet mellan 

människa och gud, med Djävulen och andra väsen. Under tidigmodern tid hade överheten en 

vilja att definiera, inkludera och exkludera trosuppfattningar till olika kännetecken, som 

exempelvis magi.78 Religion var synonymt med hållningar och egenskaper som 

underdånighet, förtröstan och för sin tid god vandel. I kontrast mot detta ansåg överheten 

exempelvis magi som någonting oönskat och otillåtet. Dåtidens folk kunde dock ha vitt skilda 

uppfattningar om vad som var rätt kristet, magi, vidskepelses med mera.79 Då jag använder 

begreppet religion tar jag inte ställning för någon av aktörernas definiering om rätt eller fel, 

utan religion reduceras här till människans relation till det vi idag kallar för övernaturligt. 

Därmed är företeelser som den protestantiska kyrkan stipulerat inkluderade i begreppet. 

Djävulskontrakt, hädelse, relation med naturväsen, Gud med mera behandlas därmed som 

religiöst betingade föreställningar och handlande, vilka inryms i begreppet religion.  

Brott mot Gud i den här studien är brott direkt mot Gud eller sakramenten, vilket var 

kontraktet med Gud. Handlande som överträdde det religionsofficiella ramverket som 

cementerats genom lag, kyrkoordning, förordningar, krigsartiklar med mera, stämplades 

därmed som brottsligt och tillräckligt grovt för att vägas i en domstolsprocess. Innehållet i 

                                                           
78 Magi definieras olika inom olika perioder. Termen är problematisk, men inrymmer exempelvis trolldom (magi 
för att skada), vidskepelser (magiska bruk som avviker från statens rådande religiösa doktriner), signeri med 
mera. Översiktligt kan man säga att det är när människor själva har möjlighet att tillskansa sig hjälpmedel från 
det övernaturliga som stred mot den officiella religionen. För vidare definition och diskussion se exempelvis 
Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i Hälsingland 1630-1800 (Stockholm 2003), s.28, 72; Oja 
1999, s. 21-22, 139-141; Ankarloo 1984, s. 22.     
79 Bondesson 2003, s. 7. 
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begreppet lutar sig dessutom mot en samtida juridisk definiering av brott mot den officiella 

religionen,80 men som dessutom innefattar brott mot sakramentens utförande.  

Disposition     
Som redan framkommit, undersöker uppsatsen två centrala teman. Detta resulterar i två 

tematiska kapitel samt ett, där resultaten av de två första diskuteras ihop med den tidigare 

forskningen.  

I det första kapitlet undersöks den militärrättsliga platsen. Här undersöks de militärjudiciella 

lagverket för att förstå soldaternas religionsbrottsliga ramverk. Soldaternas religiösa villkor 

undersöks i egenskap av de normativa lagarna, brev och bruk av den militärrättsliga praxisen 

inom armén. Här undersöks det lagverk och praxis som nyttjades vid utredningarna och hur 

militärrätterna gick till väga med religionsbrottsliga mål. Kapitlet inleds med en historisk 

översikt om krigsartiklarna, militärrätterna och generalauditörsämbetet.  

I det andra kapitlet undersöks brottens innehåll och vad de bestod av. Med andra ord 

undersöks konkreta brott som förts till militärdomstol, föreställningars innehåll, hur de kom 

till uttryck samt relationen till Isogaeus text. Här undersöks alltså brott mot Gud inom det 

militärkulturella rummet. Kapitlet är innehållstematiskt upplagt vilket gör att snarlika fall 

diskuteras ihop. 

Det tredje kapitlet sammanfattar och diskuterar undersökningskapitlen med hänsyn till de 

teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen. Här diskuteras resultat och slutsatser 

tillsammans med tidigare forskning för att placera in brott mot Gud inom den militära 

kulturen i en vidare kontext.  

Undersökningskapitel 1 
 

Militärrättslig bakgrund 
Under tidigmodern tid ökade europeiska stater sin makt vilket bidrog till större militära 

aktiviteter. För att effektivisera armén behövdes tydligare kontroll och disciplinering över 

soldaterna. Krigsartiklarnas införande ses som ett led i detta. Artiklarna innehöll direktiv om 

vad som var accepterat och icke accepterat, såsom lydnad mot överordnad, medmänsklighet 

mot civila och plikten mot Gud. Den västerländska militärjudiciella hållningen var i den 

                                                           
80 Bo Lindberg, Praemia et poenae. Etik och straffrätt i Sverige i tidig ny tid, bd 1, vol 2 (Uppsala 1992), s. 493. 
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meningen sammanflätad i en väv av naturrätt och ecklesiastisk lag.81 Soldaterna levde inom en 

miljö präglad av våld, inte enbart genom yttre fältslag, utan också inom armén med strikta 

lagar, samt av brutalitet, våld och pennalism från officerare. I de engelska krigsartiklarna från 

1642 var inte mindre än fyrtiofem brott inom armén belagda med dödsstraff.82  

I Sverige pågick en liknande förändring. Från 1600-talets första hälft ledde den rättsliga 

förändringsprocessen till strängare hållning. Militära special- och processrätter klädde 

medvetet soldaternas disciplinering i traditionella rättsliga former, vilket kom att bli en 

kombination av professionalitet och brutalitet ledd av juridisk bildad personal. Militärrätten 

hade således redan påbörjat en påtaglig förändring före det karolinska enväldet, vilket lade 

grund för de jurister som verkade inom den karolinska armén. Även om svenska staten var, för 

sin tid, i framkant med ett förrättsligande, var huvudsaklig inspiration hämtad från andra 

länder. Exempelvis instiftandes generalauditörämbetet år 1632. Militärrätterna var i stort 

behov av att dels stävja soldaternas ovana att själva ta sig rätten att avgöra rätt och fel, samt att 

motverka den rådande rättsosäkerhet som annars lätt kunde uppstå från befäl. Att cementera 

disciplinen var nödvändigt för att hålla samman armén, men domarna fick inte bli godtyckliga 

eftersom bägge företeelserna kunde hämma militärens funktionalitet och krigsmoral.83 I takt 

med allt mer avancerade stridstekniker krävdes bättre disciplinering. För att summera 

företeelsen har Anners förklarat Europas rättsutveckling som: 

Även om soldatmaterialets moraliska nivå starkt växlade från land till land ställdes dåtidens stats- 

och militärledningar inför en i huvudsak likartad uppgift: hur skapa en fast disciplin inom stora, 

tätt sammanträngda massor av analfabeter med stark benägenhet för vidskepelser och 

masspsykos.84          

Enligt Kurt Grönfors var Karl XI:s krigsartiklar inget nytt. Den första mer konkreta 

militärrättsliga speciallagstiftningen i Sverige uppkom med Gustav Vasas krigsartiklar av den 

12 januari 1545. I de korta artiklarna nämns exempelvis att krigsfolket hade ett antal män som 

skulle döma brotten. Trots att krigsartiklar fanns kan vi inte säga att där fanns någon konkret 

militärrätt. Grönfors anser att det vore felaktigt att tala om ett militärjuridiskt rättssystem 

endast på grund av en speciallagstiftning. Den första mer konkreta militärrätten uppkom först 

med Gustav II Adolfs krigsartiklar. I utkastet framkom att konungen skulle verka som ”Guds 

                                                           
81 Parker, Geoffrey, ”Early Modern Europe”, i The laws of war: constraints on warfare in the Western world, red. 
Howard, Michael, Andreopoulos, George J. & Shulman, Mark R. (New Haven, 1994), s. 41-42. 
82 Geoffery 1994, s. 47. 
83 Kjell Å. Modéer, ”Karolinernas jurister. Det militära rättsväsendets aktörer under det karolinska enväldet”, 
Karolinska förbundets årsbok (1992), s. 27 & 31. 
84 Anners 1961, s.25. 
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domhavare på jorden”, vilket kom att innefatta både inom landet och i fältlägret.85 Efter Karl 

XI:s trontillträde blev det rådande systemet allt mer tyngt av sin egen osystematiska hantering 

av brottsmål. Under krigsåren hade antalen mål blivit en stor belastning för det gamla 

systemet, vilket fick Karl XI:s militärreform att förändra militärrätterna. Exempel på 

ordningsreformen var att kollegiet och militär överrätt skildes åt. Till följd av detta ändrades 

överrätten till att bli en självständig generalkrigsrätt. Kärnan i denna reform blev Karl XI:s 

krigsartiklar varpå en tydligare rättegångsordning och processrätt sattes i bruk. Inom reformen 

kom vissa yrkesbefattningar att få instruktioner och en mer framtonad roll. Underrätterna 

genomgick ingen större förändring, men inom generalkrigsrätten kom en tydligare ämbetsroll 

att presenteras i samband med avdömande. Generalkrigsrätten skulle ha en president bestående 

av fältmarskalk, av KM:t förordnad general eller, i vissa fall, högre officerare som domare.86 

Generalrätten kom att få en annan maktposition än tidigare. Generalrätten fick exempelvis 

möjligheten att ”leuterera” underrättens domar, det vill säga, att de erhöll rätten att döma ut 

mildare straff än vid gällande lag och författning.87 Trots att det militära rättsväsendets 

utveckling blev allt tydligare menar Grönfors att det är svårt att ge en övergripande bild över 

militärrätternas organisation. Inom det militära domstolsväsendet fanns en rad särregler. Vissa 

regementen, såsom livgardesregementena, hade under vissa perioder rätten till egen 

jurisdiktion, vilket kunde ha en annan krigsrättsprocedur.88 Dessa förklaras dock som särregler 

och inte fixerade i en enskild militärrättslig ordning.  

Först vid Karl XI:s omorganisation fick generalauditörsämbetet en tydligare roll. 

Generalauditörens främsta uppgift var att hålla uppsikt över den militära rättskipningen. Inom 

uppsikten inrymdes uppgifter som att kontrollera militärens personal och rätta lagföring, 

angiva brott som kommit till hans kännedom, se till att domar fälldes i enighet med Sveriges 

lag och krigsartiklar, konstitutioner med mera. Utöver att hålla uppsikt ingick även 

skyldigheter. Generalauditören skulle kontrollera och föra kommando över generalrättens 

personal, men det kanske viktigaste var att han skulle förhöra krigsfångar, kontrollera 

rättegångsordningen och – tillsammans med rättens president – underteckna 

generalkrigsrättens domar. Detta ledde till att lägre auditörer rådfrågade generalauditören i 

svåra frågor.89  

                                                           
85 Grönfors 1951, s. 208-210. 
86 Grönfors 1951, s. 213-216. 
87 Grönfors 1951, s. 214-215, not 29. 
88 Grönfors 1951, s. 215-216. 
89 Grönfors 1951, s. 232-233. 
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Brott mot Gud i militär lagstiftning och rannsakning  
I följande undersökningskapitel kommer jag att undersöka det judiciella materialet som var 

rådande under perioden och utformade den plats inom vilken soldaterna rannsakades. Detta 

för att undersöka den rättsliga kontext som utgjorde soldaterna religiösa villkor och ramverket 

för hur religionsbrottsliga handlingar definierades och vägdes samt militärrätternas praxis vid 

rannsakning.    

Krigsartiklarna 

Krigsartiklarna från 1683 består i sin helhet av 145 artiklar samt fem bifogade förordningar 

som förtydligar hur ordning, regler och instruktioner om hur dessa skulle behandlas. Redan i 

förordet till artiklarna förklaras att krigsartiklarna gällde för alla verksamma inom armén. 

Varken hög eller låg inom armén fick frångå krigsartiklarna, andra påbud, eller den allmänna 

lagens klara innehåll. Förordet uttryckte explicit att domarämbetet likväl omfattades av 

krigsartiklarnas regler, vilket medförde att inte bara högre militär rang inkluderades, utan 

även andra höga yrkestitlar. Reglerna skulle både följas och om det behövdes, straffas efter 

artiklarnas beskrivning för att upprätthålla en god och sträng disciplin inom armén.90 

Krigsartiklarna är tydliga med att alla inom armén gick under dess jurisdiktion, men ett fall ur 

generalauditörens handlingar visar att det inte enbart gällde aktiva soldater. Archlimästaren 

Jonas Berg var pensionär och hans brott mot Gud hade utförts vid hemmet i civilsamhället. I 

rannsakningen går att läsa: ”hwilken njuter pension af krigzmans Cassan, och således epter 

den wanliga praxien lijder under Ammiralitets jurisdictionen”.91 Eftersom Berg fortfarande 

avlönades ur krigsmanskassan ansågs han vara en del av armén.  

Av dessa 145 artiklar var det i huvudsak de 22 första artiklarna som behandlade religionsbrott, 

religionens praxis samt de kyrkliga ämbetena i fält. Dessa var uppdelade i de tre ämnestitlarna 

Tit.1 Om GUDs Fruktan och GUDs H. ord (Art.1-6), Tit.2 Om GUDs Tjänst och 

Predikan(Art.7-17), samt Tit.3 Om Fältprästernas Kall och Ämbete (Art.18-22).92 Inom den 

första titelkategorin behandlas religiösa brott och hur dessa skulle straffas. I den andra 

titelkategorin beskrivs hur de religiösa ritualerna skulle genomföras, tillika straffas om de inte 

genomfördes eller utfördes felaktigt. Den tredje kategorin behandlar fältprästernas ämbetsroll 

och hur dessa i en militärjudiciell kontext skulle rannsaka och behandla religiösa spörsmål. 

                                                           
90 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 3; I generalauditörshandlingarna framkommer att de åtalade hade 
vitt skilda militära titlar, från nyvärvad till kapten, för exempel se generalauditörshandling nr 23, 25/5 1704 och 
generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714.  
91 Protokoll den 6/11 1722, i generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723.  
92 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4-5. 
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Utöver dessa artiklar behandlas religionsbrott i ämneskategori XV Om Dråp och Mord artikel 

87, den lyder: ”Dräpes någon med förgöring eller trolldom, eller eljest mördas, då straffes 

Mannen, som sådant gör, till stegel, och Konan till eld, jämte den som där till samtycker eller 

råder.”93 Artikel 87 hänger på så sätt intimt ihop med ämnestitel 1 men är placerad under en 

annan ämneskategori. 

Tit. I Om GUDs Fruktan och GUDs H. ord  
Redan i första krigsartikeln gör monoteismen sig synlig. Eftersom all lycka kommer från Gud 

så skall endast han dyrkas. Artikeln stipulerar vad som stred mot den officiella religionen:  

Ty skall här med allt Avguderi vara förbjudet och ingen Avgudadyrkare, Trollkarl eller 

Vapendövare i Lägret eller ibland Vårt Krigsfolk liden varda, utan där någon beslås att dyrka och 

tillbedja Avgudar, döva vapen, värjor, eller umgås med Trolldom, vidskepelser och slika 

ochristeliga konster, […]94  

Inom militären skulle således en strikt religiös hållning följas. Brott enligt citatet skulle dömas 

efter Guds- och Sveriges allmänna lag.95 Artikeln riktar sig mot att ingen fick bedriva 

avguderi eller trolldom inom armén och ej heller beblanda sig med människor, som via tro 

eller handling sattes i kontrast mot den officiella läran. Artikeln belyser brottsliga motiv som 

var intimt förankrade till soldaternas yrkestillhörighet. Att döva vapen var således någonting 

som var högst förbjudet och kategoriserades med samma hårda ton som trolldom och 

avguderi.  

Den andra artikeln innehåller förbud mot att ”försmädar och blasfemerar” Herrens namn. 

Oavsett om detta skedde i nyktert eller onyktert tillstånd skulle det – förutsatt att brottet vann 

laga kraft – bestraffas med döden och därtill utan all nåder.96 Smädelsen av Guds namn sågs 

                                                           
93 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 11. 
94 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4; Att döva vapen menas att genom trolldom förgöra eller besvärja 
ett vapen. En vapendövare är alltså en person som kan göra ett vapen obrukbart eller att det inte gör skada, 
alternativt göra kroppen hård och osårbar mot vapen. För samtida definition se Isogaeus 1714, s. 832. 
95 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 [1998], s. 4; Oja diskuterar krigsartiklarnas syn på trolldom som ledde till skada 
och att ansluta sig till Satan i och med stadgan om eder och sabbatsbrott från 1687 men hävdar att trolldom till 
att skada och förbund med Djävulen ligger nära varandra, Oja 1999, s. 97; Guds- och Sveriges lag kom att fogas 
samman under tidiga 1600-talet. Under reformationstiden kom Guds lag att i huvudsak betecknas som brott 
mot de tio budorden, vilket i regel var belagt med dödsstraff. I väntan på en ny reformerad lag, vilken aldrig 
blev av, utformades ett appendix till landslagen år 1608. Appendixet var färgat av en gammaltestamentlig 
hållning vilken infogades i den svenska landslagen och vävdes in i högmålsbalken och var gällande till 1734. 
”Guds lag” blev i praktiken gammaltestamentlig lag. I den första krigsartikeln likställs alltså ”Guds och Sveriges 
lag” med dödsstraff. Se Sven Kjöllerström, Guds och Sveriges lag under reformationstiden (Lund 1957), s.47, 51 
& 104.  
96 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
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inte med blida ögon utan belades med grovt straff. 97 Den allvarliga men korta artikeln 

begränsar emellertid hädelsens karaktär och motiv. Det som den andra artikeln åsyftar var 

hädelse mot Guds namn, vilket antyder att hädelsen begränsas till sagda ord om Guds namn. 

Det betyder dock inte att hädelsens religiösa form reducerades till enbart verbala uttryck, utan 

krigsartiklarna gjorde skillnad mellan smädelse av Guds väsen och religiöst heliga symboler 

och ritualer genom att separera dessa i två olika artiklar. 

Brott riktatde mot de protestantiska sakramenten, Guds ord och Gudstjänsten behandlas i den 

tredje artikeln som bär på ett något fylligare definitionsinnehåll än föregående artikel. Den 

tredje artikeln lyder i sin helhet: 

Gör någon gäckeri och apespel av Gudstjänsten, bespottar GUDs ord och de H. Sakramenterna, 

och bliver därtill beslagen, han skall först havas till Lägrets Consistorium Ecclesasticum, och där 

hans ord befinnas av Consistorialibus vara med någon försmädelse och blasfemia bemängda, så 

skall han sedan, efter deras inhämtade betänkande, av Krigsrätten till svärd dömas och exequeras 

utan alla nåder.98 

Hädelse och hån av Guds ord och sakramenten straffades – om de bedömdes skyldiga – till 

livet, men artikeln vittnar om att ärendet dessförinnan skulle utredas av konsistoriet. Det var 

fortfarande krigsrätten som skulle fälla domen men detta skulle ske med konsistoriets 

betänkande. Således hade kyrkan enligt artiklarna ett definitionsmässigt inflytande i 

utredningarna om hädelser mot de religiösa ritualerna och Guds ord. Detta var dock intet nytt. 

Under 1600-talet hade kyrkans makt kraftigt urholkats men prästerna behöll sin sakliga 

expertis när det gällde brott mot Gud. Det fanns en ideologisk maktskillnad, baserad på 

principmässigt särhållande mellan den andliga och den världsliga maktens uppgifter. Det var 

den världsliga maktens uppgift att straffa brott, medan det låg i prästernas uppgift att upptäcka 

brotten och utifrån en teologisk tolkning utröna huruvida det var ett brott eller ej.  

Förhandlingar mellan kung och kyrka mellan 1630-1680-talet visar att särhållningen av 

kungens- och kyrkans ämbetsmän ökade. Kyrkliga ämbetsmän skulle definiera och upptäcka 

brott mot Gud, medan kungens ämbetsmän skulle bestraffa om det ansågs vara ett brott.99 Det 

symbiotiska men ändock åtskilda förhållandet mellan den kyrkliga institutionen och den 

kungliga, gör sig således synligt i den tredje artikeln.   

                                                           
97 Smädelse, försmädelse, hädelse och blasfemi används genomgående synonymt. I rannsakningen av Philqvists 
hädelse där flertalet vittnen utfrågades. I rätten frågas flera vittnen om samma brott vid samma tillfälle men 
använder olika ord av händelsen. Protokoll från den 24/9 1716, Generalauditörshandling nr 32, 25/10 1716. 
98 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
99 Cecilia Ihse, Präst, stånd och stat. Kung och kyrka i förhandling 1642-1686 (Stockholm 2005), s. 108-109. 
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Den fjärde artikeln var tät förankrad till den tredje och kan betraktats som ett tillägg till den 

tredje. Den fjärde artikeln lyder: 

Äro hans ord utan all försmädelse, och allenast av obetänksamhet, oförstånd eller lättsinnighet här 

flugne, skall han första resan allvarligen förmanas, och på knä göra Gudi avbön, då korum hållas, 

samt sedan böta till Krigshospitalet en månads sold, sammaledes andra resan, kommer han tredje 

resan igen, arkebuseras.100 

Fokus vidgades till att se om det verkligen var en försmädelse eller ej. Konsistoriets utlåtande 

kunde enligt krigsartiklarna påverka strafftillämpningen från avrättning till böter och 

skamselstraff, genom att stå på knä vid korum. Intentionerna och allvaret av orden var därmed 

viktiga för att tillmäta rätt straff. Den mildare fjärde artikeln kunde dock inte sättas i system 

eftersom den begränsades till två tillfällen – av så att säga ”obetänksamt” – hädande. Vid ett 

tredje tillfälle, även om det skett i oförstånd, obetänksamhet eller lättsinnighet, tillmättes 

dödsstraff.  

Den femte artikeln förtydligar förbudet mot missbruk av Guds namn såsom ”svärjande och 

bannande, samt ljugande och bedragande”.101 Artikeln menar att allt sådant är förbjudet men 

påvisar emellertid vissa förmildrande omständigheter som om det skett i ”hastighet eller av 

någon iver uti sitt fall”. Skedde detta skulle det bestraffas genom att giva till fattigbössan, 

eller bära musköter/karbiner i regementets åsyn under korum.102 Detta förbud framgår med 

tydlighet, men uppenbarligen fanns viss förståelse över att Guds namn kunde yppas i 

situationen. Därmed vittnar den femte artikeln om att soldatens intention samt den rådande 

situationen var viktig vid övervägandet av bruk och missbruk av Guds namn.  

Sjätte artikeln är den sista av artiklarna under titeln Om GUDs Fruktan och GUDs H. Ord. 

Artikeln riktar sig som en förlängning av den föregående, men behandlar annan situation. Om 

Guds namn missbrukats under ”lättfärdig sedvana, eller i dryckesmål” belades det med att 

böta en månads sold åt krigshospitalet, samt att stå knä i ringen vid korum. Därefter skulle 

prästerna och vederbörande hålla uppsikt över den dömde.103       

De tre första artiklarna styr och behandlar i huvudsak tre områden som klassades som brott 

mot Gud. 

                                                           
100 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
101 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
102 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
103 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
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1). Bortfall från Gud. 

2). Hädelse i form av att smäda Guds namn. 

3). Hädelse mot Guds ord och de lutherska sakramenten. 

Alla dessa brott var belagda med dödsstraff, men de skiljer sig åt i hur de betraktades av 

överheten. Krigsartiklarnas två första teman skulle utredas av krigsrätterna, medan det tredje 

skulle fällas av krigsrätterna men ledas av konsistoriet.  

Historikern Erik Anners har tolkat den tredje artikeln som en rättssäkerhetsgaranti, eftersom 

konsistoriet hade makt att avgöra huruvida handlandet var brottsligt eller ej, någonting som 

fattades hos den ryska motsvarigheten.104 Om vi vänder på Anners resonemang kan vi se att 

konsistoriet inte hade samma inflytande i de två första artiklarna rörande avfällingar från Gud 

och smädandet av hans namn. Att döma av den första ämnestiteln i krigsartiklarna, anlitade 

konsistoriet sin expertis när det handlade om frågor rörandes Guds ord och de lutherska 

sakramenten. Konsistoriet hade med andra ord högst begränsat inflytande gällande flera 

grova brott samt avsaknad av auktoritet att döma. Enligt historikern Linda Oja hade prästerna 

i övriga samhället mist sina befogenheter att bestraffa magibrott vid införandet av 1686 års 

kyrkolag.105 Istället för reella bestraffningsbefogenheter skulle kyrkan och dess ämbetsmän 

nyttja sin teologiska expertis till att upptäcka och fastställa brott mot Gud, såsom 

avgudadyrkan.106 Enligt krigsartiklarnas innehåll var denna expertis inom militären kraftigt 

beskuren till att enbart gälla den tredje artikeln.  

Med alla artiklarna under den första ämnestiteln i betänkande fanns förvisso olika regleringar 

av hur vissa situationer och intentioner skulle avdömas, men samtliga aspekter var 

straffbelagda. Artiklarna gör en stark skillnad mellan exempelvis smädelse och missbruk av 

Guds namn, något som hade betydande straffskillnader. Detta tyder på att brott dömdes efter 

situation, innehåll och bakomliggande motiv. Trots att brotten kraftigt kunde förmildras 

kvarstår en brottsrubricering över dem. Guds namn var ingenting som fick användas 

lättvindigt. Att missbruka hans namn i ”iver uti sitt fall” var straffbelagt, trots att det knappast 

varit bundet till en illasinnad intention.        

                                                           
104 Anners 1961, s. 24. 
105 Oja 1999, s. 94-95. 
106 Ihse 2005, s. 108-109. 
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Tit. II Om GUDs Tjänst och Predikan 
Den gudsfruktan som utmärker sig under krigsartiklarnas första ämnestitel skulle 

upprätthållas genom gudstjänst och predikan. I artikel 7, den första under ämnestiteln Om 

GUDs Tjänst och Predikan, nämns: ”Och på det en sann GUDs fruktan uti Krigsfolkets hjärta 

inrotas måste, så vete Vi, att var Morgon och Afton skall Korum i Lägret, av allt Krigsfolket, 

både Officerare och gemene […]”.107 Med bön två gånger om dagen skulle gudsfruktan 

etableras hos soldaterna. Att hålla korum var således ett mycket viktigt inslag hos soldaterna 

eftersom det inte bara skulle motverka brott mot Gud, utan också vara ett kontinuerligt inslag 

i soldaternas vardag.108 Vid korum skulle samtliga militärer närvara, både officerare och 

gemena. Efterföljande krigsartiklar förtydligar vikten av delaktighet samt vilka repressalier 

som skulle vidtas vid olovlig frånvaro eller om en soldat kommit överförfriskad till korum. 

Närvaro gällde för både gemene, officerare och präster, men sjukdom nämns som en 

accepterad ursäkt för att inte närvara.  

Fattades giltig frånvaro delades dom ut efter vilken rang brottslingen hade. Vid olovlig 

frånvaro skulle den präst som skulle hålla i korum böta en månads sold till krigshospitalet. En 

officer skulle böta ”något” under prästers överseende. En gemen som försummade korum 

skulle de två första gångerna ”bära några musköter, karbiner eller harnesk” och vid en tredje 

gång stå i halsjärn en dag och natt.109 Enligt krigsartiklarna var det således brottsligt för 

samtliga att missa korum utan giltigt skäl. Straff baserades på rang och position inom 

militären där högre skikt skulle böta medan gemene plikta med kroppsstraff.  

Ett liknande resonemang förs om en soldat kom berusad till korum. Detta skulle bestraffas 

efter en liknande rangindelning. Om prästen som skulle hålla i korum kom berusad till sin 

predikan, skulle han första och andra gången allvarligt straffas av fältkonsistoriet. Hände det 

en tredje gång skulle han avskedas.110 För officerare som kom berusade är formuleringen 

något trevande. ”Kommer någon Officerare överlastad av drycker till Korum, och gör därvid 

                                                           
107 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
108 Korum var en kort andaktsstund inom militära sammanhang, NE, sökord: ”Korum”, [hämtad 10/3 2015]. 
109 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4; För straffet om att bära musköter är det något oklart, men 
tycks ha varit en form av fysisk bestraffning. Enligt Svenska akademins ordbok menas: ” 1) (numera bl. i vissa 
trakter, vard.) avbasa (ngn), ge (ngn) stryk, klå l. slå (ngn); i 1621 års krigsartiklar använt om ett straff som var 
föreskrivet för vissa förseelser; jfr PUND III 1. (Krigsman som i tjänsten missbrukar Guds namn) gifwe derföre 
effter som han är til vhti fattiges bössan, eller pundes i Regementets åsyn då Chorum är hållet. Krijgsart. 1621, 
§ 4. särsk. […] Anm. till 1. I de fall där den felande enligt 1621 års krigsartiklar skulle ”pundas” föreskriva 1683 
års krigsartiklar ett annat straff bestående i att han skulle bära musköter l. karbiner (l. harnesk). Vissa ä. 
lexikografer (t.ex. Möller (1790, 1807) o. Lindfors (1824)) ha uppfattat detta senare straff som identiskt med 
det förra o. definiera verbet punda i överensstämmelse därmed.”, SAOB sökord: ”punda” [hämtad 10/3 2015].  
110 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
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någon förargelse, suspenderas första gången från tjänsten tvenne månader, andra gången tjäna 

så länge som gemen, och tredje gången förvisas utan avsked.”111 För officerare gällde bara 

berusningsförbudet ifall officeraren gjorde någon ”förargelse”. Strängare var det för soldater 

med lägre befattning. Kort och gott förklaras: ”Är det en gemen, slås i halsjärn dag och 

natt.”112 Beroende på yrkesbefattning dömdes soldaterna olika där prästerna och officerare i 

huvudsak fick straff i form av suspendering, indragen lön eller avsked. För de lägre 

soldatbefattningarna skulle kroppsstraff tillämpas redan vid första tillfället. Utöver korum 

skulle predikningar hållas varje söndag, högtidsdag och om möjligheten fanns, en gång i 

veckan. Dessa skulle behandlas och genomföras likt korum och även bestraffas på samma sätt 

likt brott mot korum.113  

Jämfört med olovlig avvikelse straffades berusning vid korum hårdare. Krigsartiklarnas 

straffnivåer menar således att det var värre att närvara vid korum i osedligt skick än att inte 

närvara alls. Här bör betonas att all olovlig frånvaro och nästan all form av berusning vid de 

religiösa ceremonierna var straffbelagd. Att korum skulle hållas två gånger om dagen, tyder 

på att soldaterna befann sig under en mycket kontinuerlig och sträng kristen kontrollinstans.     

Tit. III Om Fältprästernas Kall och Ämbete  
Konsistoriet hade enligt de första sex artiklarna begränsat inflytande till brottsliga sakfrågor 

och ingen dömande makt. Prästerskapets befogenheter inom armen ges däremot mer utrymme 

under ämnestiteln Om Fältprästernas Kall och Ämbete. Tillsättning av fältpräster skulle ske 

av biskopen från det stift där ”Folket hör hemma”.114 Över tillsättningen av fältpräster hade 

varken överste eller officerare möjlighet att påverka. Detta för att undvika att regementet fick 

en partisk präst. Tillsättning skulle således ske av biskopsämbetets representant och vars val 

skulle accepteras. Om soldaterna inte skulle vara nöjda med den tilldelade prästen, eller ansåg 

att denne brutit mot sina plikter, skulle han föras till konsistoriet för rannsakning. Huruvida 

prästen visat sig olämplig eller ej hade varken officerare eller överste möjlighet att avgöra. 

Detta spörsmål var inskränkt till konsistoriets auktoritet. Om en präst i sitt ämbete uppträdde 

med olämpligt leverne eller med bristande kunskaper skulle han föras till konsistoriet och där 

rannsakas och straffas.115 Detta betydde inte att soldaterna var fråntagna allt inflytande över 

                                                           
111 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
112 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4. 
113 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 4-5. 
114 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 5. 
115 Jmf art. 18, 20 & 21 i Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 5. 
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fältprästerna. Översten eller officerarna kunde klaga till konsistoriet om de fann fältprästen 

olämplig, men utredningen och eventuella repressalier skulle föras av konsistoriet.  

Utöver de ansvarsvarsområden, som diskuterats ovan, hade fältprästerna enligt krigsartiklarna 

ytterligare ett ämnesområde att behandla. Fältprästerna skulle driva kapitlets ärenden i fält. 

Likt den 19:e artikeln förtäljer: ”Och på det alla Kapitlets saker, icke mindre i fält än eljest, 

må ordentligt rannsakade och avdömda varda, så förordna Vi hos Armeén ett 

Consistorium”.116 I fältprästernas uppgift ingick därmed att upprätthålla ett konsistorium, inte 

minst då armén var i fält. 

Konsistoriet i fält och vid förläggning  
Både hovkonsistoriet och fältkonsistoriet hade en betydande praktisk roll vid utredningen av 

brott mot Gud. Konsistoriet har redan nämnts ett par gånger i den här studien, men inte något 

mer ingående. Första gången konsistoriet nämns i krigsartiklarna är redan vid den tredje 

artikeln där det nämns som ansvarigt för utredning av blasfemi.117 Konsistoriet hade enligt 

krigsartiklarna i huvudsak rollen att definiera utredningen av blasfemi.  

Konsistoriet var i kyrkliga sammanhang att likställas med ett domkapitel. Då krig bröt ut 

inrättades ett så kallat fältkonsistorium – vilket kan ses som ett provisoriskt domkapitel i fält – 

för att behandla de frågor, problem och uppgifter som hörde till kyrkans ansvarsområde.118 

Enligt den 19:e krigsartikeln skulle fältkonsistoriet iscensättas med den äldste hovpredikanten 

eller fältmarskalkens predikant för att ”[…] slita alla Capitels saker, efter GUDs Lag och 

Kyrkoordningen, och vad de i så måtto göra, vare så kraftigt som det uti någon annan 

ordinarie Consistorio avhandlat vore.”119 Fältkonsistoriet skulle således äga samma auktoritet 

som vid ordinarie kyrklig institution.  

Trots att fältkonsistoriet hade stort inflytande i soldaternas religiösa liv vet vi ganska lite om 

dess praktiska funktion. Under 1600-talet har nästan allt material gått om intet. Från stora 

nordiska kriget finns bättre dokumentation men även den perioden lider av stora luckor i 

dokumentationen.120 Det material som finns bevarat har studerats av en handfull historiker 

inom skilda undersökningsområden. Harald Tigerström har undersökt fältprästers rekrytering 

och avlöning. Arthur Stille har publicerat ett par protokoll från fältkonsistoriets verksamhet i 

                                                           
116 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 5. 
117 Se diskussion ovan. 
118 Gudmundsson 2014, s. 53; Harald Tigerström, ”Karl XII:s fältkonsistorium. Ett märkligt avsnitt ur de svenska 
domkapitlens historia”, KFÅ 1955, s. 88. 
119 Karl XI:s Krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 5. 
120 Gudmundsson 2014, s. 53 
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Bender. Maria Sjöberg har nyttjat det kvarvarande materialet för att undersöka ett par 

äktenskap och dess problematik i polska fälttåget. Kyrkohistorikern David Gudmundsson har 

nyttjat fältkonsistoriet för att nå fältprästernas liv och mödor i fält.121 Ingen av nämnda 

historiker har undersökt fältkonsistoriets arbete vid brott mot Gud, vilket gör att det finns ett 

tomrum kring detta område, trots att det i tidigt skede nämns i krigsartiklarna.  

Konsistoriet i generalauditörshandlingarna 
Generalauditörens handlingar kan dock skänka mer kunskap om konsistoriets verksamhet. 

Konsistoriet och dess utlåtande återfinns i flertalet rättsprotokoll och i vissa fall finns en kopia 

eller originalet bifogat i generalauditörshandlingarna. Huruvida det var det faktiska 

fältkonsistoriet eller ett stationärt konsistorium är stundom svårt att säga. Vissa dokument står 

uttryckligen underskrivna som hovkonsistoriet, amiralitetskonsistoriet – vilka var flottans 

motsvarighet till fältkonsistoriet – eller enbart konsistoriet. Om dessa utlåtanden skrevs i fält, 

vid förläggning eller vid stationära kyrkliga institutioner torde dock vara av mindre vikt för 

den här studien eftersom krigsartiklarna uttryckligen betonar att dessa skulle utredas på 

samma sätt.122 Krigsartiklarna nämner uttryckligen att det var fältkonsistoriet som skulle 

definiera brotten. I praktiken kunde dock andra uppsättningar erhålla rollen, förutsatt att de 

tillstod med likvärdig kompetens som de stationära.    

År 1711 fördes soldaten Johan Christopher Döring till konsistoriet anklagad för att ha hädat 

Gud. Konsistoriet sattes samman i sakristian tillhörande Halmstadz kyrka med ”någre 

prästemäns närwaru”.123 I både ord och text hade Döring hädat Gud men menade att han inte 

mindes dessa ”försmädeelige expresioner”. Han förklarade att ”han antingen i daglig 

omgänge blifwer förtretet eller för en styfwer brännewijn dricker, och der på röker en pipa 

swart tobak, weet han intet hwad han talar eller giör”.124 Döring menade därmed att hans 

intentioner inte var av ondo utan att utomstående faktorer lett till hans handlande. Vidare 

förklarades att han med ”botferdigt hierta wille bekänna och med ånger uthi troo hoos Gud 

                                                           
121 Tigerström 1955, s. 88-94; Arthur Stille, ”Fältkonsistorieprotokoll från Bender”, KFÅ 1917, s. 81-93; Maria 
Sjöberg, Kvinnor i fält 1550-1850 (Hedemora 2008), s. 121-145; Därtill nämner Gudmundsson att Erik Sandstedt 
undersökt Jöran Nordbergs verksamhet i Moskva, studien tycks dock inte vara av relevans för den här 
uppsatsen, Gudmundsson 2014, s. 53. 
122 Se diskussion om den 19:e krigsartikeln ovan. 
123 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 4 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
124 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 4 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
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afbedia: […]”.125 Från krigsförhöret hade konsistoriet fått kännedom om fler brott som Döring 

begått. Utöver det verbala övergreppet mot Gud hade han vägrat gå till nattvarden, samt blivit 

ertappad med lappar som kunnat användas till vidskepelser. Döring menar att det hårda straff 

han tidigare utstått för en desertering gjort att han inte kunnat tillgodose sig nattvarden. 

Angående lapparna han hade i sin ägo, hade han tänkt använda dem till att tända sin pipa. Han 

hade rivit flertalet lappar så att de skulle passa piptändning. Döring påstod att han hade hittat 

dessa, utan att veta vad som stod på dem då han varken var läs- eller skrivkunnig.126 Trots 

dessa förklaringar hävdade aldrig Döring någon total oskuld, utan höll fast vid att dessa 

synder var någonting han ångrade stort. I brevet till militärrätterna står att läsa: 

[…] försäkrar äliest at han sin uthi hufwudyra och dryckerskap /:som han påstår:/ begångne stora 

sijnd och alle dar sine sijnder med tårår hoos Gud dageligen afbeder uti alfwar samt upsåt at 

framledes icke allerne för swordom och Gudz hädelse, utan och dryckenskap, som honom denna 

gången i swår sijnder kastat hafwer […]127 

Döring förnekade inte hädelsen, men att den inte var av ond intention. Det hela hade skett i 

dryckenskap och huvudyra och att han inte avsiktligt hädat gud. Trots att han var syndfull och 

menade att ingen vikt låg i hädelsen, ansåg konsistoriet att detta inte var en ursäkt.128 I ett 

senare brev till överstelöjtnanten från samma konsistorium förstärks detta ställningstagande: 

Att om ofwannembde Soldat Joh: Christoph Döring, af onske, upsåth och berodt mode, mer eij af 

shwagheet till förståndet, eller i dryckenskap skull hafwa uthi samme faselige smädezord sig 

uthlåtit; så finner Consistorium intet som han förtagar en laga sträng medfart öfwer honom eptter 

kongl. Förordningar och Krigz=articklarne.129 

Konsistoriet definierade Dörings hädelse som ett brott mot Gud och vägde handlandet mot 

krigsartiklarna och världsligt regelverk.  

I utlåtandet om Döring uppträder konsistoriets roll mycket likt militärrätterna och nyttjade 

samma judiciella underlag som militärrätterna. Utredningen visar rent praktisk hur 

tillvägagångshantering av brott mot Gud fördes. Enligt den tredje artikeln skulle konsistoriet 

                                                           
125 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 4 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
126 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 4 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
127 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 4 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
128 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 4 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
129 Konsistoriet utlåtande till överstelöjtnant Gustav Fock den 15 september 1711, i Generalauditörhandling nr 
23, 6/5 1712.   
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utreda huruvida spörsmålet var ett fall av blasfemi eller inte, varigenom utlåtandet skulle styra 

domtillämpningen. I målet mot Döring prövade konsistoriet brottet med samma judiciella 

material som militärdomstolarna, vilket föranledde att det endast var prästernas 

yrkestillhörighet som skilde deras utredning och brottsdefinition mot militärdomstolarna. 

Ett liknande scenario där konsistoriet mer tycks ha behandlat ärendet likt en domstol visar sig 

i ett fall från år 1708 där Swen Jönson påstått sig haft samlag med ett skogsrå.130 

Militärrätterna förnekade inte skogsråets existens eller att det var ett väsen som hade nära 

kontakt med Djävulen, men militärrätten hade bristande kunskap om skogsrået och vände sig 

därmed till hovkonsistoriet. I ett brev till hovkonsistoriet nämns: ”[…] dhen arme Soldaten 

Swen Jönson, som fören tijd sedan in fören Krigzrätt bekänt sig hapt omgänge med Skogråen. 

Så kan hwarken iag eller någun annan menniskia om dhess beskaffenheet någon mehr 

kundskap hafwa, än hans egen bekännelse.”131 Militärrätten var därmed osäker på om Jönson 

talade sanning eller ej. Att han hade blivit förförd av ett skogsrå var Jönsons förklaring till att 

han försvunnit från en militärmarsch. Jönson hade tidigare blivit dömd för rymning och hade 

även ett rykte om sig som tjuv, vilket gjorde att rätten var osäker på om de skulle tro på hans 

förklaring eller inte. Domkapitlet förhörde Jönson men då denne blivit ”ordsteld” vid flera 

tillfällen tvivlade domkapitlet på Jönsons beskrivning.132 

Domkapitlets rannsakning ledde till att utsagan om skogsrået var ett sätt att undvika det hårda 

straff som rymningen skulle leda till, men ansåg samtidigt att Jönson uppenbarligen inte var 

vid sina sinnens fulla bruk under förhöret.133 Domkapitlets uppgift i det här fallet var således 

inte en fråga om att definiera blasfemi, utan att de skulle bidra med sin expertis om skogsrået.  

Som tidigare nämnts var konsistoriets reella befogenhet inskränkt till att utreda den tredje 

krigsartikeln. Detta tycks rätterna ha tagit fasta på. En diskussion om huruvida 

amiralitetskonsistoriets utredning var viktig eller inte för rättsprocessen framkommer i 

militärrätternas rannsakning om Jonas Bergs hädelse.  

Då härwijd existerade första den quaestionen, huru wida det må wara nödigt at communicura detta 

med ammiralitets Consistorio och des betänkande deröfwer inhämta innan saken afdömas eller 

icke! Men till erhållande deraf at sådant onödigt nifull den confideration T;att Advocat Fiskalen uti 

des possulato har allegerat den 2a Siö articuln hwarwijd ingen nödwändighet är föreskrifwen at 

inhämta Consistorii betänkiande, som wid den 3:die per eapressum finnes praesciberat och till 
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detta factum sijnes den 2:dra siöarticuln wara, applicabel, och det så mycket mera, som 2:de 

consistorium uti des i detta måhl utfärdade af wid Under Rättens protocoll bijfogade amissorial till 

wärlsig rätt redan initulerar saken för en grufwelig Gudz hädelse, hwarför Kongl.Rätten fan aldeles 

onödigt at inhämta Consistorii betänkiande häröfwere, hälst emedan Kongl.Rätten utaf sig sielf 

nogsamt kan finna detta brottetz swårhet, och at det samma intet mildare nampn Kan äga än en 

grufwelig Gudz hädelse.134   

Trots att krigsartiklarna nämner att konsistoriet skulle ”betänka” hädelser och utreda dessas 

karaktär, tycks detta enbart ha varit viktigt ifall militärrätterna ansåg sig behöva dem. I 

rannsakningen av Jonas Berg ansåg sig militärrätterna inte behöva konsistoriets utlåtande, 

eftersom de ansåg sig säkra på brottets karaktär. Berg hade förvisso brutit mot den tredje 

krigsartikeln och skulle därmed utredas av konsistoriet, men han hade dessutom brutit mot 

den andra krigsartikeln, vilket inte erfordrade konsistoriets inblandning. Enligt citatet menade 

militärrätten att detta vore onödigt, eftersom den ansåg sig tillräckligt säker på brottets 

innebörd.  

I fallen med Berg, Jönson och Döring hade en första underrätt redan gjort ett utlåtande om 

brottets innebörd innan den misstänkte skickades till konsistoriet. Konsistoriet var således 

aldrig första instans som behandlade brott mot Gud utan detta sköttes först av en lägre 

militärrätt. Trots att fallen fördes till konsistoriet visar dessa att konsistoriet inte hade en reell 

avdömande inverkan. Konsistoriets utlåtande kunde rent av ignoreras om militärrätterna 

kände sig tillräckligt säkra på missgärningen. Citatet från rannsakningen av Berg visar att 

militärrätten inte ansåg sig behöva prästerskapets utlåtande för av avdöma brott mot Gud, 

eftersom den ansåg sig säker på definitionen. Konsistoriet hade därmed endast möjlighet att 

påverka ett beslut om militärrätterna ansåg sig behövda konsistoriets expertis.  

I ytterligare ett fall efterfrågade militärrätterna konsistoriets expertis. I ett fall från år 1704 var 

militärrätten osäkra på hur de skulle döma sergeanten Johan Falkenstierna som hade ingått en 

pakt med Djävulen för att med sakramentets hjälp döda adjutanten Petter Phrijdtz. Eftersom 

sakramenten skulle användas för att tillskansa sig Djävulens hjälp, ansågs detta innefatta brott 

mot den tredje krigsartikeln, men Falkenstierna upptäcktes innan han hann utföra sin 

handling. Militärrätten var därför osäker kring huruvida brottet i första hand var blasfemi eller 

ett brott för att vilja skada Phrijdtz. Enligt hovkonsistoriet var detta ingen blasfemi utan ”en 

ogudachtig förplichtelse, till att giöra ondt”.135 Hovkonsistoriets utlåtande fick därmed 
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påverkan av rannsakningen. Eftersom konsistoriet ansåg att brottets innebörd i första hand var 

en intention att skada och inte att häda, valde militärrätten att utreda Falkenstierna för att ha 

planerat ett brott, istället för att ha utfört det.  

I praktiken hade inte konsistoriet någon reell makt vid utredningarna, utan kunde på sin höjd 

göra ett utlåtande till militärrätterna. Militärrätterna behövde inte följa eller ens ta hänsyn till 

konsistoriets utlåtande, såvida de ansåg sig säkra på att brottet inte reducerades till enbart den 

tredje krigsartikeln. De hade å andra sidan en expertis som militärrätterna efterfrågade vid 

teologiska frågor. I fallet med Jönson och skogsrået var det aldrig tal om ett brott mot den 

tredje krigsartikeln utan militärrätterna bad om konsistoriets utlåtande då de själva ansåg sig 

osäkra på brottet. Detsamma gällde fallet med Falkenstierna.  

Historikern Erik Anners menar att konsistoriet var likt en extra instans som skulle öka 

rättssäkerheten vid brott mot den tredje krigsartikeln.136 I min undersökning tycks det snarare 

ha varit en säkerhet för militärrätterna att finkalibrera definitionen för att utdela rätt straff. 

Militärrätterna kunde, enligt ovan, ignorera konsistoriets utlåtande om de ansåg sig säkra på 

sin sak. Påståendet om att konsistoriet var en del av en rättssäkerhetsinstans är alltså en aning 

missvisande, åtminstone om det skulle uppfattas som en rättssäkerhet till soldaternas fördel. 

Vid brott mot Gud hade konsistoriet snarare en roll som extra rättegång där utfrågningen 

handlade om att definiera brottet åt militärrätterna för att avdöma lämpligt straff, men aldrig 

som en instans med befogenhet att benåda eller döma en anklagad. Konsistoriet hade alltså 

mindre makt och inflytande än förväntat och agerade snarare som en remissinstans. Detta 

betyder inte bara att konsistoriets befogenheter var begränsade, militärrätterna tog dessutom 

över frågan. Vi kan alltså se en skillnad mellan innehållet i krigsartiklarna och militärrätternas 

praxis.  

Övriga tillämpade lagar    
Militärväsendet hade förvisso krigsartiklarna som ett underlag för brott inom militären, men 

tillämpade även annat judiciellt material. I generalauditörens handlingar tillämpades, utöver 

krigsartiklarna, även § 9 i kapitel 11 ur 1686 års kyrkolag för brott mot nattvarden, samt § 6 

och § 9 i Stadga om Eder och Sabbatzbrott från år 1687 vid brott mot Gud. 

Stadgan om eder och sabbatsbrott  
Ur stadgan om eder och sabbatsbrott var det § 6 och § 9 som tillämpades i generalauditörens 

protokoll. Den sjätte paragrafen omfattar ”Gudz Namns Missbruk/Bannskap och 
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Swordom”.137 De huvudsakliga dragen i paragrafen är att ett strängt straff skulle tillämpas om 

ingen förbättring skett efter exempelvis böter eller häktning.  

The/som så intagne äre aff Bitterheet och Lättfärdigheet Gudz namns Missbruuk/ Bannskap och 

Swordom/ af hwarken lära eller Warning/ böter eller Häktelse kunna dämpa theras Wahnart och 

Argheet/ böra såsom förhärdade och halsstarrige syndare/ i Gudsfrucktig och ehrbart Folcks 

umgänge intet lÿdas/ eij heller uti någon Wår eller Wåre Undersåtares Tiänst brukas/ utan 

änteligen när alt hopp om bättring är ute/drifwas i Landzflycktigheet/ på wisse Åhr/ eller alt 

framgent/ som Saken och Omständigheterna thet medgifwa. Men then; som så öfwergifwen och 

Ochristen är/ at han grofweligen häder och försmäder Gud/ och warder lagligen öfwerwunnen/ 

skal utan all Nåd straffas till Lijfwet.138  

Paragrafen är påfallande ämnesmässigt lik den första och femte krigsartikeln, med den 

skillnaden att den femte krigsartikeln riktar sig till att definiera och bestraffa dess lindrigare 

form. Det som stadgans paragraf vittnar om är hur domen skulle falla om ingen bättring sker. 

Vid rannsakning av soldaternas brott tillämpades både krigsartiklarna och stadgan vilket gör 

att missbruket av Guds namn fick en längre spännvidd. För soldaterna drogs gränsen för ett 

brottsligt handlande mycket tidigt, eftersom straffbelagt missbruk drogs redan vid ”iver uti sitt 

fall”.139 Militärrätterna hade således bredare definitionsramar för missbruket än civilrätterna, 

vilket gör att soldaternas möjlighet att slippa undan rannsakning och straff, bör ses som 

mycket skör. En soldat kunde alltså hamna inför rätta för ett till synes milt smädande av Guds 

namn, men som i rätten rannsakades efter ett strängare och fylligare lagverk än i 

civilsamhället.  

Den andra paragrafen, § 9, tillämpades i generalauditörens protokoll i samband med samröre 

med Djävulen. Paragrafen gör en viss skillnad mellan vidskepelse och förbindelser till 

Djävulen. I samröre med Djävulen är paragrafen dock mycket tydlig: ”Om någon med 

Förbindelse til Sathan/Skrift-eller Munteligen försyndar/så skal then lijka som för 

Truldom/straffas til Lijfwet:”.140 Förbindelser med Djävulen likställdes med trolldom och 

genom straffet skulle missdådaren plikta med livet. Paragrafen gör här ingen skillnad mellan 

huruvida förbindelsen skett muntligt eller skriftligt, utan lägger vikt vid förbundet som det 

centrala i brottet. Dock gör paragrafen en skillnad på vad som annars, enligt den mosaiska 

rättshållningen, borde ha kategoriserats som avgudadyrkan. Exempelvis står det skrivet: ”[…] 

                                                           
137 Kongl. Maij:tz Förnyade Stadga Om Eeder och Sabbatsbrott, Gifwen Stockholm den 17 Octob. Åhr 1687., 
Stockholm Tryckt hoos Niclas Wankijff, Kongl. Booktryckiare., 1687. 
138 Stadga Om Eeder och Sabbatsbrott 1687. 
139 Se diskussion ovan. 
140 Stadga Om Eeder och Sabbatsbrott 1687. 
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Men all Widskepelse med Signeri/ Spådom/ löflerij/ och allehanda fördömliga Konster/ så 

wäl som och alt offrande wid Trä/Siö och Källor/ skal/ med Penningar/ eller med häktelse wid 

Watn och Bröd/ eller med Gatulopp/ eller med Rijsslijtande/afstraffas/ […]”141 Domens nivå 

skulle regleras utefter ålder, förstånd och om liknande händelse hade hänt flera gånger 

tidigare. Därefter kunde straffet antingen skärpas eller lindras.142 Paragrafen visar här 

ytterligare ett fall av att hållningen inom det militära var än starkare. Delar av den första 

krigsartikeln, vilken var belagd med dödsstraff, nämner paragrafen istället som vidskepelse 

som i sin tur gav ett markant lägre straff.  

Vi kan dock fråga oss om vilka av dessa lagar som skulle tillämpas vid samröre med 

Djävulen; krigsartiklarna eller förordningen? En fingervisning går att finna i en långdragen 

rannsakning över Hans Pijhlqwist. Generalauditören hade invändning mot utlåtande av 

krigsrätternas dom. I generalauditörshandlingen står det: ”Män Kongl: Krigz:Rätten […] sig 

stricte hwijds Krigz: articlarne, som i detta måhl allenast wara rätt applicerade, då iag lijkwähl 

påminnte om Kongl: Maj:st förordning om Eeder åg Sabbatz:brott […]”.143 Generalauditören 

skärpte därmed straffet eftersom krigsrätten inte hade nyttjat stadgan. Krigsartiklarna och den 

världsliga lagen skulle tillämpas tillsammans vid rannsakningen för att komplettera varandras 

brister.  

Skriftermålet och nattvarden i 1686 års kyrkolag 
Som tidigare nämnts utgjorde 1686 års kyrkolag en markör då kyrkans domsmakt fick ge vika 

till förmån för den världsliga makten. Trots att kyrkolagen kraftigt beskar den kyrkliga 

makten utgjorde den ett viktigt inslag om hur de kristna ritualerna skulle föras och hur 

människor skulle förhålla sig till dem. I så måtto utgjorde den riktlinjerna för militärrätternas 

övervägande vid brott mot de lutherska ritualerna och sakramenten. 

Nattvarden utgjorde inte enbart ett kontinuerligt kontrakt med Gud, utan bar även på social 

symbolism. Historikern Göran Malmstedt hävdar att enskilda personer kunde förhindras 

kommunionen ifall personens synder, såsom vrede och avundsjuka, kunde hota 

samhörigheten. Att begå nattvarden felaktigt var sedan medeltiden förknippat med fara för 

själens salighet. En föreställning som den lutherska kyrkan vidmakthöll och proklamerade var 

att den som gick ovärdig till nattvarden kunde drabbas av Guds vrede.144 För att skydda 
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nattvarden och menigheten skulle skriftermålet hållas. Skriftermålet, som innebar att 

syndabekännelsen skulle hållas innan nattvarden, leddes av prästen som förhörde folket om 

deras synder så att ingen osämja eller ont skulle befläcka nattvarden. Om åhörarna svarade ja 

betydde det att de ingick i ett löfte till Gud. Om de sedan bröt detta löfte, och därmed gick 

ovärdigt till nattvarden, uppfattades det som ett brott mot Gud eftersom de då var ”fallen 

under Guds dom”. Enligt Malmstedt kunde detta generera osämja i kyrkorummet eftersom 

konflikter bland folket inte alltid var uppklarade. Det kunde exempelvis uppstå tumult om den 

ena parten ansåg att konflikten inte var över men såg sin ovän begå nattvarden. För att stävja 

dessa meningsskiljaktigheter skedde ofta skriftermålet offentligt. Detta medförde dock att 

vissa personer, i rädsla för Guds straff, avstod från nattvarden. Malmstedt belyser David 

Sabeans tes att nattvardsskolk kunde rota sig i att ovänner var oförmögna att försonas och 

därmed vägrade ta nattvarden.145 Frånvaro från nattvarden ansågs vara ett brott mot 

sakramentet, men skriftermålets roll visar emellertid att tron om att begå nattvarden felaktigt 

kunde åsamka Guds vrede.  

Kyrkolagen hade emellertid en mer direkt hållning om skriftermålet. Enligt kyrkolagen var 

skriftermålet belagt med plikt och innehöll en utförlig beskrivning om hur det skulle 

tillämpas. Den första paragrafen i kyrkolagens nionde kapitel, Om Uppenbara Skrift och 

Kyrkoplicht, lyder: 

§. I. Uppenbara Skrift och Kyrckioplicht, är then Synda-bekännelse, som en Syndare, Lagwunnen 

och saakfälter giör, in för Församlingen, tå han tillstår, sig wara uti then Saak bråtzlig, för hwilken 

han uppenbart skriftas, och betygar sin ånger, öfwer bemälte Synd, beder Gud och Församlingen 

om förlåtelse, samt utlofwar boot och bättring.146 

Således var det inte enbart lokala konflikter som skriftermålet berörde. Människor som begått 

brott och dömts därefter skulle enligt lag bekänna sin synd inför prästen och åhörarna innan 

nattvarden begicks. Ett av fallen hos generalauditören behandlar ett brott mot skriftermålet, 

vilket indikerar att brottet måste ha setts som grovt eftersom det gick så långt upp i 

krigsrätterna.  

Den som oskriftad eller ogudaktigt gick till nattvarden kunde behandlas efter samma lag. I två 

olika typer av fall hos generalauditören tillämpades samma lag för brotten. I det ena fallet 

hade en soldat och hans hustru gått oskriftade till nattvarden. I det andra var det fyra soldater 
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som efter att spelat, dansat och druckit kvällen innan, och därför kom i tvivelaktigt skick till 

nattvarden. I kyrkolagen, i dess 11:e kapitel § 9, likställdes dessa brott. I paragrafen nämns:  

”[…] at the måge wärdeligen begå then heliga Nattwarden, jemväl tå, och förut wid 

Skriftermåhlet, förmana them, at the wäl skickade, med Christerligit betänckiande, största 

Gudachtigheet, sannskyllig Troo, wördnat, sachtmodigheet, sedligheet och nychterheet, framträda 

til then heliga Nattwarden, och sedan undfly alt förargeligt Sällskap, Dantz, Dobbel, Kort- och 

Terningespeel, samt annat slijkt, som förstörer Andachten och ohelgar Sabbaten. Skulle någon 

wara så obetänckt och ogudachtig, at han drucken, oskriftader, eller af Prästen, för skiälige 

Orsaker warnad, at hålla sig ther ifrån, kommer lijkwäl fram, och wil tränga sig ther til, tå skal 

then samma ifrån Altaret afwijsas, och wara förfallen til uppenbar kyrkoplicht, […]147 

Att gå oskriftad eller berusad till nattvarden uppfattades som ringaktande av den kristliga 

hållningen till sakramentet. Citatet ger en inblick över föreställningen om nattvardens 

praktiska bruk och hur den skulle upprätthållas. I och med att prästen uppmanades att avvisa 

dem som ansågs ogudaktiga vittnar citatet om att det var värre att begå nattvarden fel än att 

missa den helt.  

Innehållet i ett mål hos generalauditören 15:e oktober 1713, innefattade tre soldater som 

misstänktes ha varit berusade då de tagit nattvarden, samt att en fjärde missat ritualen helt.148 

För att återkoppla till Malmsteds beskrivning av nattvardsbesökarnas föreställningar om 

nattvardens viktiga sociala och sakrala egenskaper, tycks både den kyrkliga och 

militärrättsliga eliten ha haft en liknande föreställning om nattvardens begående.   

Det militära lagverkets syn på brott mot Gud 
Gränsen mellan den andliga- och världsliga rättstillämpningen har under 1600-1700-talet varit 

svår att dra. Under sena 1600-talet var det närmast en ämneskategorisering där domkapitlen 

och hovkonsistoriet behandlade sedlighetsmål, såsom lägersmål och äktenskapsfrågor, medan 

den världsliga rätten hade ett vidare ansvarsområde.149 Införandet av kyrkolagen 1686 har 

setts som ett kraftigt steg bakåt för den andliga makten i och med att den kom att underordnas 

den världsliga makten. Domkapitlen hade redan vid år 1681 fått sin reella makt kraftigt 

beskuren till att endast besluta i skilsmässomål. I övriga mål som domkapitlet hade, skulle den 

verkställa världsliga rätters dom.150 Inom militären var gränsdragningen betydligt mer 
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skönjbar. Alla domar skulle utfärdas av militärrätterna, någonting som varken konsistoriet 

eller domkapitlet hade makt att sätta emot.  

Trots att krigsartiklarna hade en uttalad ambition om att konsistoriet skulle definiera brott mot 

den tredje artikeln, hade konsistoriet ingen reell inverkan på beslutsfattningen. Den definition 

som ålades konsistoriet hade bara verkan ifall militärrätterna själva önskade den. I annat fall 

kunde militärrätterna bortse från konsistoriets beslut om de ansåg sig tillräckligt säkra på sin 

sak. Trots sin expertis inom teologi dömdes och behandlades soldaternas brott mot Gud av 

militärrätterna. Prästerskapets funktion var snarare att ge ett teologiskt utlåtande till 

militärrätterna än att ha en direkt påverkan på de beslut som militärrätterna fattade. Trots 

denna teologiska expertis, vägdes brottet med samma judiciella underlag som hos 

militärrätterna, vilket ledde till att brottet rannsakades av den teologiska expertisen på 

liknande villkor som militärrätterna. 

Brott mot den tredje krigsartikeln, det vill säga brott mot sakramenten och missbrukandet av 

Guds namn, har i tidigare forskning setts lyda under en extra rättssäkerhet i och med 

konsistoriets inblandning. I praktiken handlade det aldrig om att utreda huruvida det var ett 

brott eller ej, utan om vilken karaktär brottet hade. Ärendet hade redan rannsakats av en lägre 

militärrättslig instans vilket resulterade i att starka misstankar och överväganden redan var 

fattade innan målet nådde konsistoriet.   

Soldater som hade begått brott mot Gud lydde alltså under en mycket sträng praxis där 

militärrätternas noggranna och disciplinära rannsakning hade rådande auktoritet. För 

soldaterna såg det inte bättre ut ur militärjudiciellt håll. Dels lydde soldaterna under de 

mycket strikta krigsartiklarna och dels tillämpade militärrätterna de lagar som var gällande i 

övriga samhället. Därmed lydde soldaterna under ett betydligt bredare strikt judiciellt ramverk 

än andra samhällsgrupper, eftersom både krigsartiklarna, världslig- och Guds lag tillämpades 

när brott mot Gud rannsakades. Det material som tillämpades i övriga samhället nyttjades av 

militärrätterna, men bedömdes av en redan sträng militärjudiciell institution.  

Det var inte enbart det militärjudiciella ramverket som var strängare för soldaterna. Soldaterna 

hade i fält en betydligt strängare religiös disciplinering och rituell kontinuitet än i 

civilsamhället. Den tydliga hållningen till korum kan ses som bevis för detta. I fält kunde de 

religiösa ritualerna ha en lägre aktivitet, beroende på en påtvingad pragmatisk hållning 

orsakad av krig. Detta var dock förbehållet den militära- och kyrkliga eliten och inte något de 

enskilda soldaterna själva kunde påverka.  
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Sammanfattningsvis var krigsartiklar och världslig- och Guds lag rådande för soldaterna. Vid 

brott mot Gud rannsakades fallen inom den militärrättsliga kulturen. Som Perlestam 

uppmärksammat var få inom det militärrättsliga maskineriet juridiskt skolade. De som dömde 

var i första hand soldater vars huvudsakliga syssla var krigsföring och inte juridik.151 Denna 

samling soldater tillämpade inte bara den egna speciallagstiftningen, som krigsartiklarna, utan 

inlemmade världslig- och ecklesiastisk lag vid de militära rannsakningarna. Brott mot Gud 

rannsakades och dömdes därmed av soldater inom den militärrättsliga kulturen, vilka nyttjade 

ett betydligt bredare lagverk än civila domstolar. 

Den militärrättsliga platsen har varit viktig att undersöka för att förstå rättsskipningen inom 

armén. Resultatet har varit viktigt eftersom lagverket är normativt och vittnar om de villkor 

soldaterna löd under. Lagverket visar en mycket hård ton mot religiösa brott, hårdare än i 

civilsamhället, vilket betyder att soldater var mer utsatta av den militära lagstiftningen. När 

soldaterna tjänstgjorde var de alltså inte enbart utsatta av krigets faror, de var även under en 

hårdare religiös kontroll. Det studerade lagverket visar att den militära rättstillämpningen var 

sträng, men gav trots allt utrymme för förhandling. Det är därför intressant att undersöka fall 

som prövades mot ovan diskuterade lagar, vilket jag kommer göra i nästa kapitel.          

Undersökningskapitel 2 
 

Brott mot Gud inför rätta 

 

Djävulsföreställningen  
I Sverige hade djävulsföreställningen ett starkt fäste, inte enbart hos allmogen, utan var 

cementerad av den officiella religionens företrädare. Att förneka onda andar och Djävulen var 

synonymt med gudsförnekelse.152 Detta behöver inte reduceras till att kyrkan fördömde så 

kallade ”folkliga” föreställningar och stämplade dem som farliga, för kyrkan var även en 

producent av dessa föreställningar.  

Under stora nordiska kriget var katekes och psalmbok, i armén som i lokalsamhället, gemene 

mans bok. För soldaten var de inte minst viktiga, eftersom de behövdes för att klara 

katekesförhör i fält. Fältkonsistoriet kunde hjälpa till vid anskaffningen, men soldaten fick 

själv bekosta böckerna. Soldaterna tycks dock inte ha varit oävna till att läsa katekesen. 

                                                           
151 Perlestam 2008, s. 19. 
152 Jan Wall ”Wilt tu nu falla nedh och tilbedhia migh…” i Djävulen. Seminarium den 13 november 1990, red. 
Ulrika Wolf-Knuts (Åbo 1992), s. 23. 
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Gudmundsson belyser ett tillfälle då klagomål över bristen på katekeser inte bara kom från 

fältkonsistoriet, utan från soldaterna själva.153 Det är därmed troligt att katekesen hade 

inverkan på soldaternas religiösa föreställningar. Inte minst kan katekesen tjäna som exempel 

över föreställningar som kyrkan producerade. I den upplagan som var rådande under perioden 

nämns exempelvis vad avgudadyrkan var: 

Huru och på hwad sätt skier sådan Afgudadyrkan? På åthskilligt sätt: Såsom tålman tillbeder 

Sool/Månan/och himmelens häär/ Englar/afsomnade helgon/helgonens Beläte och 

aflefwor/eller/söker hielp af Diefwulen och hans wärktyg/såsom 

Trollpackor/löfwjerskor/skogzråå/siöråå/Tomtegubbar och mehra sådant.154 

Katekesen var alltså förmedlare av åtskilliga föreställningar kring både övernaturliga väsen 

och vidskepligt bruk. Trots att katekesen inte uppmanar till detta bruk ger den upphov till en 

definition om andra tänkbara krafter. Detsamma gäller bruket av trolldom. Här presenteras 

inte enbart definitioner, utan läsaren förses med tänkbart bruk.  

Hwad är at bruka Truldom? Thet är icke allenast genom Diefwulens hielp at skada sin Nästa/utan 

och genom Widskepelse missbruka Gudz Ord och Nampn til at fördrijfwa Siukdom ifrån 

Menniskor och Boskap/giöra sig hård/uthransaka förborgande Ting och mehra sådant.155 

I citatet ovan inskränks inte trolldomen till Djävulens hjälp, utan inkluderar Guds namn till 

tänkbart magiskt ändamål. Katekesen dementerar inte att magin hade verkan utan kan således 

förmedla föreställningen om dess praktiska gångbarhet. Då Djävulen inom folkkulturen inte 

alltid sågs som ett ont väsen, utan kunde uppfattas som både hjälpande och givmild,156 är det 

mycket möjligt att katekesen haft en betydande roll i att sprida föreställningarna till både 

soldater och andra i samhället.   

Kontakten med Djävulen kunde baseras på olika motiv, genus och yrkestillhörighet. 

Forskning visar att det var vanligare att män försökte etablera pakter med Djävulen, medan 

kvinnor oftare ansågs som passiva offer av Djävulens handlande.157 Etnologen Jan Wall har 

framhållit vikten av yrkesgruppers skiftande motiv vid djävulskontrakt. Yrkesrelationen 

                                                           
153 Gudmundsson 2014, s. 99-100. 
154 Nr 11 i ”Förklaringh genom spörsmåhl och swar” i Olof Swebilus, Enfaldig Förklaring över Lutheri lilla 
catechismum 1689 [1689] (J. Kroon: Malmö 1942). 
155 Nr 24 i ”Hufwudstycket om Tijo Gudz Bud eller Lagen” i Swebilus 1942 [1689]. 
156 Wall 1992, s. 24. 
157 Olli 2001, s. 149 ff. 
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kunde vara jägare som med hjälp av Djävulen kunde skjuta skott som alltid träffade, eller 

soldater som ville freda sig från kulor och hugg.158  

Djävulens närvaro i fält enligt Simon Isogaeus 
Simon Isogaeus uppmärksammade nyttjandet av trolldom och Djävulens hjälp i krig i den 

omfattningen, att han ägnade ett helt avsnitt om det i kapitlet Om en soldat.159 Isogaeus 

menade att få platser var så mottagliga för Djävulen som de i krigsväsendet. Isogaeus inleder 

sitt kapitel med: 

§. 1. Diefwulen / menniskians afsagde fiende såsom han allestädes söker hafwa sin hand i spelet 

till hennes timmeliga; men för alt ewiga förderf; hafwer ingenstädes/ troor iagh/ beqwemligare 

tillfälle/ at sökia bägge; än äfwen i krigzwäsendet. Ty hwarest kan then menniskio:hataren medh 

större förnöijelse see många tusendes lijf/ på en dag/ en hui gå under; än i krijg? Hwarest kan han 

ock snarare förmoda mångas ewiga wälferd stadna i yttersta fahra; än äfwen i krijg? Ther the 

månge i säkerhet/ och i sina synders fulla swang/ genom en hastig brådöd/ bortrychte warda: 

niutande intet rådrum til bättring i döden: efter the i lijfwet hafwa låtit sigh förföra af diefwulen til 

ett säkert/ och meer än hedniskt lefwerne.160 

Krigsväsendet ansågs vara en osäker och farlig plats som Djävulen gärna nyttjade för att locka 

till sig människor. Vidare menas att Djävulen i krig nyttjade sina speciella redskap för att 

locka till sig deras eviga salighet. Isogaeus skriver: 

[…] at han antingen sielf; eller genom sina ther til bestälta redskap/Frihetz- eller Swärdzbref 

ibland de lifrädda uthdelar/ til at warda skottfrij; eller at the genom wissa Characterer, 

Bookstäfwer och ordformer; eller diefwulska beswärningar sigh och andra hårda giöra/ at ingen 

kula / ingen ägg theras hudh genom bita / eller öppna kan: hwilken blånar wäl / och köttet blifwer 

ömt ; men diefwulen/ som medh sin närwarelse/ och känst kroppen frikänt hafwer / afwärjer 

såret.161 

Genom skrift eller ord kunde soldaterna, enligt Isogaeus, göra kroppen hård och döva 

fiendens vapen. Isogaeus kunde ge flera exempel på historier där detta skett, såsom en dansk 

sjörövare som i forntiden kunde konsten att göra sig hård som järn, så att inga vapen bet. 

Därtill fanns soldater i Tyskland som vid Böhmen 1611 lärt sig konster att förblinda fiender. 

Detta följe hade spridit sina konster och kunde med besvärjelser döva vapen likt de konster 

som var kända i Norden under forntidens hedendom.162 Isogaeus menar inte att all så kallad 

                                                           
158 Wall 1992, s. 25, not 7 och där angiven litteratur. 
159 Isogaeus 1714, s. 830-859. 
160 Isogaeus 1714, s. 830. 
161 Isogaeus 1714, s. 830-831. 
162 Isogaeus 1714, s. 832. 
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övernaturlig inblandning av bruk som förekom inom krig var av ondo. Gud och hans änglar 

kunde ingripa genom att göra människor osynliga eller skapa synvillor för fienden för att 

rädda människor, vilket bibliska berättelser bekräftar. Detta var en realitet som stod i Guds 

makt. Ett annat exempel som Isogaeus nämner är att Jesus gjorde sig osynlig för sina 

lärjungar. Moses bok beskrev även flertalet magiska skeenden som med Guds ingripande 

kunde ske.163 Men att ”giöra sigh hård” hade en annan innebörd. Konsten att göra sig hård 

ansågs vara Djävulens påfund. Det fanns även en förklaring till detta, eftersom det inte kunde 

vara Guds ingripande, då Gud gjorde underverk. Definitionen tillmättes inte att en person med 

magi kunde göra kroppen hård mot skott och hugg, då det stred det mot Guds natur. Eftersom 

det inte var av naturen möjligt, såsom Gud skapat människokroppen och eftersom människor 

inte ägde den kraften, menade Isogaeus att detta endast kan ske genom Djävulen.164  

Enligt Isogaeus fanns det fler sätt för soldaterna att dra nytta av Djävulen i krig, även om 

syftet inte direkt behöver ha varit en vilja av att ingå förbund med Djävulen. Kristna ord och 

symboler kunde soldaterna nyttja, fast på fel sätt. Isogaeus skriver: 

Icke kan then heller komma af wissa Charakterers, bookstäfwers/ eller ordformers hemliga 

werckan: Antingen at man hänger på halsen/ the första orden af Johannis Evangelio / Agnus Dei, 

eller andra Characterer, som sålunda missbrukas af diefwulen under fagra ord och skeen: ther 

medh han bekräftar otron i otrones barn. Eller at man bär them i ringar inskrefna: i kläderna 

insydda: i swärdzfästen insmidda; eller på hwarjehanda diefwuls sätt fördolda / och lönligen burna. 

Eller at the widskepeligt wijs upprepa/ eller bära skrifwen then 91 psalmen […] Såsom turckarne 

äfwen medh sådant aperij umgå; the ther föra medh sigh i fält Arabiska bref/ mächta wäl skrefna: 

menandes at the genom sådana blotta bookstäfwer: såsom heliga ord; skola säkre wara för alla 

wapn/ och fahrlighet. Således upfyller diefwulen all werlden med troldom/afguderij/ gycklerij 

[…]165   

Det fanns enligt citatet många tänkbara sätt att få hjälp av Djävulen. Det genomgående var att 

nyttja magiska texter och tecken i hemlighet. Djävulen kunde nyttja sakrala ting som 

egentligen hade en kristen innebörd och fylla dem med trolldom. I krig kunde alltså Djävulen 

nyttja heliga ting till en annan innebörd. Föreställningen om Djävulens ingripande i krig kan 

alltså förklaras som bricolage.166 

                                                           
163 Isogaeus 1714, s. 833-34. 
164 Isogaeus 1714, s. 835. 
165 Isogaeus 1714, s. 835-336. 
166 Tydligare definition av begreppet bricolage återfinns i inledningskapitlet. 
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Isogaeus benämner inte detta endast som historier från forntiden, utan ger även högst samtida 

exempel: 

Såsom man jemwäl i wåra tider kan finna exempel af förskräckeliga förbund medh diefwulen. Åhr 

1700 d 21 Martij dog en Brandeburgisk Ryttare/ Hans Meyer wid namn; hwilken så snart han hade 

gifwit sigh i krigztiensten/ blef owetandes förförd af Satan: ther han stälte sigh i förrwäg för 

honom/ när Ryttaren wälbetänkt kom ridandes från Halberstadt: förplichtade honom/ at förskrifwa 

sigh til hans trogna tienst medh sitt egit blodh/ på 23 åhrs tijd. Uthfästade sig diefwulen ther emot/ 

at han under wahrande tienst honom så föra wille i at han hwarken dödeligen sårader/eller fången 

blifwa skulle. Hwar på hin Onde gaf honom en slinckhård Rikzdaler/ at dricka sin skåål i godt 

sälskap och ändoch bemälte Ryttare strar/ i then Warsawiska Slachtningen emot the Pohler under 

Konung Carl Gustafs, och Churförstens Wilhelms anförande blef sargad/ och begynte märckia 

diefwulens orichtighet och bedrägerij; så haar han likwähl låtit ther medh til en tijd beroo/ til thes 

han framdeles råkade i stoor hiärteångest/ anfächtning/ och diefwulens frestelser/ ther medh han 

länge qwaldes; […]167  

Meyer hade under en tidsbestämd tid slutit kontrakt med Djävulen för att dels undvika krigets 

skador och dels för ökad ekonomi. I tidigare citat av Isogaeus nämns att skriften skulle vara 

gömd och hos sig. Isogaeus menar dock att Djävulen kan svika. Senare i berättelsen nämns att 

Meyer blev skadad, förmodligen för att Djävulen inte ville att kontraktet skulle löpa ut. 

Isogaeus motstrider inte att Djävulen hade möjligheten att hjälpa soldaterna, men att Djävulen 

inte var att lita på. Isogaeus menar därtill att förlusten torde vara större att be Djävulen om 

hjälp, eftersom ett förbund med Djävulen försakade soldatens salighet.168 Isogaeus menar 

istället att soldaterna borde sätta sin lit till Gud och enligt aposteln Paulus i Nya Testamentet; 

ikläda sig Guds harnesk likt en rättsinnig soldat.169 Till de som ändå faller in på Djävulens 

sida och brukar denna magi menar Isogaeus: ”Icke allenast the som sådant giöra; uthan ock 

the/ som hålla medh them/som thet giöra/ äro wärde döden.”170 Motiven är inte allenast att 

personen som skapat umgänge med Djävulen begått ett brott mot Gud, det fanns även en 

kollektiv konsekvens. Dels kunde den världsliga fienden vara kristen och det skulle betyda att 

kristna blev skadade av ogudaktigt folk, och dels att ”[…] i krijg jemwäl Gudh står på thens 

sida/som rättmätigare saak hafwe.”171 Det var således viktigt att den egna härens rättmätiga 

sak inte befläckades.  

                                                           
167 Isogaeus 1714, s. 845. 
168 Hållningen är genomgående i hela kapitlet ”må giöra sigh hård” i Isogaeus 1714, s. 830-859. 
169 Isogaeus 1714, s. 840-841. 
170 Isogaeus 1714, s. 838-339. 
171 Isogaeus 1714, s. 850. 
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Isogaeus vittnar om en föreställning om att Djävulens närhet var högst påtaglig vid 

krigsföring och att den var känd. Med flera olika exempel förklaras att ingå personliga 

krigstaktiska förbund med Djävulen var gångbart, men att det inte bara försakade soldatens 

salighet utan även kunde stjälpa Guds legitimitet för den hela hären. Det tyder på att 

föreställningen om Djävulens ingripande i krig inte bara var föranledd av eliten, utan även av 

manskapet.  

Kontrakt med Djävulen 
I källmaterialet förekommer två kontrakt mellan soldat och Djävul. I 

generalauditörshandlingarna från den sjunde juni år 1714 ger generalauditören sin resolution 

om rustmästaren Jonas Hasselgrens brott.172 Hasselgren hade skrivit ett blodskontrakt med 

Djävulen vilket upptäcktes vid Bohus fästning då Hasselgren hållit vakt vid vallen. Enligt 

Hasselgren hade kontraktet skrivits i enskildhet, men att han inte hade planerat att förbinda sig 

till Djävulen utan ”skref up hwad som passerade wid”.173 Då rätten frågade om hur det kom 

sig att kontraktet var skrivet i blod uppgav Hasselgren att detta var en tillfällighet som 

situationen erbjudit: ”wijd det han up löste sitt strumpeband, ref han sig nogelen på benet, 

som något klijade, att blodet utran […] af han fick tillfälle att skrifwa sedelen med sitt egit 

blod.”174 Enligt Hasselgrens svar menade han att det hela skulle ha skett av tillfällighet och 

impuls. Rätten intresserade sig även för när detta skulle ha skett, till vilket Hasselgren svarade 

att han skrivit kontraktet för sex veckor sedan, varpå rätten förhörde sig om var han förvarat 

kontraktet. Hasselgren svarade att han ”[…] sedelen legat stadigt uti des Råck taska, och att 

han altid burit det hoos sig”. Vid detta fann rätten det viktigt att utröna huruvida han burit 

kontraktet med sig till nattvarden, samt om han trots det bett sina böner och berättat för sin 

själasörjare om kontraktet. Hasselgren medgav att han hade burit med sig kontraktet till 

nattvarden, tillika bett sina böner, men att han inte nämnt någonting om kontraktet. Kontraktet 

hade han lagt i rockfickan och därefter inte ägnat den mer uppmärksamhet.175 Hasselgren 

menade därmed att det hela skulle ha skett som ett impulsivt handlande.  

Protokollen vittnar om att kontraktets närvaro gav ytterligare en rumslig och symbolisk 

dimension. Genom att bära med sig kontraktet till nattvarden menades att nattvarden inte 

fullföljdes på ett hedersfullt sätt. Då Hasselgren gick till nattvarden hade han möjlighet att 

bekänna sitt handlande, vilket han aldrig gjorde. Rätten frågade om han aldrig frestats att riva 

                                                           
172 Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
173 Protokoll från den 1/9 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714.   
174 Protokoll från den 21/8 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
175 Protokoll från den 1/9 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714.   
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kontraktet, på vilket Hasselgren svarade att tanken aldrig slagit honom eftersom han aldrig 

ägnat kontraktet vidare tanke.176 Krigsrätten frågade om Hasselgren kunde se skillnad mellan 

”Guds allmacht och diefulens afmacht” samt om han därtill förstått nattvardens syfte. 

Hasselgren hävdade att han både kunnat se skillnad på dessa samt var införstådd i nattvardens 

syfte.177 Således agerade inte Hasselgren i okunskap eller oförstånd, varken i krigsrättens 

ögon eller utifrån sin egen utsago.   

Rätten beskrev Hasselgrens handlande som:  

[…] uti sina tankar sinnad sin siähl Sathan som nu wår och all Christenhetens uppenbara afsagde fiende, 

emot en werldzlig åstundande winning, opofra och tillgifwa, icke då besinandes att des ogudachtiga 

förehafwande, både emot Gud, Christi förtienst och hans egit döpelse förbund […]178  

Rätten hade en uppenbar strikt syn kring gott och ont kring Hasselgrens handlande. Trots det 

tycks inte Hasselgren, förutom att bära med sig kontraktet i rockfickan, undvikit nattvarden. 

Eftersom Hasselgren blev påkommen med att bära kontraktet i rockfickan hittades kontraktet 

som finns bevarat bland generalauditörshandlingarna. I kontraktet går tydligare motiv att 

finna om varför Hasselgren skrivit kontraktet. Mot både kropp och själ ville Hasselgren få 

hjälp inom två områden: Dels önskade sig Hasselgren en lön på 40 daler i 30 års tid och dels 

bad Satan om att freda honom för ”skott och alt annat som är ondt bror”.179 Hasselgrens motiv 

var alltså att förbättra den rådande situationen han befann sig i och att freda sig mot krigets 

faror. Enligt krigsrättsprotokollen hade Hasselgren nyligen blivit utsläppt ur arresten och var 

av den anledningen i behov av pengar.180 Det ena motivet bestod således i att stilla ett direkt 

ekonomiskt behov som uppstod efter ett gammalt brott. Det andra motivet var centrerat kring 

de faror som var tätt förknippade med soldatyrket. Den militära miljön hade i Hasselgrens fall 

en direkt förankring till föreställningen om Djävulskontrakt. Krigsrätten förhörde sig om var 

Hasselgren lärt sig om att genom blodskontrakt sälja sig till Djävulen. Hasselgren svarade att 

han hört att den gamla fältväbeln hade med hjälp av blodet bildat pakt med Satan.181 Huruvida 

detta lyckats eller ej kunde dock inte Hasselgren svara på, men ryktet hade funnits i åtanke då 

han skrev kontraktet. Rätten frågade vidare om han hade känt eller blivit hjälpt av Djävulen 

                                                           
176 Protokoll från den 21/8 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
177 Protokoll från den 21/8 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
178 Odaterat brev från generalkrigsrätten i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
179 Hasselgrens egenhändigt skrivna kontrakt med Djävulen i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714 
180 Protokoll från den 21/8 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
181 Protokoll från den 21/8 1713 i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
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sedan kontraktet skrivits. Därom visste inte Hasselgren, men någon hjälp eller känsla av 

Djävulen hade han inte mottagit.  

Enligt Hasselgrens svar cirkulerade föreställningen om Djävulen som tänkbar bundsförvant. 

Hasselgren menade att han fått inspiration att skriva kontraktet i blod efter att han hört 

historier om detta inom den militära miljön. Både metod och intention går därmed unisont 

ihop med den berättelse om Hans Meyer som Isogaeus presenterar. Hasselgren trodde att 

Djävulen kunde både hjälpa mot den trytande ekonomin och agera vapendövare.  

Då militärrätterna rannsakade fallet lades stor vikt vid Hasselgrens intentioner och 

förutsättningar. Exempelvis förhördes Hasselgren om hans skriv- och läskunskaper. 

Hasselgren sade sig ha vissa färdigheter, om än små, eftersom han hade lärt sig utav en 

student. Eftersom Hasselgren hade skriv- och läskunskaper frågade rätten om han kunde 

tillgodose sig tron, vilket Hasselgren kunde. Till det frågades huruvida Hasselgren förhöll sig 

till sina handlingar. Hasselgren sade sig ångra sig av hela sitt hjärta, och därtill att han hade 

skött sina böner. Hasselgren medgav att hans ursprungliga intention då han skrev kontraktet 

var att offra sitt kött och sin själ, men att han därefter inte ägnat det någon tanke. Den 

grundliga intentionen utgjorde dock basen för rättens straffövervägande. Eftersom han aktivt 

sökt Djävulens hjälp ansåg generalauditören att detta var ett fall som skulle dömas enligt 

krigsartiklarnas första artikel, tillika den kungliga förordningen om eder- och sabbatsbrotts § 

9, att mista sitt liv.182 

Det andra kontraktet som togs upp hos generalauditören är från den 22 december 1704.183 

Fallet gällde Johan Ludvig Falkenstierna som ”har med egen hand skrifwit och underskrifwit 

och myckit swår skrift”.184 Kontraktet hade kommit till befälens kännedom då Falkenstierna 

skulle begå nattvarden. Nattvardsmotivet är i detta mål mycket centralt. Inte bara på grund av 

att det var vid nattvarden kontraktet upptäcktes, utan även med tanke på kontraktets innehåll. 

Det grundläggande motivet för Falkenstierna var inte – som i Hasselgrens fall – att förbättra 

en pressad situation, utan att sända ont över Adjutanten Petter Prijdtz. Generalauditören tog 

hänsyn till hovkonsistoriets utlåtande om spörsmålet som benämnde handlandet som: ”wara 

een ogudachtig förplichtelse att giöra ondt, det den bråtzlige welat bekräpta med Christi 

Lekammens och blodz anammande sig till döden diefwulen och helfetit.”185 Militärrätten hade 

                                                           
182 Odaterat brev från generalkrigsrätten i Generalauditörshandling nr 8, 7/6 1714. 
183 Generalauditörshandling nr 52, 22/12 1704. 
184 Protokoll från den 22/12 1704 i Generalauditörshandling nr 52, 22/12 1704. 
185 Protokoll från den 22/12 1704 i Generalauditörshandling nr 52, 22/12 1704. 
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sänt fallet vidare till hovkonsistoriet, i syfte att få klarhet i brottets karaktär för att tillämpa rätt 

lagar. Svårigheten med fallet var att krigsrätten inte var säker på om det var ett mål av 

”försmädelse och blasphemia” eller ”ogudachtig förplichtelse”. Hovkonsistoriet ansåg dock 

att det borde tituleras som ”wara en ogudaktig förplichtelse att giöra ondt”.186 Det 

Falkenstierna hade gjort var att han ämnat döda adjutanten Petter Prijdtz med hjälp av 

Djävulen. Han skall med hjälp av Kristi lekamen och blod velat ha hjälp av Djävulen till att 

ha ihjäl Prijdtz.  

Forskning visar att idén om att sakramenten erhöll en övernaturlig kraft var mycket utbredd 

inom det tidigmoderna samhället.187 Det ingick i prästerskapets uppgift att motverka att 

sakramenten brukades till vidskepelser. I kyrkolagen från år 1686 förekommer direktiv för 

prästernas hantering av sakramentet, för att stävja att dessa föll i orätta händer: […] hwad som 

öfwerblifwer, skal förwaras, och noga upsicht hafwas, at icke något af sådane öfwerlefwot, til 

widskipelse blifwer brukat.188 Att folket gärna lade beslag på sakramentet för att tillgodose sig 

övernaturliga krafter eller kunskaper är intet nytt, men vad som häri är intressant är att 

Falkenstierna ämnat få Djävulens hjälp genom att tillskansa sig sakramentet. Både 

Falkenstierna och rätten tycks dock ha uppfattat handlandet som gångbart. Dock var 

sakramentets heliga egenskaper fristående från gudskontraktet. Guds lekamen och blod 

uppfattades som ett sakralt ting som kunde möjliggöra ett användningsområde utöver att det 

var kopplat till Gud, således som en tingest vilken Falkenstierna kunde begagna sig av. 

Sakramentet utgjorde ett symboliskt värde eftersom det möjliggjorde en kontakt med det 

övernaturliga och inte enbart det mänskliga kontraktet med Gud. Falkenstiernas och rätternas 

föreställning om att nyttja sakramentet till att tillskansa sig hjälp av Djävulen, var således i 

linje med den uppfattning om att Djävulen kunde fylla kristna ritualer och symboler med 

trolldom som Isogaeus pläderade.189 Falkenstiernas tillvägagångssätt var därmed likt de olika 

exemplen om hur Djävulen kunde fylla det militära rummet med trolldom, i likhet med vad 

Isogaeus förklarade.  

I Falkenstiernas fall var det en officer som upptäckte kontraktet och förde det till prästen, 

varefter en rättsprocess tog fart. Falkenstierna bad om nåd och hans egen förklaring var att 

                                                           
186 Protokoll från den 22/12 1704 i Generalauditörshandling nr 52, 22/12 1704. 
187 Malmstedt 2007, s. 143; Robert W. Scribner & Scott C. Dixon, The German Reformation, 2:a uppl., 
(Basingstoke 2003), s. 12. 
188 1686 års kyrkolag 1936 [1686], s. 36.  
189 Se diskussion ovan om kristna versers och teckens olagliga bruk och hur de kunde fyllas med Djävulens 
trolldom. 
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han varit berusad och inte varit vid sina sinnens fulla bruk då han genomfört detta. Måhända 

var det svårt att bortförklara sedeln på annat sätt. Falkenstierna blottade inte enbart sitt syfte 

genom att skrivit ned det som skulle ske och hur han skulle göra detta med Djävulens hjälp på 

en sedel, utan han undertecknade dessutom skriften med fullständigt namn. Krigsrätten sände 

originalet till hovkonsistoriet då den sökte hjälp med att utröna brottets karaktär. Lyckligtvis 

återsändes sedeln vilket gör att den finns bevarad i generalauditörshandlingarna. På kontraktet 

hade Falkenstierna skrivit:   

dett Jag her skrifwer bekreptar Jag meds Epterfolgande Eed att den Peter Prijdtz lefwer till nest 

kommande böndagen så önskar Jag dett första gången går tillherrans nattwards dett Jag nest 

kommande söndag Sencker då nästa Kristi Lekamen och blodz för mig i döden diefulen och Ewig 

förbannelse for elendlis blifwa att mig skrifwit 

Joha Ludwik falckenstierna190 

Mer direkt ämnade Falkenstierna skänka oblat och vin för att tillskansa sig Djävulens hjälp. 

Att rätten var osäker kring fallet grundades inte enbart på grund vissa definitionssvårigheter 

kring brottet, utan även huruvida den skulle behandla det som ett sätt att vilja ont, eller om det 

var ett fall av blasfemi. Därmed ansåg hovkonsistoriet att krigsartiklarnas fjärde artikel var 

alltför lindrig för ett sådant grovt brott, men fann det svårt att avgöra. Varken hovkonsistoriet 

eller militärrätterna kunde själva avgöra hur fallet skulle behandlas. Därmed sändes det vidare 

till Hans Majestät.   

I Isogaeus text och de båda fallen var djävulspakten en föreställning som cirkulerade inom 

den militära kulturen. Det tycks aldrig varit en fråga om tvivel på dess gångbarhet, varken hos 

överheten eller soldaterna, utan en realitet hos samtliga inblandade. Isogaeus uppfattade 

Djävulen mer närvarande på grund av soldaternas sårbarhet. Djävulens trolldom såsom att 

göra sig hård mot vapen återkommer både i Isogaeus verk och i Hasselgrens blodskontrakt, 

vilket han blivit inspirerad till efter rykten som cirkulerat inom det militära rummet. Denna 

”okristeliga konst” förekom uttryckligen i krigsartiklarnas första artikel och var klassad som 

ett av de grövsta brotten inom armén. Brottet och motivet gavs utrymme i katekesen (se citat 

ovan) som ett exempel över vad som klassades som trolldom. 

I samma citat ur katekesen förklaras Falkenstiernas handlande. Falkenstierna hade för avsikt 

att nyttja Djävulens hjälp till att ”skada sin nästa” vilket uttryckligen enligt katekesen var att 

nyttja trolldom. Trots att Hasselgrens och Falkenstiernas motiv skiljer sig markant från 

                                                           
190 Texten återfinns fristående i Generalauditörshandling nr 52, 22/12 1704. 
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varandra, menades båda ha bedrivit trolldom enligt katekesens definition och att detta 

betraktades som svåra brott av militärrätterna. Falkenstierna dömdes aldrig inom 

militärrätterna utan skickades vidare på grund av svårigheten att definiera brottet. Det bör 

tilläggas att Falkenstiernas brott var ett planerat mord med trolldom, ett brott han aldrig 

lyckades genomföra. Detta gör förvisso inte fallet mindre intressant eftersom fallet vittnar om 

ytterligare en föreställning inom armén, nämligen synen på sakramentets alternativa 

användningsområde.  

Nattvarden var i Falkenstiernas fall tänkt att skänkas till Djävulen i utbyte mot att Prijdtz dog. 

Falkenstierna uppfattade alltså sakramentet som sakralt och militärrätterna delade denna 

uppfattning. Om de inte delat föreställningen hade brottet förmodligen inte uppfattats lika 

allvarligt, eftersom kyrkolagen nämner att sakramentet kunde nyttjas till vidskepelser – vilket 

var ett betydligt lindrigare brott. Att Falkenstierna uppfattade sakramentet som åtrått av 

Djävulen och att detta diskuterades av militärrätterna, vittnar om föreställningen att 

sakramentets heliga egenskaper gick att brukas till Djävulen och inte endast till Gud. Som 

tidigare nämnts, skickades förfrågan till hovkonsistoriet för hjälp med definition om fallet. 

Prästerskapet valde där att gå på den något lindrigare linjen än blasfemi, vilket visar på en 

gliring mellan militärrätten och prästerskapet. Prästerskapet förkastade förvisso aldrig 

militärrättens förslag som felaktigt, men var å andra sidan mer försiktigt kring utlåtandet än 

militärrätterna. Prästerskapet menade att det snarare var ett ogudaktigt beteende, vilket visar 

på en tydligare tveksamhet hos prästerskapet än hos militärrätterna. Det visar att 

militärrätterna hade en uppfattning som låg närmare den åtalade soldatens än prästerskapets. 

Domstolsprotokollen bekräftar att Djävulen hade ett speciellt ingripande kopplat till 

soldatyrket. Att Djävulen kunde döva vapen och hjälpa soldater till att ”göra sig hård” 

diskuterades som realitet av Isogaeus, det stipulerades i den första krigsartikeln och försöktes 

konkret sättas i bruk av Hasselgren. Djävulens ingripande i det militära rummet förekom 

dessutom inom ett helt annat område, nämligen att skänka sakramentet till Djävulen i utbyte 

mot att han dödade. Detta mötte inte motstånd från militärrätten, utan ansågs som fullt 

möjligt. Först då fallet lämnade militärrätterna föreslogs, en annan definition. Det visar att 

Djävulens ingripande i det militära rummet hade ett mycket starkt erkännande. Att det 

dessutom sattes i bruk vittnar om att det även praktiserades inom den militära kulturen.   

 



Jakob Hallegren 
Masteruppsats 

60 
 

Blasfemi, ett Crimen laesae maiestatis divinae 
Under tidigmodern tid kopplades flertalet trohetsbrott som brott mot det världsliga majestätet. 

Erik Anners har framhållit att militärerna lydde under disciplinär dubbelauktoritet, dels mot 

militären och dels mot religionen. I det avseendet menar Anners att religionen hade en 

legitimerande funktion. Religionen krävde en ovillkorlig underkastelse av vad som 

uppfattades som Guds vilja. På så sätt kunde makthavarna expandera sin egen legitimitet 

genom att benämna en befälshierarki som Guds vilja. Detta eftersom den karolinska monarkin 

byggde på en teokrati där Gud iscensatte monarken. Begreppet gudsfruktan kunde på så sätt 

inrymma skyldigheten att lyda fursten av Guds nåde. Att lyda fursten likställdes med att lyda 

Gud.191  

Crimen laesae maiestatis divinae 
Tidigare forskning har centrerats kring den latinska termen crimen laesae maiestatis. Termen 

var en samlingsbenämning mellan 1300-1800-talet för handlingar såsom uppror och förräderi. 

Under perioden kom allt fler brottsliga handlingar att inrymmas under begreppet. Under 

senmedeltiden var ”staten” och ”riket” synonymt med kungens egen person. Under 1690-talet 

kom, i samband med ändringar av den svenska lagen, en mer avpersonifiering av statsmakten 

och dess institutioner. Trots att nyare tankar kom att spridas, menar forskning att de inte fick 

vidare politiskt utrymme i Sverige förrän efter den svenska stormaktens fall.192 Begreppet i en 

lagrättslig kontext går att återfinna i medeltida lagsystem, som den tidiga Upplandslagen från 

1296 och fördes sedan över i nästan orörd form till Magnus Erikssons landslag. Även här har 

dess huvudsakliga område behandlat lojalitet mot monarken och riket. Collstedt har belyst att 

begreppet bar på en religiös dimension, där det religiösa var tätt förankrat kring dygden, 

vilken var viktig för den tidigmoderna värdegrunden i 1600-talets politiska och rättsliga 

diskurser. På så sätt var religiösa föreställningar och värderingar intimt integrerade i 

krigslagstiftningen. Krigsartiklarnas paragrafer framhålls som sammanlänkade genom ed. 

Alla soldater och officerare fick svära på sin själs salighet och att bryta mot den eden var att 

likställas som förrädare.193  

Den tidigare forskningen har i huvudsak pekat på lojalitet mellan folket och teokratin, där 

religionen förklarats som sammanvävd med rättssystemet i en legitimerande funktion. Men 

Collstedt framhåller att forskningsläget kring tidiga 1700-talets majestätsbrott är tämligen 

                                                           
191 Anners 1961, s. 25.  
192 Collstedt 2012, s.176-177. 
193 Collstet 2012, s.178-179. 
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magert.194 Collstedt menar att det fanns en systematik där majestätsbrotten delades in i två 

romersk-rättsliga grupper, dels under perduellio som innefattade brott som syftade på 

”landsförräderi” eller ”riksförräderi” och dels crimen lasae maiestatis in spicie som riktade 

sig till brott mot konungen och hans familj.195 Dessa typer av majestätsbrott var dock inte 

allenarådande. Collstedt beskriver majestätsbrottens innebörd som mångbottnade med en 

bakomliggande komplex väv av tankesätt och kunskaper.196  

Enligt idéhistorikern Bo Lindberg var religionsbrott indelade under termen crimen laesae 

maiestatis, men fick en tydligare definition i Sverige år 1683. Tillägget ”divina”, vilket 

riktade sig till mot det himmelska majestät, att göras i en förordning till general- och 

regementskrigsrätterna.197 I Sverige introducerades alltså termen först i militärrättsligt 

sammanhang. Vid närmare granskning av förordningen innehåller den även en preciserad 

rangordning. I förordningen som syftade till att klargöra och förtydliga spörsmål inom 

militärrätterna kring laga process, rannsakning och dom återfinns följande definitioner: 

11. Och på det var och en må veta, vad för saker till Generalkrigsrättens Cognition, förhör och dom höra, 

så äro desse efterföljande, nämligen: 

I. Alla Crimina laesae Majestatis Divinae. 

II. Crimina laesae Majestatis humariae, nämligen: Om någon gör försåt på Kongl. Maj:t som Sveriges 

Konung, kongl. Maj:ts älskeliga Gemål och Drottning, samt Kongl. Maj:ts äkta Bröstarvingar, viliandes 

Hans Maj:t eller dem skada eller dräpa, med gärning, ord eller skrifter talandes det Kongl.Maj:ts eller 

deras Kongl. Höghet eller goda rykte förnär är. 

III. Om någon haver föresatt sig att förråda, hemligen korrespondera eller traktera med fienden, eller ock 

verkligen förråder någon Konglige Maj:ts Fästning, Läger, Krigsfolk, Skeppsflotta, armé, eller något 

annat slikt, som kongl. Maj:ts eller Kronans tjänst makt påligger, såsom och någon haver där vetskap om 

och det ej strax uppenbaras. 

[…]198  

Hos militärrätterna ingick bägge grupperna presenterade av Collstedt, men att det som 

presenterats som crimen lasae maiestatis in spicie benämns i förordningen som Crimina 

laesae Majestatis humariae. Begreppet perduellio går inte under egen definition i 

                                                           
194 Collstedt 2012, s. 176. 
195 Collstedt 2012, s. 178. 
196 Collstedt 2012, s. 180. 
197 Lindberg 1992, s. 514-515. 
198 ”Konglige Maj:ts Förordning, huruledes och vad, vid General- och Regements-Rätterna, under dess Militie 
hållas och uti akt tagas bör… Anno 1683” i Karl XI:s krigsartiklar 1683 1998 [1683], s. 18.  
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förordningen men återfinns som nummer tre under paragrafen. Den högst listade, Crimen 

laesae maiestatis divinae, står utan definition. Att termen crimen laesae majestatis divinae  

först introducerades i militärlagstiftningen är knappast någon slump. I 

generalauditörshandlingarna appliceras termen på två grova brott.199  

I fallet med Archlimästaren Jonas Berg beskrivs hans brott som ett ”ibland de swåraste crimen 

lasae majestatis divena”.200 Berg ansågs ha hädat Guds namn ett flertal gånger på ett 

synnerligen svårt sätt. De religiösa brott som Berg hade begått var flera och mångbottnade. 

Utöver att ha levt i ”oförlyckelig sammlefnad” och slagsmål med sin hustru hade Berg med 

fasliga ord förbannat nattvarden. Han lär ha fällt förskräckliga ord som direkt rörde Jesus och 

Guds heliga och majestätiska väsen. Resultatet av Bergs förbannande förklarade krigsrätten 

utifrån ett konsekvenstänkande. Då berg avfallit från den officiella lärans praktiker hade han 

trätt in på Djävulens väg. Amiralitetsöverrätten beskrev det som: 

[…] således begådt et ibland de swåraste crimen laesae majestatis divena, som begås kunnat, 

hwarmedelst han fierran afträdt ifrån des döpelses förbund, och directe deremot handlat, men 

deremot alt för nära trädit in uppå Satan och Diefwulens, Gud och det menneskliga släktetz 

afsagda måtståndares och fiendens sijda, och till des tijenst sig bruka låtit, hwilkens egenskap han 

härutinnan med Gudz hädande sig iklädt:[…]201  

Protokollet över rannsakningen av Bergs handlande kan här ses i termer av symboler. 

Eftersom han förbannat Gud och nattvarden hade han inte enbart smädat religionen, utan 

dessutom brutit sitt eget förbund mot Gud. Detta i sin tur menade rätten var att närma sig 

Djävulen. Handlandet reducerades inte här till Bergs egen relation med det övernaturliga, utan 

då han bröt sitt kontrakt med Gud gick han i rättens ögon över till en fientlig sida mot hela det 

mänskliga släktet. Rätterna menade själva att hädelsen var av den svåraste sort. Det är därmed 

intressant att undersöka vad dessa hädiska ord bestod av.  

Rätterna hade kallat in de vittnen som hört hädandet. I förhöret med hustrun framkom att Berg 

struntat i nattvarden och istället legat hemma och sovit ruset av sig. Då hustrun påminde 

honom om att han borde varit i kyrkan för att höra superintendenten skall han ha svarat: ”iag 

gier Superintendenten, dig och alla Prästerna alla ihop fanen, iag skal wara Superintendent 

god nog”.202 Berg nöjde sig inte med att smita undan ritualen, utan förbannade även sin fru 

och de kyrkliga ämbetsmännen. Dessutom ansåg han sig ha rätten att stå över det kyrkliga 

                                                           
199 Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723 & generalauditörshandling nr 32, 25/10 1716. 
200 Protokoll från den 15/1 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
201 Protokoll från den 15/1 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
202 Protokoll från den 24/7 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
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ämbetet genom att säga att han skulle erhålla den rollen för dagen. Med de orden begick Berg 

dels brott genom att avvara från nattvarden och dels genom att banna de kyrkliga 

ämbetsmännen. Orden antyder ytterligare en aspekt, nämligen att Berg tog avstånd från den 

kyrkliga ämbetsmakten genom att anse sig själv vara god nog. Vidare i protokollet finner vi 

Bergs intentioner med de fällda orden.  

Istället för att gå till kyrkan hade Berg begett sig till ett par bönder för att köpa brännvin. Då 

hustrun kom hem och väckte den druckne Berg talade hon om vad superintendenten hade sagt 

i kyrkan. Till det svarade Berg att ”du talar så mijcket om Superintendenten, han lär wara din 

Gud […] i dag skal iag wara Superintendent och predika för dig”.203 Bergs syfte med att kalla 

sig själv för superintendent var alltså att frun skulle lyssna lika väl på honom. Vidare frågade 

hustrun hur han skulle kunna gå till nattvarden om han förbannade superintendenten. På detta 

ska Berg ha svarat att han förbannade både nattvarden och dem som går till nattvarden. Själv 

ämnade han inte gå till nattvarden förrän han ”giöra en led gärning på des swåger Gabriel 

Stråle”.204  

I frågan om nattvarden visar protokollet inga tecken på tvivel av Guds existens. Berg ville inte 

gå till nattvarden förrän han hämnats på sin svåger. Detta stämmer överens med vad tidigare 

forskning har sagt om nattvardsskolk.205 Berg kunde inte försonas med sin svåger och ville 

inte begå nattvarden förrän han hade hämnats. Det var därmed inte en fråga om sviktande tro 

som fått Berg att skolka från nattvarden, utan på grund av att han fortfarande var i tvist med 

sin svåger. 

Berg förhördes över de hädelser han anklagades för och pigan Karin Håkansdotter kallades in 

som vittne. Hon hade hört Jonas Berg då han vid sjön förbannat Jesus och sin skapare. Det 

hela hade skett då Berg drucken och i vredesmod, efter träta med sin hustru, skulle ro över 

vattnet för att handla. Pigan hade då hört smädelsen mot Gud i samband med att hustrun 

förmanade honom om det dåliga vädret. Håkansdotter återgav det som skett som: ”[…] warpå 

han swarade: bekijmbra dig intet din täfwa, iag skal nog roo rätt och begijnte då at förbanna 

Siön samt den som låter det snåga, jemte sin Jesum som intet lät honom siunka uti 

afgrunden.”206 Rätterna undrade om hon kunde återge de direkta ordalagen. Till det svarade 

                                                           
203 Protokoll från den 24/7 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
204 I protokollen framkommer att Berg varit i bråk med sin svåger efter att denne slagit honom så han föll i 
vattnet och därmed förlorat sin mössa; Protokoll från den 24/7 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 
1723. 
205 Se diskussion i föregående kapitel. 
206 Protokoll från den 24/7 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
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Håkansdotter: ”At hon intet kan minnas sielfwa formaliteten af orden, en den hon lade det 

intet så mijket på hiertat och tänkte intet at det komma så wida, som det nu har skiedt, men på 

sitt samwete kan hon betijga at han förbannade Jesum samt swor på Siön, och den som låter 

det snåga.”207 Även om Håkansdotter inte kunde återge de direkta ordvalen som rätten var 

intresserad av, kunde hon sammanfatta hädelsens centrala innehåll. Enligt hustruns och 

Håkansdotters vittnesmål låg hädelsen mot Gud i att han förbannade snöandet och den som lät 

det snöa. I det avseendet var det en vrede mot Gud i hur denne tillät honom bli utsatt av 

vädret. I en av underrätterna vittnade pigan med mer exakta ord. Kring frågan om vilka svåra 

expressioner Berg hade farit med svarade hon: ”At hon hördt honom förbannar des Skapare 

des återlösare och des Saliggörare samt at förbanna den stund han föddes tillijka med des 

moder som födt honom”.208 De olika vittnesberättelserna går lite isär om vilka ord som 

brukats. Dock bär vittnesmålen på samstämmigt innehåll. Berg hade svurit över sin skapare 

och över vädret vid situationer som honom tycktes besvärliga. Därtill var Berg drucken vid de 

tillfällen han svurit. I protokollen erkänner Berg sitt handlande. Då rätten frågade om 

vittnesmålen var sanningsenliga svarade han: 

[…] at han intet kan neka med mindre at inhan uti des argheet och des förtret som hon och hela hennes 

släkt honom tillfoga, ibland uti Swordomen och Gudznampns hädande utfaren, och hwad det 

angifemåhlet med Jesu förbannande och Satans önskande öfwer sig beträptar, hwilket skolat psterat uti 

Nättrabij, [---] då han intet kan neka med mindre at ju han swor på Superintendenten, men intet kan han 

påmina sig at han talat om Nattwarden.209  

Bergs erkännande tyder mycket på att osämjan inom äktenskapet och till hustruns familj varit 

en bidragande orsak till hädelsen. Han uttryckte i sitt erkännande att svordomarna nyttjats då 

hans ”argheet” mot de ingifta släktingarna varit stor. Bergs hädande bestod således inte i 

profana motiv utan som ett resultat av vredesmål inom den sociala samvaron. Att han nekade 

till att ha förbannat nattvarden, kan ses som att Berg såg ritualen som en viktig social markör. 

Detta styrks i att han inte ville gå till nattvarden förrän hans dispyt med sin svåger var 

uppklarad, stärker tanken om att det inte var brist på tro eller en vilja att tillhöra Djävulen, 

som låg till grund av hädelsen, utan att hädelsen bestod i affekt över de sociala trätorna i 

hemmet. Således bör Bergs motiv inte ses som profana utan som ett olagligt brukande av 

Guds och Jesus namn. Även om rätterna var intresserade av Bergs intentioner ansåg rätten 

                                                           
207 Protokoll från den 24/7 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
208 Protokoll från den 24/7 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
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inte dem vara förmildrande. Generalauditören ansåg att detta var flera fall av ”blasphemia” 

och svåra fall av Crimen lasae maiestatis divina och dömde Berg efter krigs- och 

sjöartiklarnas andra paragraf, tillika efter § 6 i förordningen från 1687 om eder och 

sabbatsbrott, att mista sitt liv utan all nåder.210  

Benämningen crimen lasae maiestatis divina förekommer i ett annat fall som rannsakades för 

blasfemi. År 1716 fördes ett fall från Gotländska Gotheim till generalauditören.211 Fallet 

gällde underofficeren Hans Pijhlqvist som under en natt gjort två förbrytelser som 

rannsakades. Dels hade Pijhlqvist blottat värjan mot fänriken Mårten Lindberg och dels hade 

han begått blasfemi genom att ha åkallat Djävulen samt förnekat Jesu lidande. Enligt 

protokollen hade det hela skett då Pijhlqvist ridit för att inspektera vaktposteringen. I 

Pijhlqvists tycke var vaktposteringen vilande och att somliga tycktes vara borta. Detta 

övergick kort från dispyt till både hot och fysiskt bråk med vaktposteringsansvarige Lindberg. 

Enligt flertalet vittnen ska Pijhlqvist först försökt rida över Lindberg. Då Lindberg undkom 

utfallet försökte Pijhlqvist få fatt kring Lindbergs hals, men fick endast fatt i dennes mössa, 

vilken Pijhlqvist kastade i elden. Därefter ska Pijhlqvist ha klivit av hästen, dragit värjan och 

uttalat flera hot mot Lindberg. Enligt vittnesprotokollen ska Pijhlqvist ha sagt ”du Satan kahr, 

will då intet lijda Commando”, samt ”sedan språng Pijhlqvist af hästen, nappandes åt wärjan, 

segandes till fendricken är då kahr, så kom här uth, iag skall se ditt hiertablod […]”.212 Vid 

detta gick manskapet mellan och Pijhlqvist återvände till söderposten där de andra officerarna 

var stationerade. Flera vittnen kunde intyga att då Pijhlqvist kommit tillbaka, skall han ha sagt 

att ”iag skall dricka opp alla mina penningar idag åg sedan sticka en kahr ihjäl”, och sedan 

frågat de andra om de kunde skänka honom en kula.213 Pijhlqvist nämnde aldrig vem han 

skulle dräpa, men då han varit berusad avväpnade de andra officerarna honom och skickade 

Pijhlqvist till arresten. Det var under arresten som Pijhlqvist svurit och sagt orden ”/: Taga 

mig fanen:/ Opte i sin ondska”.214 Om detta vittnade vakten Oloff Dukne som dock inte var 

säker på om Pijhlqvist var sovande eller ej. Rätten frågade Dukne huruvida han hört Pijhlqvist 

”blasphememdt Gud eller Christi död ok pijna”.215 Detta hade han intet hört, men då Dukne 

talade med Pijhlqvist om det inträffade menade Dukne att om Pijhlqvist hade mer på sitt 

samvete borde han betänka att bekänna sin synd. Till detta ska Pijhlqvist ha svarat: ”[…] det 

                                                           
210 Protokoll från den 6/12 1723 i Generalauditörshandling nr 15, 6/12 1723. 
211 Generalauditörshandling nr 32, 25/10 1716. 
212 Protokoll från den 27/8 1716 i Generalauditörshandling nr 32, 25/10 1716. 
213 Protokoll från den 27/8 1716 i Generalauditörshandling nr 32, 25/10 1716. 
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är lijka gått, det är nog intet nijttigt, för iag skall ändå giöra en ogiärning, att iag kan komma 

på stegell och hiuhl eller då en af eder skijuta en kuhla uti mig”.216 Enligt Zacharias Hangare 

skall detta genererat till vidare samtal: ”[…] honom betänkia wähl Christi död, då han utlät 

sig willa slå kahrl ihäl, hwarpå Pijhlqvist allenast swarade hwad brijr det mig […] han sade 

iag bryr mig intet därom tij Christus har intet lijdit för honom […]”.217 

Pijhlqvist menade att Jesus inte hade dött för hans synder vilket ansågs som blasfemi och ett 

crimen læsæ majestatis divina. Trots att det var flera personer närvarande vid arresten var det 

endast Hangare som sade sig hört de blasfemiska orden. De andra påstod sig inte ha hört 

Pijhlqvists blasfemi trots att dessa befann sig närmare än Hangare. Detta kom att få stor 

betydelse för krigsrätternas bedömning av målet. Vid tillämpning av krigsartiklarna 

resonerade militärrätten: 

[…] för rättwijst att Emädhan Gudz laag, ägs 4:mosis book 35:cap: att ett wittne eij skall swara till Een 

siähl till dälz eij Kongl.Mag:ss Krijgz:Articlar.2:§. Uttrijckes:nämbna, wijd sådan föregifwen 

ogudaktighet eij tillhwid försmädellsse om Christi all den saligaste lijdande, antingen laga wittnen, böra 

den beskijlte tillbinda eller fälla, som lijkwähl här brista, eij heller kan Kongl.Krigz.Rätten antaga 

Zacharies Hangares enda utsagn […]218 

Med endast ett vittne kunde rätten inte döma Pijhlqvist efter den strängare andra krigsartikeln. 

Krigsrätten friade Pijhlqvist från att ha smädat Christi död och pina, men för de ord som 

Dukne vittnade om med viss osäkerhet ansåg rätten att dessa hade skett i oaktsamhet. Därför 

tillämpades istället artikel 4 vilket reducerade straffet från dödsstraff till att mista en månads 

såld och att göra avbön vid korum. Pijhlqvist hade i sammanhanget gjort ett annat mycket 

grovt brott som vägde tyngre då rätten enats om att hädelsen skett i obetänksamhet. I 

vredesmod hade han blottat sin värja, ett brott rätten inte såg med blida ögon. Straffet för 

blottande av värja bestraffas enligt krigsartiklarnas 44§ med döden, vilket Pijhlqvist dömdes 

till.    

Fallet vittnar om att krigsrätterna gör skillnad av bakomliggande intentioner kring brukandet 

av Djävulens namn. När Pijhlqvist hotade Lindberg och kallade han honom för Satans karl, 

var namnet aldrig någonting som rätten fäste större vikt vid. Förmodligen var bruket ett 

stärkande ord mot Lindberg, någonting som rätten aldrig såg som sakralt bruk. Däremot fäste 

rätten intresse för vittnesutsagorna om att Pijhlqvist, om än i fylla och sömn, bett Djävulen att 
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ta honom, samt förnekelsen av Jesu lidande. Djävulens namn var således inte det rätterna fäste 

sin vikt vid, rätterna var istället intresserade av bakomliggande intentioner kring religiösa 

brott. 

Sammanfattningsvis har de två fallen visat på en bredare innebörd kring majestätsbrott. 

Begreppet crimen laesae maiestatis divinae visar sig bestå av blasfemi som i dessa fall bestod 

i huvudsak av smädelse av Jesus, Gud eller bägge i samma andemening. Vad som skiljer sig 

markant mot majestätsbrotten ur den tidigare forskningen är synen på religionen. Den tidigare 

forskningen har i huvudsak pekat på att hädelse och majestätsbrott har riktats mot konungen 

eller riket och därmed ifrågasatt teokratin. Religionen har till synes setts i huvudsak som en 

legitimerande funktion för disciplin och maktinnehav. De båda fallen visar en helt annan linje. 

Varken teokratin, kungen eller riket har någon direkt inblandning. Det hela centrerades kring 

soldaternas direkta förhållande till Gud. Termen crimen laesae maiestatis divinae vittnar om 

att Gud sågs som en ”himlens majestät”. I protokollet med Berg nämns detta uttryckligen i 

generalauditörens utlåtande. Där benämns Bergs ord som ”faseliga och förskräckeliga” 

förbannelser över Gud som var det ”heliga och maijestäteliga wäsen”.219 Därtill kan en 

rangordning kring de religiösa brotten ses i relation till majestätsbrotten mot kung och rike i 

en symbolisk hierarki. I både krigsartiklarna och den tydliggörande förordningen är brott och 

förhållning till religionen placerad före brotten mot kungen.220    

Blasfemin i båda fallen handlade aldrig om en felaktig tro, utan om ett felaktigt handlande. I 

bägge fallen hade de religiösa brotten skett under vredesmod och berusning där vreden inte i 

huvudsak var riktad mot religionen, utan mot andra människor och under speciella 

omständigheter. Det är skäligt att tro att då Berg förbannade den som lät det snöa berodde det 

på vädret och den svåra situationen som ovädret skapade. Det var mot vädret, vilket förvisso 

kontrollerades av Gud, som Berg riktade sin ilska, inte en avsaknad av tro till Guds heliga 

väsen. Det är därmed troligt att Bergs intentioner av förbannelsen låg primärt mot vädret men 

att han använde Guds och Jesus namn vid förbannelserna. Berg hade svarat att hans ”argheet” 

i huvudsak var riktad mot hustrun och hennes släktingar. Sinnelaget är påfallande likt fallet 

med Pijhlqvists vars brott skett då denne arg och drucken suttit i arresten. Att döma av 

situationen sade sig Pijhlqvist vara i stånd att döda en man. Då vakterna förhörde sig om hur 

det låg i linje med Jesus uppoffring för människornas synder svarade Pijhlqvist att detta inte 
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Jakob Hallegren 
Masteruppsats 

68 
 

innefattade honom. Pijhlqvist var fullt medveten om att hans handlande skulle generera att 

han hamnade på stege och hjul, men var fortfarande villig att begå missgärningen. Det är 

troligt att Pijhlqvists förnekelse sades för att legitimera sin vilja att dräpa, inte för att frånsäga 

sig Jesus. Vakten ställde frågan efter att Pijhlqvist förvissat sig om att han skulle dräpa en 

man och samtidigt avrättas för brottet. Det tycks därmed som att hädelsen föll för att försvara 

sitt handlande bort från det religiösa ansvaret snarare än att förneka Jesus lidande. Pijhlqvist 

förnekade aldrig att Jesus hade lidit, utan att lidandet inte innefattade hans planerade synder. 

Detta är i linje med det som både Pijhlqvist och Berg sade sig kring bekännelsen och 

nattvarden. Pijhlqvist ville inte bekänna sin synd då han hade en intention av att dräpa en 

man, medan Berg inte ville gå till nattvarden förrän han hämnats på sin svåger. Inget av fallen 

visar tecken på profana motiv, utan snarare att de sköt fram bekännelsen till dess de syndfulla 

handlingarna var genomförda.  

En annan gemensam faktor var att bägge var berusade då de hädat. Perlestam har framhållit 

att hädelse under berusning kunde ses som en förmildrande omständighet. Inte om hädelsen 

riktade sig mot kungen och hans ämbetsmän, men att om soldaterna i onyktert tillstånd 

missbrukade Guds namn var straffet lägre.221 Mot detta påstående nämner den andra 

krigsartikeln: ”Vilken som försmädar och blasfimerar Herrans Namn, nykter eller drucken 

och bliver därtill vunnen, han skall dö utan all nåder.”222 I de efterkommande artiklarna 4-5 

finns ett annat tolkningsutrymme där tillstånd och situation förekommer. I de senare artiklarna 

nämns förmildrande omständighet som om det hela skett i ”obetänksamhet, oförstånd eller 

lättsinnigt här flugne […] att göra i hastighet eller någon iver uti sitt fall”.223 När rätten dömde 

Pijhlqvist skrevs uttryckligen om hur det skett. Rätten menade att det borde tillämpas: 

”lijkmätigt Krigzarticlernes 4 åg SiöArticlernes 3§. För det förra, mädan han mäd sin 

lätt:sinniga swordom åg andra omständigheter sin Gud förtörnad […]”.224 I och med att inte 

tillräckligt starka vittnen fanns kunde Pijhlqvist inte dömas efter de strängare artiklarna. 

Istället menas att det skett i lättsinnighet. Det är troligt att rätten såg Pijhlqvists sömnlika 

tillstånd som lättsinnighet, snarare än som berusning. Detta av flera skäl, dels står det 

uttryckligen i de strängare artiklarna att berusning inte är en förmildrande omständighet och 

dels eftersom det aldrig var tal om onykterhet som en förmildrande omständighet i fallet med 

Berg. I de bägge fallen nämns blasfemi och försmädelse synonymt. Därmed vore det 
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osannolikt att krigsartiklarna skulle särskilja dessa begrepp när inte krigsrätterna gjorde det. 

Vad som däremot är mer troligt är att rätterna och krigsartiklarna särskilde onykterheten från 

begrepp som ”lättsinnighet” och ”oaktsamhet” när det kommer till blasfemi. Detta 

resonemang kan även andra krigsartiklar vittna om. Om vi exempelvis blickar till artiklarna 

om gudstjänst och predikan skrivs fylleri explicit ut som ett brott mot ritualen.225 Det är 

därmed troligt att onykterheten inte uppfattades som ”lättsinnighet” eller ”oförstånd” när det 

handlade om smädelser mot Gud, men att andra faktorer – som exempelvis Pijhlqvists mer 

sovande tillstånd – utgjorde fog för mildare dom.  

Soldat Jönsons beblandelse med skogsrået 
 

Tillvaron var sprängfylld av olika verkliga eller inbillade väsen, och på få ställen hördes så många 

ojordiska röster som i skogen. Så fort människan gick in bland träden hamnade hon i ett rike där det vilda 

och övernaturliga härskade. Där fanns djur som en gång kunnat tala, där fanns djur som förebådade 

sjukdom, död och till och med krig, där fanns djur som var så farliga att de helst inte fick nämnas vid sina 

rätta namn […] Där fanns mängder av övernaturliga varelser som ofta var lika nyckfulla som den natur de 

var en del av. Ibland kunde de hjälpa människan, ibland var de passiva storheter som inte krävde annat än 

respekt eller möjligen avstånd, ibland hotade de henne med förförelse eller förstörelse, förtrollning eller 

förgörning.226 

Den målande beskrivningen är historikern Peter Englunds ord om hur förunderlig naturen var 

för 1600-talsmänniskan. Föreställningar om naturväsens inverkan i den fysiska världen var 

inte en marginaliserad grupps idéer, utan föreställningar erkända av myndigheterna.227 Under 

tidigmodern tid var uppfattningens gräns mellan natur och övernatur kulturellt präglad. 

Rädslan för naturen kunde leda till att skräcken för havet transsubstantierades till tro på 

sjöodjur för att få en hanterbar förklaring.228 Tron på naturväsen var en del, likt tidigare 

nämnts, inom den teologiska världen, men gör sig emellertid synlig även i det militära 

rummet.  

Den 7 juli 1708 behandlade generalauditören ett liknande fall. Det som generalauditören hade 

att behandla var ett fall där soldaten Swänn Jönson menade sig ha haft olovlig beblandelse 

                                                           
225 Jmf med exempelvis Tit.2 § 11-12, i Karl XI:s krigsartiklar 1683 1998 [1683], s.4. 
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med ett skogsrå.229 Jönson hade olovligt avlägsnat sig från en militärmarsch. När han 

sedermera hade upptäckts och ställd till svars inför rätten drogs en ingående utredning igång 

om vad som hänt i skogen.  

I första rättsinstans menade Jönson att skogsrået hade lockat honom och att det var därför han 

avlägsnat sig från marschen. Han hade under en rast lämnat både gevär och packning och 

begett sig in i skogen tills han hade kommit till en gård kallad ”Qwarngården”, där han blivit 

kvar i två dagar. Rätten frågade honom om hans officer varit orsaken till att han rymt från 

marschen. Jönson menade sig dock inte ha någonting otalt med sitt befäl. Rätten – som visste 

att Jönson blivit bestraffad för rymning förr – undrade vilken orsak som låg till grund för att 

han rymt från sin tjänst och vad som fått honom till sådant ”oskickeligit löpande”. Till det 

svarade Jönson ”att skougs Råden och det som ondt är orsakar honom der till att han eij rår 

föret”.230 Jönson menade att han lidit av detta bryderi sedan 1696 och att det var hon som 

lockat honom även den första gången. Om den tidigare smitningen menade Jönson att han 

sprungit till skogs men blivit hämtad och bestraffades med ”6 par spöö”. Vidare undrade 

rätten hur länge han hade haft kontakt med henne. Jönson svarade att han mött henne första 

gången då han gick som vallgosse, men hade inte haft något samlag med henne förrän år 

1696. Det var då han försvunnit från arbetsuppgifterna inom regementet vid Göteborg.231  

Militärrätten avfärdade inte möjligheten att skogsrået varit orsaken till Jönsons frånvaro, utan 

valde istället att noggrant förhöra sig om det inträffade. En vecka senare återupptogs 

utredningen av Jönsons vistelse i skogen. Enligt Jönsons utsago i protokollet hade han 

kommit i kontakt med skogsrået när han var 16 år gammal och varit vallgosse på en herrgård. 

En dag då han följt med herrgårdens skytt hade denne avlägsnat sig en stund och när han kom 

tillbaka sade skytten att det var skogsrået som lockat på honom. Tre dagar senare då Jönson 

varit själv i skogen hade han mött skogsrået som erbjudit honom gammal ost och bröd. Jönson 

tackade nej till maten varpå ”skrattade hon som een annan gast och gick sin wäg”.232 Då 

Jönson kom tillbaka berättade han om sitt möte för skytten. Skytten menade att han borde 

tagit emot skogsrået, sägandes: ”hwar på skijtten sagt åth honom den skulle den han taget, så 

kunde du han lärdt någet fiska och skiuta”.233  

                                                           
229 Generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708; Detta fall diskuteras utförligt i historikern Mikael Hälls 
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Efter det mötet sade Jönson sig ha varit fri från skogsrået till 1696, då han försvunnit från 

militärarbete i Göteborg, vilket han tidigare och blivit bestraffad för. Då hade han ”uth af 

fruchtan tog sig före att gå der ifrån skogleedz hemb och komb således skogsrå den till honom 

igen på samma skog som förr”.234 Där hade han ännu en gång blivit erbjuden mat, vilken han 

nekade till. Då han nekade ska skogsrået ha sagt ”will då intet äta, så skall du ligga hoos mig, 

så skall iag hiällpa dig ifrån straff, och till annat mehr som du willt”.235 Rätten undrade då om 

han ofta hade köttslig beblandelse med skogsrået. Jönson svarade att ”intet mehr än den 

gången då hon föll ned, mäd samma dragit honom på sig och måste bedrifwa skam med 

henne”.236 Därtill undrade rätten huruvida hon var av kött och hur hon såg ut. Till detta 

svarade Jönson: ”kropp och kijtt hade hon som een annan menskia så mijcket som han kunde 

kiänna.”237 Om hennes utseende gav Jönson en mycket lång och detaljerad beskrivning om 

skogsråets utseende.  

Hon seer uth framman till som een menniskia, män baak som ett stoo. Hufwud har hon som een 

menskia, dock stort mäd stackot swart brunt hår […] läppar som en annan männskia, män stora 

och swart bruuna, tänderna stora som på ett föhl, långa hängnde bröst, hwar öfwer hängde een 

gamall hwit pallt sönder sletin så att brösten sijntes igennom pallten, omkring lijfwet hade hon och 

knutit een gammall trasa på samma maneer […]238 

Listan över skogsrået fortlöper i protokollet men sammanfattningsvis beskriver Jönson råets 

utseende som till hälften människa och hälften häst. Hon var heller inte någon ande eftersom 

hon enligt Jönson kändes som en människa. I protokollet från den 20 februari 1707 ägnar 

militärrätten en mycket stor del av frågorna till att skapa sig mer kunskap om skogsrået. Av 

protokollets 24 frågor bestod 22 av frågor rörande skogsråets väsen. Exempelvis undrade 

militärrätten ifall det fanns manliga skogsrån, ifall skogsrået gick att fånga med hjälp av fler 

människor, ”om hon aldrig nämner Gud ell:r beklagar sitt ussla tillstånd ell:r och om hon läser 

och kenner thee helliges andes” med mera.239 På dessa frågor visste inte Jönson svar och till 

andra menade han sig varit ”han så ängslig wid den tijden så att han eij kom komma sig 

hwarken till det eena ell:r andra”.240 

                                                           
234 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
235 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
236 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
237 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
238 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
239 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
240 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
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Genomgående i protokollet framställer Jönson sig som ett offer utsatt av skogsrået. Skogsrået 

hade hotat honom, haft makt över honom och han hade under deras möte varit ängslig med 

mera. Jönson menade sig fått bestående men efter samlaget med skogsrået: ”att han intet annat 

giort änn bara bloden ifrån sig när han skulle lasta sitt wette, och der emillan dröp alltid blod 

ifrån honom, så att han der af blef så wan mäcktig att han intet mijcket förmåtte, uthan måsste 

hålla sig wid sängen.”241 Jönsons uttalanden om skogsrået var att hon inte var ett vänligt 

väsen, även om hon hade egenskaper som kunde hjälpa honom, såsom med jakt- och 

fiskelycka och löfte om att slippa undan straff.  

Militärrättens utfrågande om skogsråets utseende, uppträdande och möjligheter bör tolkas som 

att militärrätterna fann skogsrået som ett verkligt och fysiskt väsen. I rättens frågeställningar 

framgår emellertid en moralorienterad kategorisering av skogsrået. I en av frågorna undrade 

om han ”missbrukat gitter och booskap och gifwit Diefwulen der igenom tillfälle att få macht 

mäd honom.”242 I frågan framgår att rätten såg den makt som skogsrået hade över Jönson kom 

från Djävulen, således att skogsrået uppfattades som ett väsen eller redskap tillhörande 

Djävulen. En liknande uppfattning framkommer i en annan fråga: ”Om han hafwer 

anfäcktning af diefwulen och sitt samwete och emädan bär ånger der öfwer, hwarför han ännu 

löper der efter.”243 Djävulens ”anfäcktning” ifrågasattes därmed efter samröre med skogsrået. 

I brev från överste Anders Sparfeldt till justitierevisionen tecknas ytterligare en bild om det 

inträffade. Sparfeldt diskuterade skogsråets möjliga förklaring utifrån Jönsons utsago. Till att 

börja med ansåg Sparfeldt att skogsrået var ett ”Kiötzligt Creatur som Solldaten Swänn 

Jönnson hafwer haft till att giöra mäd”, men ställde sig aningen tveksam till hur Djävulen var 

inblandad i det som hänt. I Sparfeldt brev står: 

Och ehuru wähl enom intet kan neka att ju den onde ande haft sitt speel der in under som han däd 

har mäd alla under grofwa Sijnder förbunden menniskior, så kan des intet der af slutas att dee som 

mäd sådanna hafwa till att giöre skulle hållas före hafwa Simpliciber och quo ad affectus juris 

beblanda sig med een trollkona för uthan till att kunna beskijllas att hafwa der igenom haft förbund 

med siellfwa diefwulen.244 

Sparfeldt kunde inte förneka att Djävulen var inblandad i det som skett eftersom denne var 

inblandad i alla grova synder, men menade att det var en alltför enkel slutledning att koppla 

                                                           
241 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
242 Protokoll från den 13 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
243 Protokoll från den 20 februari 1707, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
244 Brev till justitierevisionen från överste Anders Sparfeldt den 16/12 1707, i generalauditörshandling nr 29a, 
7/7 1708. 



Jakob Hallegren 
Masteruppsats 

73 
 

det som hänt till ett förbund med Djävulen. Istället resonerade Sparfeldt om skogsrået 

uppkomst. Utifrån Jönsons beskrivning av skogsrået gjorde Sparfeldt bedömningen att det 

måste vara, eftersom hon var köttslig, en ”Nephilin” eller ett ”monstrosom” som vandrade i 

skogen, som uppkommit i forntiden efter att ett ”stall joon” missbrukat ett ”Stoo”, men som 

Gud av någon anledning sparat från syndafloden.245 Det var ur den utgångspunkten som 

Sparfeldt valde sitt ställningstagande och menade att det inte fanns någon lag att tillämpa mot 

att ha samlag med monster.246     

Militärrätten, och i synnerhet överste Sparfeldt, tycks ha trott på skogsråets existens men 

visste uppenbarligen ganska lite om henne. Med anledning av det, skickades Jönson till 

hovkonsistoriet för att få hjälp i utredningen. I ett brev till konsistoriet går att läsa:  

[…] att iag skall gifwe någon underrättelse om dhen arme Soldaten Swen Jönson, som fören tijd 

sedan in fören Krigzrätt bekiänt sig hapt omgänge med Skogråen. Så kan hwarken iag eller någun 

annan menniskia om dhess beskaffenheet någon mehr kundskap hafwa, än hanss egen 

bekännelse.247  

Vidare i brevet nämns starkt tvivel till det inträffade: 

Dock som samme soldat opta förr farit med lögne och osanning, jämwäll någon gång försedt sig 

med tiufwerij, äro månge uthi dhe tankar, att han af fruchtan för straffet, som honom skulle 

öfwergå för dhett åthskillige gånger ränt ifrån möten, skola dichtat på sig en så faselig giärning.248 

I brevet nämnde militärrätten att de tvivlade på Jönsons berättelse. Inte på skogsråets existens, 

utan tvivlet grundade sig i Jönsons dåliga rykte och att han tidigare hade rymt. Som belägg för 

detta hade militärrätter låtit måla en bild av skogsrået efter Jönsons beskrivning och bifogat 

till konsistoriet. 

Väl hos konsistoriet ställdes Jönson inför domkapitlet och höll sig till en början vid sin 

tidigare beskrivning. Han menade att han som gosse gått vall och lärt sig om skogsrået av 

herrgårdens skytt – som i brevet nämns vara död och kunde således inte höras – och därefter 

mött henne i skogen. Under förhöret hos domkapitlet berättade Jönson att han därtill under 

krigståget, nattetid hade blivit förd 6 mil i hast genom skogen: ”af hwem, god eller ond kunde 

                                                           
245 Brev till justitierevisionen från överste Anders Sparfeldt den 16/12 1707, i generalauditörshandling nr 29a, 
7/7 1708; En mer detaljerad redogörelse om hur Sparfeldts uppfattning om skogsrået relateras till samtida 
idéströmningar finns utförligt diskuterat i Häll 2013, s 473-481. 
246 Brev till justitierevisionen från överste Anders Sparfeldt den 16/12 1707, i generalauditörshandling nr 29a, 
7/7 1708. 
247 Brev till Kongl. Consistorium uthi Scara 4/3 1708, i generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
248 Brev till Kongl. Consistorium uthi Scara 4/3 1708, i generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
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han ei säija”.249 Efter det läste domkapitlet upp ett brev från – den för Jönson ansvarige 

kyrkoherden – som menade att Jönson hade en vanart att ljuga. Därmed menade domkapitlet 

att ljuga inför dem vore en större synd och straffet hårdare än en rymning, samt att han borde 

betänka om han ville ha fler synder på sitt samvete, ty Gud vet vad som hade hänt. Efter det 

ska Jönson ha fallit på knä och erkänt att han diktat ihop historien för att slippa undan ”dhet 

hårda straffet wid krigzrätten.”250 Domkapitlet fick därmed fram ett erkännande men skriver i 

brevet att Jönson: ”som wore han, ju intet alla stunder, wid sitt fullkomliga förstånd, utan 

något swagsint.”251 

Utredningen var dock inte klar vid erkännandet. Väl tillbaka för det slutliga förhöret – efter att 

på vägen dit lyckats rymma en gång till – nekade Jönson till sitt erkännande hos konsistoriet. 

Anledningen menades vara att kyrkoherden besökt honom då han befunnit sig i arresten och 

varnat honom för att hålla fast vid sin historia om skogsrået. Kyrkoherden ska ha sagt: ”det 

som du har bekiänt om dig siellf angåendes Skogs råen som du hapt att giöra mäd, hwillket är 

een lijf Saak, och iag råder dig till, bekiänn intet sådant på dig siellf”.252 Vidare berättade 

Jönson att biskopen under förhöret upplyst honom att de tidigare haft en man som bekänt sig 

haft umgänge med ett ”Siöö Råå, hwilken deröfwer mist sitt lijf”.253 Jönson menade att han då 

blivit så förskräckt att han därför nekade sanningen. Det var först då han förstod, bland så 

många andliga män, att han syndat mot Gud. Rädslan av att straffas för ett brott mot Gud och 

det hårda straffet för tidigare rymningar sades vara skälet till att han rymt ytterligare en gång. 

Därefter avslutades förhöret i frågan om skogsrået. Efter att militärrätten voterat gick de på 

den linje de själva kände sig säkrast på och dömde Jönson till krigsartiklarna 61-63 för 

rymningarna, att förlora både liv och ära.254 Från justitierevisionen kom uppmaning om att gå 

efter konsistoriets linje. Justitierevisionen menade att Sparfeldts långdragna utredning hade 

ägnat alltför stor vikt vid Jönsons förklaring om skogsrået, vilket kunde leda till mer 

vidskepelser och vanföreställningar hos soldatfolket.255 

Historikern Mikael Häll som studerat fallet tillsammans med snarlika domstolsmål, menar att 

fallet speglar den samtida diskursen om tidelag och dess konsekvenser, men är tveksam till att 

Sparfeldts förklaring skulle vara bärare av allmängiltigt allvar under 1700-talet. De 

                                                           
249 Brev från Consistorium uthi Scara 12/3 1708, i generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
250 Brev från Consistorium uthi Scara 12/3 1708, i generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
251 Brev från Consistorium uthi Scara 12/3 1708, i generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
252 Protokoll från den 10/4 1708, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
253 Protokoll från den 10/4 1708, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
254 Protokoll från den 10/4 1708, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
255 Brev från justitierevisionen till överste Anders Sparfeldt, generalauditörshandling nr 29a, 7/7 1708. 
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ämnesmässigt liknande domstolsmålen i Hälls avhandling, bar inte på samma bestialiska 

resonemang över naturväsen. Fallet med Jönson var heller inte i linje med medicin-

psykologiska förklaringar eller gamla teorier om demoners sexuella umgänge med människor. 

Både justitierevisionen och Skara domkapitel dömde ut fallet som vantolkning. Sparfeldts 

förklaring menades snarare vara ett uttryck för folklig vidskepelse.256  

Vi kan dock fråga oss hur en rannsakning som målet med Jönson kunde gå så långt när 

Sparfeldts uppfattning skilde sig mot den juridiska- och teologiska eliten? Det kan givetvis ha 

varit det enda fallet av sitt slag och därmed varit en slump att målet blivit en långdragen 

domstolsprocess, men det förklarar knappast det utrymmet Sparfeldts tankar fick. Historikern 

Magnus Perlestam har framhållit en tänkbar distinktion inom det militära rättsväsendet. 

Perlestam menar att endast en liten minoritet av det militära rättsmaskineriet hanterades av 

juridiskt skolad personal. I stort dominerades rättsprocesserna inom det militära rättsväsendet 

av verksamma soldater. Perlestam belyser därmed att det militära rättsväsendet tampades 

mellan lagtexter producerade av personer med en juridisk skolad föreställningsvärld och en 

personal med mera ”folkliga” föreställningar. Vidare skriver Perlestam: ”Det är troligt att de 

meniga, underofficerarna och officerarna delade vissa soldatmässiga värderingar som stod i 

konflikt med de åsikter som framfördes i regelverket och vid rättsinstanserna.”257 

Perlestams tankar är intressanta i fallet med skogsrået, eftersom överste Sparfeldt ansåg 

Jönsons historia som gångbar och dessutom vidareutvecklade den. Det är därför troligt att, 

som justitierevisionen påpekade, att överste Sparfeldt delade denna ”folkliga” föreställning. 

Även om Sparfeldt ledde utredningen var han i första hand överste vid Elfsborgs 

infanteriregemente och fick ikläda sig rollen som domare. Dessutom var han inte ensam vid 

rannsakningen. Militärrätten bestod av flertalet soldater med befälstitlar och som voterade. 

Om deras åsikt skulle ha gått i kontrast mot Sparfeldts borde inte skogsrået ägnats lika stort 

utrymme. Som Häll observerat, hade militärrätten en tid misstänkt Jönson för att springa till 

skogsrået.258 Det vittnar – tillsammans med den i tid långa utredningen av Jönson – att 

föreställningen om skogsrået inte var en mans uppfattning som vid ett tillfälle tolkade Jönsons 

historia. Snarare torde skillnaden mellan överstens föreställning och Jönsons vara marginell, 

och att fallet gavs sådant utrymme kan därför förklaras med militärrättens kulturella karaktär. 

Militärrättens speciella iscensättning och de som ingick däri tillät ett annat 
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förhandlingsutrymme ifall militärrätten ansåg det vara en fullgod möjlighet. Fallet vittnar i sin 

tur inte bara om att föreställningar inom militären kunde få ett starkare gensvar i militärrätten 

än vid andra rättsliga instanser, det visar också att föreställningar av den här typen torde varit 

starka inom det militära rummet. Ett enskilt fall kan inte förklara eller svara för hela det 

militära rummet. Men fallet ger en fingervisning om vad som kunde inkluderas i den religiösa 

militärkulturen. Som diskuterats i inledningskapitlet, menar Perlestam att den militära miljön 

kan liknas vid en subkultur med miljömässiga särdrag som samtidigt var underordnad mer 

allmänna kulturella strömningar259 Jag menar att det är i skenet av Perlestams resonemang 

som fallet med Jönson bör ses. Skogsrået hade en allmän betydelse i övriga samhället då det 

förekommer i en kortare beskrivning i katekesen, men som inom den militära kulturen och det 

militära rummet kunde förvandlas till ett fenomen med starkare erkännande, åtminstone i 

rättsliga sammanhang. 

Nattvarden och skriftermålet 
Vad som redan framkommit i tidigare brottsmål är att nattvarden utgjorde en central punkt i 

flertalet brott mot Gud, både som tänkbart medel att göra ont och där nattvarden blivit smädad 

i ord. Källmaterialet förser oss emellertid med två rannsakningar, där brott att inte begå 

nattvarden och skriftermålet på rätt sätt, utgjort det primära i brottsutredningen. 

Den 15e oktober 1713 rannsakades Erich Callman för missad nattvardsgång jämte tre andra 

soldater som begått nattvarden berusade. Samtliga hade begått skriftermålet en lördag men 

därefter tagit sig till en taverna där de druckit, dansat och spelat. Det brottsliga i händelsen var 

att Callman försovit sig och helt missat nattvarden, medan de andra misstänktes vara berusade 

då de begått nattvarden. I tavernan hade de druckit ett par kannor öl i sällskap av två pigor. Då 

soldaten Wahlström tagit fram en nyckelharpa att spela på hade besöket blivit längre än 

planerat och kvällen senare än de haft lov till. Resultatet blev att sällskapet vid två-tiden på 

söndagsmorgonen splittrades. Den ena soldaten ska ha blivit kvar i krogens soffa medan 

Callman – efter en mycket besynnerlig kvällsvandring innehållandes exempelvis vandring till 

fel kvarter, fel vind etcetera – spenderat merparten av tiden innan nattvarden i en ekskog och 

sedermera vandrat hem och blivit sovande med alla kläder på och därav missat nattvarden.260 

Trots att det som skett kan uppfattas som tämligen harmlöst jämte tidigare brottsmål dömdes 

de inblandade soldaterna efter § 9 i kyrkolagens 11 kapitel. Enligt protokollet följde rätten 
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konsistoriets utlåtande vilket indikerar att fallet behandlats av konsistoriet innan det hamnat i 

regementets krigsrätt. Trots att en viss osäkerhet om hur berusade soldaterna varit, ty ”dess 

fullerij weet Herren sielf” erkände samtliga att de deltagit i festligheterna. Rätten ansåg att 

soldaterna handlat syndigt, vilket var skäl nog för straff.261 

Det andra ärendet som generalauditören behandlade gällde Hans Gillman och dennes hustru, 

vilka oskriftade begått nattvarden. Fallet remitterades från Skara domkapitel till militärrätten. 

Gillman och hans hustru hade gått oskriftade till nattvarden, vilket de erkände, men menade 

att detta hade skett i oförstånd då de trott att skriftermålet skulle hållas mellan predikningarna. 

Både domkapitlet och militärrätten ansåg att det förvisso var ett brott men att det skett i ”blind 

enfalldighet, och icke af argth upsåth är begådt”.262 Trots att samtliga var av uppfattningen att 

frånvaron inte var av ont uppsåt ansågs det att de inte hade legitima skäl att missa 

skriftermålet. Därför dömdes de ”till uppenbara skript och kijrkio plicht, samt 100:de Er putz 

Böter”.263 

De bägge fallen behandlades avsevärt lindrigare än tidigare. En stor skillnad som vi kan se är 

att brotten inte bestod av smädelse mot Gud eller sakramentet, eller att ty sig till Djävulen och 

hans anhang eller av ont uppsåt. Istället låg brottet i att sakramentet inte utförts rätt eller inte 

alls. Det var således aldrig tal om en aktiv intention om brott mot Gud, utan ett beteende som 

stred mot den officiella religionens kontrollinstans.   

De olika brotten som förekom hos generalauditören var varierande, men visar att vissa brott 

hade en speciell koppling till militärväsendet. Där förekom brott likt i civilsamhället, men 

brott såsom att ha Djävulen som bundsförvant hade en speciell relation inom det militära 

rummet. Nedan kommer jag diskutera uppsatsens slutsatser med den tidigare forskningen för 

att placera in undersökningen i en vidare kontext.   

Slutsatser och avslutande diskussion 
 

Uppsatsen har visat att armén var speciell vid brott mot Gud. Militärlagstiftningen hade en 

mycket sträng syn, med en säregen praxis. Konsistoriet blandades in i vissa sakfrågor, men 

utan reell makt att påverka det slutgiltiga beslutet. Vidare visar studien att brott mot Gud 
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kunde innehålla och utövas på mycket olika sett, vilket har blottat olika religiösa 

föreställningar inom armén. Starkast framkommer föreställningen om Djävulen som 

bundsförvant i krig och att han hade en speciell relation till soldaterna. Studien visar även att 

hädelse hade ett speciellt utrymme i den militära lagstiftningen. Nedan kommer jag diskutera 

uppsatsens resultat tillsammans med tidigare forskning och visa att den militära kulturen var 

speciell, både i lagstiftningen, dess praxis och i konkreta brottsfall. 

Den militärjudiciella platsen 
Den militärjudiciella platsen har visat sig mycket viktig för förståelsen av soldaternas 

religiösa villkor. Krigsartiklarna vittnar om en mycket kontrollerad systematik och praktik för 

soldaterna. Dagliga korum skulle hållas där olovlig frånvaro bestraffades enligt den 

speciallagstiftning som krigsartiklarna utgjorde. Krigsartiklarna behandlade soldaternas 

relation till religionens tillämpning, den första titelkategorin, Om GUDs Fruktan och GUDs 

H. ord, visar på en tydlig gammaltestamentlig hållning där brotten var belagda med 

dödsstraff. Förbuden grundade sig i vad som ansågs strida mot Gud och omfattar i huvudsak 

tre typer av brott: 

1) Bortfall från Gud. 

2) Hädelse i form av att smäda Guds namn. 

3) Hädelse mot Guds ord och de lutherska sakramenten. 

Generalauditörens handlingar visar konkreta exempel på vad som ansågs som brott mot 

artiklarna. Bortfall från Gud var att förskriva sig till Djävulen. Hädelse genom att smäda Guds 

namn, var exempelvis att förbanna väderleken eller att förneka Kristi lidande. Den tredje 

kategorin verkställdes aldrig i de studerade domstolsprotokollen, men förhandlades vid flera 

fall där nattvarden utgjorde centralt motiv, likt fallen med Berg och Falkenstierna.  

Enligt krigsartiklarna och domstolsprotokollen var brottets intention mycket viktig. När 

rätterna förhandlade om straffet för exempelvis Pijhlqvists ord i arresten, intresserade sig 

rätten för om han varit sovande eller berusad. Berusning var inte en förmildrande 

omständighet, men tillståndet Pijhlqvist befann sig i då han hädat diskuterades mycket noga. 

Att intentionerna vid begånget brott var viktiga, visar sig inte endast i domstolsprotokollen, 

utan också i snarlikt resonemang som återfinns i krigsartiklarna. Brott mot den tredje, och 

därmed den fjärde artikeln, krävde konsistoriets inblandning. Konsistoriet skulle utreda om 

det verkligen var ”försmädelse” eller inte. Situationer och tillstånd som ”obetänksamhet, 

oförstånd eller lättsinnighet” kunde leda till att straffet blev avbön och böter istället för 
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avrättning. Intentionen för brottet var alltså mycket viktig, men som krigsartiklarna förtäljer, 

krävdes i vissa fall den kyrkliga expertisens utlåtande. 

Om kyrkliga expertisens inblandning i militärrättsligt sammanhang har vår kunskap varit 

högst begränsad. Genom att undersöka rätternas praxis och tillvägagångssätt har 

undersökningen spridit ljus över konsistoriets inblandning. Konsistoriet har i tidigare 

forskning förklarats som en rättssäkerhet vid religiös brottslighet.264 I praktiken hade det 

snarare rollen som en remissinstans, där den teologiska expertisen gav ett utlåtande efter 

samma lagverk som militärrätterna. Konsistoriet hade ingen reell makt över 

domstolsutgången, men där förväntades att ett utlåtande om brottet stred mot den tredje 

krigsartikeln. Militärrätterna kunde dock ignorera konsistoriets utlåtande, ifall de var säkra på 

brottets definition, eller om brottet ansågs strida mot de två första artiklarna – vilket framgick 

i rannsakningen om Jonas Bergs hädande. Dock framgår i brevkorrespondensen att 

konsistoriets expertis efterfrågades i andra utredningar. I svåra fall förhördes de åtalade av 

konsistoriet eller närliggande domkapitel. Då överste Sparfeldt kände sig osäker kring 

Jönsons berättelse om skogsrået, skickade han ärendet vidare till domkapitlet i Skara, för att 

få veta mer om skogsrået och för att få dess utlåtande, trots att det aldrig var tal om ett brott 

mot den tredje artikeln. Konsistoriet och domkapitlen nyttjades alltså vid andra fall en de som 

beskrivs i den tredje krigsartikeln, men hade trots det ingen reell makt att döma. 

Krigsartiklarna utgjorde det militärrättsliga navet, men de var inte allenarådande. Om 

militärrätterna inte fann lämplig definition i krigsartiklarna eller vid osäkra mål, tillämpades 

annat judiciellt material som var rådande i civilsamhället. I rannsakningen över Hasselgren 

fick militärrätterna uppmaning om att förordningen om eder och sabbatsbrott skulle tillämpas. 

Lagsystemet utgick i grunden från en speciallagstiftning men hade starka band till 

civilsamhällets lagverk. Militärrätternas övervägande och lagtillämpning bör alltså inte ses 

som helt frånvänt civilsamhället. Detta medförde dock att soldaternas villkor blev både 

tydligare och strängare, eftersom brottsdefinitionerna kom att innefatta ett bredare spann av 

företeelser. 

Trots krigsartiklarnas särart behandlade militärrätterna andra mål som inte gavs samma 

utrymme. I två fall, om skriftermålet och de berusade soldaterna vid nattvarden, nyttjade 

generalauditören kyrkolagen. De lagar som tillämpades grundade sig alltså i brottets karaktär 

där krigsartiklarna i stort nämnde svårare brott. Trots det fördes soldaterna, fastän de vid 
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tillfället var inackorderade i civilsamhället, till militärrättslig instans. Soldater som begick 

brott mot den officiella religionen dömdes i militärrättegångar trots deras närvaro i 

civilsamhället. Samma gällde för den pensionerade Jonas Berg, som på grund av sin avlöning 

från krigsmanskassan fördes och dömdes i militärens egna rättegångar. Den som var avlönad 

av militärväsendet skulle alltså dömas däri. Militärens speciallagstiftning var således gällande 

om militärväsendet ansåg brottslingen som soldat, även om han inte var verksam.        

Den militärjudiciella platsen bör alltså ses som sträng vid definiering av brott. Soldaternas 

religiösa brott dömdes utifrån speciallagstiftning, med tydliga inslag av gammaltestamentlig 

hållning och dömdes inom ett större ramverk än i civila domstolar. Detta medförde att vissa 

brott straffades hårdare än i civilsamhället. Vid hädelse och missbruk av Guds namn kom 

soldaterna att få ett annat straff än i civilsamhället och villkoren för soldaterna var betydligt 

strängare. Enligt krigsartikeln skulle den som försmädar Gud namn, nykter eller drucken, dö. 

Detsamma gällde vid försmädelse av Guds ord och hån av sakramentet – förutsatt att det 

utretts av konsistoriet och därefter dömdes. Inom stadgan om eder och sabbatsbrott var det i 

första hand varning, böter och häktning. Vid svårare fall blev straffet tidsbegränsad landsflykt, 

och först vid synnerligen grova försmädelser, då brottslingen måste vara övergiven [av Gud] 

skulle denne dömas till döden. Som undersökningen påvisat, dömdes soldaterna i första hand 

till krigsartiklarnas straff, vilket medförde att de straffades enligt krigsartiklarnas hårdare 

strafftillämpning. 

Det militärkulturella rummet 
Överlag var de brott som rannsakades mycket lika andra brott som fanns i civilsamhället 265 – 

med undantag från fallet där nattvarden nyttjades till att dräpa. Enligt Perlestams sätt att 

förhålla sig till militärkulturen underordnades mer allmänna idéströmningar, men vissa 

särdrag kunde förekomma.266 Ett sådant kulturellt särdrag som utmärker sig inom religionen 

är föreställningen om att skriva kontrakt med Djävulen. Kontraktsföreställningen hade en 

stark koppling till krigsväsendet och soldaterna, vilket gör sig tydligt i hela källmaterialet. 

Den speciallagstiftning som krigsartiklarna utgjorde hade ett tydligt ställningstagande mot 

Djävulen. Ett kontrakt med Djävulen stred mot första krigsartikeln vilket framkommit i 

domstolsutslaget över Hasselgren.  

                                                           
265 Lindberg belyser liknande brott under diskussion om gudsförsmädelse, svordom och trolldom, se Lindberg 
1992, s. 488-525.  
266 Perlestam 2008, s. 14-15. 
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I Isogaeus text framkommer detta med all tydlighet. Enligt hovpredikanten – och före detta 

fältprästen – var Djävulen ständigt i fält för att locka med fribrev och svärdsbrev. Att dessa 

dessutom hade verkan kunde Isogaeus styrka med flera exempel från både forntiden och mer 

samtida fall, där Djävulen hjälpt soldater att ”göra sig hårda” och döva vapen. Därtill kunde 

Djävulen, enligt Isogaeus, fylla kristna symboler och tecken med trolldom, vilket soldater 

kunde nyttja i krig. Detta tyder på att Djävulen hade ett särkulturellt inflytande inom det 

militära rummet. Domstolsprotokollen styrker dessa tankar och visar konkret att det var 

föreställningar som cirkulerade bland soldaterna. I fallet med Hasselgren framkommer att han 

lärt sig detta inom det militära rummet. Ryktet om att en tidigare fältväbel nyttjat blod till att 

förskriva sig till Djävulen, var någonting som det talades om bland soldaterna – vilket varit 

drivande för Hasselgrens föreskrivningsidé. I Hasselgrens kontrakt går motiv att finna som 

direkt var knutet till de militära farorna. Utöver bättre ekonomi ville Hasselgren att Djävulen 

skulle agera vapendövare, ett brott som uttryckligen ställdes i relation till trolldom i 

krigsartiklarnas första artikel. 

I rannsakningen av Falkenstiernas kontraktliknande brott återkommer Isogaeus tankar om att 

soldaterna kunde dra nyttja av Djävulen, och därigenom dräpa genom trolldom. Att tyda 

fallets symboliska innebörd, är något svårare än rannsakningen över Hasselgrens brott. En 

ingång till att förstå hur fallet kan tolkas kan skönjas i både Isogaeus text tillsammans med 

militärrätterna artikeltillämpning och i en av krigsartiklarna, som dock aldrig utdömdes i 

något av fallen från generalauditörens handlingar. Enligt Isogaeus hade Djävulen kraft att 

fylla kristna symboler med trolldom. Falkenstierna ämnade skänka Kristi lekamen och blod 

för att få en annan soldat död. Ingenting i rättsdiskussionen bestred denna möjlighet, utan 

spörsmålet var snarare om vilken av krigsartiklarna som borde tillämpas. Brottets gångbarhet 

ifrågasattes aldrig, men i den 87:e krigsartikeln står det att dråp genom förgöring och trolldom 

likställdes med mord, till vilket dödsstraff utmättes. Ett problem som uppstod hos 

militärrätterna var att brottet uppmärksammades innan det lyckades genomföras och därmed 

kunde de inte tillämpa rätt artikel. Fallet vittnar om föreställningen om att Djävulen kunde 

hjälpa till vid mord, men även att det heliga sakramentet var åtrått och fullt möjligt att 

tillämpas inom ett helt annat användningsområde. Den lutherska konsubstantiationsläran 

gjorde i sammanhanget vin och oblat till sakrala ting. Kyrkolagen var mycket noga med att 

prästerna skulle se till att eventuella rester inte kom att användas för vidskepligt bruk. Inom 

det militära rummet var uppfattningen att sakramentet inte bara dög till vidskepelse, utan även 
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kunde nyttjas till trolldom och därigenom haft ett erkännande. Föreställningen om nattvarden 

tog sig i sammanhanget ett uttryck som kan ses som bricolage. 

Trots att fallet i mångt och mycket påminner om Hasselgrens kontrakt finns där en betydande 

skillnad. Då militärrätterna prövade fallet mot lagstiftningen var det aldrig tal om att tillämpa 

den första artikeln, som fallet med Hasselgren, utan enligt rätterna låg fallet närmare 

försmädelse av sakramentet. Vid jämförelse av de bägge texterna ville aldrig Falkenstierna 

sälja sig själv till Djävulen. Föreställningen om att tillskansa sig hjälp av Djävulen bör därmed 

ses som mycket varierad hos soldaterna och militärrätterna, men med ett starkt erkännande 

inom det militära rummet. 

I både krigsartiklar, förordningar och domstolsprotokoll förekommer hädelse. Under perioden 

har den tidigare forskningen uppmärksammat hädelsens komplexitet och efterfrågat mer 

kunskap, i synnerhet vid skillnaden mellan hädelse mot Gud och mot den av Gud iscensatta 

monarken. Undersökningen kan vid spörsmålet tillhandahålla ny information. Idéhistorikern 

Bo Lindberg har uppmärksammat att ett tillägg infördes till termen crimen laesae maiestatis i 

den militära lagstiftningen. Den nya termen crimen laesae maiestatis divina särskilde de olika 

typerna av hädelse till nya kategorier. Att den nya termen med tillägget divina först 

introducerades i den militära lagstiftningen, signalerar inte enbart att det fanns ett behov av 

tydligare definition, utan också att generalauditörshandlingarna visar att det fanns problem 

med hädelse inom det militära rummet. Brottet som uppdagades i militärrätterna var att smäda 

Guds namn, samt förnekelse av att Kristus lidit för alla människor. Tilläggets placering i 

krigsartiklarna och de hårda straffet berättar dessutom hur brottet uppfattades inom det 

militära rummet. Hädelse mot Gud placerades alltid före hädelse mot regenten i 

lagstiftningen. Jonas Bergs brott ansågs vara just ett crimen laesae maiestatis divina, till vilket 

han dömdes till döden efter den andra krigsartikeln. Ett lagvunnet brott av crimen laesae 

maiestatis divina var alltså ett brott som straffades med döden. Detta, menar jag, indikerar om 

dess starka ställning inom både det militära rummet och den militärjudiciella platsen. 

Perlestam skriver att hädelse under berusning kunde ses som en förmildrande 

omständighet.267 Undersökningen motsätter sig detta och visar istället att i både lagverket och 

konkreta rannsakningar framkommer en tydlig bild av att hädelse av Gud inte var någonting 

som fick göras lättvindigt, inte ens om soldaten varit berusad.   
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Hädelsebrotten knyter dessutom an till både kontakten med Djävulen och synen på gott och 

ont. I rannsakningen över Jonas Bergs hädande ansågs att han genom att förbanna Gud för 

hans väderlek hade fallit in på Djävulens – människornas svurne fiende – väg. Detta trots att 

det aldrig var tal om att Berg aktivt försökt skapa något förbund med Djävulen. Ett okristligt 

handlande, som att häda Gud, medförde ett avståndstagande från Gud och förde per automatik 

personen i Djävulens tjänst. Militärrätterna kunde alltså förhandla kring brottens definition, 

men var tydliga med dessas relation till gott och ont.    

Nattvarden har i undersökningen framkommit som mycket central vid brott mot Gud. I 

källmaterialet framkommer nattvarden i brott mot kyrkoplikten, som ett medel att tillskansa 

sig Djävulens hjälp och som kontakt med Gud. Malmstedt hävdar att nattvardsskolk inte 

nödvändigtvis grundade sig på profana motiv, utan kunde bero på rädslan för Guds straff om 

ont uppsåt fanns hos menigheten när nattvarden begicks.268 Generalauditörshandlingarna 

styrker den föreställningen. Berg förklarade sin frånvaro vid nattvarden att han skulle göra en 

led gärning mot sin svåger. Det var alltså hämndmotivet som gjorde att Berg höll sig ifrån 

nattvarden, inte brist på tro. Liknande motiv fanns även hos Pijhlqwist. Då han uppmanades 

att betänka sin synd, sade Pijhlqwist att det inte var värt, eftersom han ändå skulle göra en led 

gärning. De bägge fallen vittnar om att det inte var lönt att följa de kristna ritualerna och 

påbuden, ifall en ond intention fortfarande fanns hos dem. Därmed var det aldrig ateistiska 

eller profana motiv som var orsaken till att hålla sig från nattvarden, utan vetskapen om att de 

skulle begå fler synder.  

Militär rättskultur 
Vi kan givetvis tala om en mer eller mindre bildad elit inom militärväsendet. Perlestam har 

nyttjat Burkes teori om elit- och folkkultur för att precisera en juridisk skillnad mellan 

soldater inom olika rang.269 Kring religiösa brott kan vi knappast tala om någon sådan uttalad 

skillnad. Detta av flera skäl. Dels var de åtalade av vitt skilda grader, från nyvärvad soldat till 

kapten och dels ges ett tydligt exempel hos överste Sparfeldt i målet om skogsrået. I fallet 

med skogsrået var Sparfeld en mycket drivande part, i såväl utfrågning som egna 

spekulationer om detta väsens uppkomst. Protokollen visar inga tecken på avvikande 

uppfattningar mellan de militära rätterna. Det fanns således inte några tydliga oenigheter 

mellan de olika militära rättsinstanserna där befäl dömer, utan olikheterna uppträder först då 

ärendet förflyttades ut ur den militära rättskulturen till generalauditören, konsistoriet eller 
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domkapitlen. Först där kan olikheter skönjas i hur brotten uppfattades. Det syns tydligt i fallet 

med underofficer Pijhlquists tal om Djävulen och Kristi pina, där militärrätterna alltför strikt 

höll sig till krigsartiklarna, något som fick rättning från generalauditören. Samma fenomen 

återfinns i konsistoriets utlåtande över Falkenstiernas brott. Tydligast är skillnaden mellan 

olika instanser i överste Sparfeldts utredning av skogsrået, där varken generalauditören eller 

domkapitlet gick efter hans linje. Sparfeldts tankar fick mothugg först då de lämnade den 

militära domstolen. Sparfeldt ledde samtliga förhör inom militärrätterna, men hade flera befäl 

närvarande under rättegången. Likt tidigare forskare framhävt krävde generalauditörsämbetet 

juridisk utbildning. Generalauditören var i huvudsak en jurist inom en militär miljö, medan 

det var tvärs om i de lägre instanserna. I de lägre instanserna var de dömande i första hand 

soldater och inte jurister. Att rannsakningarna inte fick mothugg mellan olika nivåer av 

militärrätter kan snarare förklaras genom yrkestillhörighet hos den som rannsakade. Vissa 

föreställningar och överväganden hade således starkare gensvar mellan personer med 

soldatyrke, medan uppfattningen av vad som skett kunde skilja sig när det nådde en annan 

yrkeskategori. Detta trots – som påvisats i första undersökningskapitlet – att militärrätterna 

och konsistoriet nyttjade samma lagverk. Vi kan alltså tala om kulturella skillnader mellan 

militärrätterna och andra institutioner där den militära kulturen hade starkare erkännande av 

föreställningar inom det militära rummet.  

I sin avhandling diskuterar AnnaSara Hammar om en rättslig retorik inom amiralitetsrätten 

där de meniga spelade på officerarnas syn på dem som enfaldiga.270 Retoriska grepp – eller 

retoriska lögner – som de Hammar visar återfinns inte i domstolsmaterialet. Vad som dock är 

frekvent återkommande kring förklaring från de åtalade var berusning. Krigsartiklarna gör 

med tydlighet upp förhållandet till berusning som ogiltig orsak. Vid smädelse står det 

uttryckligen att det inte är en förmildrande omständighet samt att det var rent straffbart att 

vara berusad vid exempelvis korum och nattvard. Trots att krigsartiklarna bär en strikt 

hållning mot berusning, menade soldaterna ofta att detta var förklaring till vad som hänt. I 

vissa fall var berusning uppenbart eftersom det var orsaken till straff – såsom i fallet med 

soldaterna som begått nattvarden i tvivelaktigt skick – men i flera fall var det förklaring till 

det inträffade. I målet mot Döring hävdade han själv hos konsistoriet att det var dryckenskap 

och huvudyra som kastat honom i synden. Samma förklaring gav Falkenstierna som ville få 

Djävulens hjälp genom att skänka nattvarden. Bägge förklarade att berusningen gjort att de 
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inte var vid sina sinnens fulla bruk. Trots att det fortfarande var ett brott visas här vikten av 

intentionen av hädandet.  

Än tydligare är detta retoriska grepp synligt i rannsakningen över Hasselgren. Hasselgren 

själv menade att det närmast var slumpen som fått honom att skriva kontraktet med Djävulen. 

Då han ensam suttit på vallen, hade han av en händelse papper och penna och skrev ned det 

som for honom förbi. Liknande förklaring gavs vid förfrågan om varför han skrivit det i blod. 

Hasselgren sade sig ha råkat börja blöda, vilket gav honom möjligheten att blanda sitt blod i 

bläcket. Hasselgren tycks ha velat tona ned allvaret i att han burit med sig kontraktet genom 

att säga att han aldrig ägnat det någon tanke. Att intentionen var viktig syns från rätternas håll. 

I rannsakningen av Hasselgrens förskrivning till Djävulen frågade rätten uttryckligen vilken 

intention Hasselgren haft vid tillfället han skrivit kontraktet, vilket fick konsekvenser för hur 

brottet avvägdes.   

Det fanns alltså goda skäl för soldaterna att försöka övertyga rätterna om att intentionen inte 

varit att begå brott mot Gud. Åtminstone liknar det ett försök till att påverka slutdomen. 

Krigsartiklarna har visat att ett brott kunde kraftigt reduceras, ifall brottet var så att säga 

”innehållslöst”. I fallet med skogsrået beskrev Jönson två liknande scenarion. I det första 

framställde Jönson sig som ett offer som inte rådde över sig själv när skogsrået lockade på 

honom. I det andra menade Jönson att det var först framför domkapitlet som han förstod att 

det var en ”Gudssak”. Trots dessa retoriska försök var de sällan gångbara. Ingen i fallen 

nekade till brott, dock märks att åtalade soldaterna försökte sig på att styra bort sitt eget 

ansvar genom förklaringar om okunskap eller berusning.    

Den militära kulturen 
Clifford Geertz kulturbegrepp menar att kulturen är det nät som omger människor. I så måtto 

var religionen en stark del av soldaternas kultur. Inom soldaternas religiösa kultur fanns, i 

likhet Hunt, konflikter som bestod av olika slag men som stred mot den officiella religionen.    

I historikern Ollis forskning om hädelse är män överrepresenterade. Hennes studie menar att 

miljön tycks ha varit viktig för hela föreskrivningsidén. Den kvinnobegränsade militära 

sfären, där många av hennes fall var hämtade, tolkas ur ett genusperspektiv, för att belysa män 

och kvinnors olika strategier för att skapa djävulspakter. 271 Olli har förvisso starka belägg för 

att belysa skillnaden mellan hur män och kvinnor genomfört sina brott, men förklaringen att 
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könet, och därmed den manligt överrepresenterade – och för kvinnor begränsade – militära 

sfären skulle förklara varför soldatyrket var överrepresenterat är fortfarande 

otillfredsställande. Det fanns exempelvis många andra mansdominerade yrkesgrupper i det 

tidigmoderna samhället som inte visar samma överrepresentation. Olli ignorerar därmed 

möjligheten att soldatyrken hade en speciell koppling till vissa typer av brott. Istället menar 

historiedocent Marie Lindstedt Cronberg att vissa yrken, såsom bödelns, hade en speciell 

position till liv och död. Genom yrket utgjorde bödeln, och därmed även galgbacken, en 

gränsposition till den magiska världen.272  

Jag menar att den här studien visar att den senare förklaringen är mer trolig. Inom 

militärväsendet fanns en utbredd föreställning om Djävulens relation till soldatyrket och den 

militära kulturen. Lars Wolke har uppmärksammat en häxprocess vid Nyenska fästning och 

menar att omständigheterna utgjorde en grogrund för stark djävulstro. Jag visar i den här 

uppsatsen att det inte bara var ett tillfälle, utan att den militära miljön hade ett tydligt 

erkännande och att Djävulen uppfattades som mer närvarande inom den militära kulturen, 

både enligt domstolsprotokollen, lagstiftningen och Isogaeus text. Uppsatsen har även visat att 

djävulskontrakt kunde syfta till faror inom det militära rummet. Häxprocessen som Wolke 

undersökt utspelade sig – i likhet med de stora trolldomsprocesserna i Sverige – innan fallen i 

generalauditören och strax innan de nya krigsartiklarna och den nya kyrkolagen. Detta visar 

att synen på brott mot Gud inom armén och Djävulens ingripande fortfarande var rådande, 

både från lagstiftarnas och soldaternas håll.   

Inom den militära kulturen fanns en idé om kontrakt. Den som hädade bröt dopets förbund 

med Gud, samtidigt som kontrakt till Djävulen sågs som hans lockelse och som ett möjligt 

sätt att klara sig undan krigets faror – även om soldaterna då förlorade sin salighet och kunde 

skapa stora kollektiva skador. I krigsartiklarna och domslut likställdes dock ett kontrakt med 

Djävulen som avgudadyrkan.  

Gudmundssons studie har visat att fältprästerna och kyrkan producerade en motbild av de 

rättrogna svenska soldaterna. De konfessionellt andra var avgudadyrkare såsom exempelvis 

papister och turkar.273 Det var dock aldrig några andra religiösa grupper eller andra 

trosuppfattningar som behandlades i de högre militärrätterna. De brott som rannsakades, var 

förvisso brott mot den officiella religionens lagstiftning, men fortfarande inom dess religiösa 

                                                           
272 Cronberg 2010, s. 125. 
273 Gudmundsson 2014, s. 118-122. 
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ramar. Det var alltså aldrig några andra typer av religioner som förekom, utan brott av 

människor som delade och ingick i den officiella religionen. De brott som förekom var aldrig 

av varken ateistiska eller profana slag, snarare tvärs om. Den officiella religionen gör sig 

mycket tydlig och brotten grundade sig i att de stred mot den officiella lärans lagstiftning. 

Således ingick brottslingarna inom en och samma religiösa tro, men deras handlingar stred 

mot vad som var accepterat. Militärrätterna behandlade exempelvis brott som att ”göra sig 

hård” och samröre med skogsrået. Dessa bägge föreställningar var dock någonting som 

kyrkan ansåg som trolldom och avgudadyrkan, eftersom de uttryckligen nämns i katekesen. 

Perlestam har föreslagit att den militära kulturen kan ses som en subkultur, underordnad 

allmänna idéströmningar, men med vissa särdrag.274 Jag menar att den militärkulturella 

religiositeten var en del i ett sådant särdrag, där lagverket hade en tydligare och strängare 

hållning, men där Djävulen fick särkulturell innebörd inom en övergripande idé om kontrakt, 

ställning mellan gott och ont och soldaternas relation till Djävulen och Gud. Genom att 

använda teoretiska begrepp som plats och rum har den bilden förstärkts. Då jag arbetat med 

begreppen har en tydligare bild tecknats av vad som försiggick inom militärväsendet. Vad jag 

fått fram genom att använda begreppen är att ge en djupare inblick i den militära kulturen. 

Armén var speciell och i dess kultur fanns religiösa särdrag som gav starkare erkännande åt 

vissa föreställningar. Den tidigare forskningen har antytt att militären haft en särskild relation 

till brott mot Gud. Jag har med den här uppsatsen bekräftat det. Brott mot Gud gavs stort 

utrymme i den militära speciallagstiftningen, inom den moralreligiösa kompassen – vilket 

Isogaeus verk har liknats vid – och i konkreta militärrättsliga rannsakningar. I lagverket, i 

militärrätternas praxis och i domstolsprotokoll, som till och med vittnar om att soldaterna 

talade om att det gick att bilda pakter till Djävulen genom blodskontrakt, gör sig detta tydligt. 

Därmed lämnar uppsatsen ett bidrag till den pågående forskningen om skillnaden mellan civilt 

och militärt, där innehållet i brotten kunde vara mycket likt de i civilsamhället – även om 

vissa föreställningar har visat sig ha ett starkare erkännande – men dömdes enligt ett strängare 

lagverk, rannsakades efter en annan praxis och dömdes av befäl, som i mångt och mycket 

delade det militära rummets kulturella särdrag. I det militära rummet fanns en föreställning 

om att soldaterna kunde ha Satan i ryggen, men om de hade honom i sin närhet, svek de Gud 

och straffades hårt.     

  

                                                           
274 Perlestam 2008, s. 14-15. 
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Summary 

The aim with this study has been to examine crimes against God within the Swedish army. By 

using the theoretical concepts place and space (in Swedish plats and rum) alongside 

theoretical culture perspectives, both the framework of the military jurisdiction and cases have 

been examined to investigate how the military dealt with crimes against God and what these 

crimes consisted of.  

The thesis shows that not solely articles of war were used by the military courts to examine 

these crimes, but also legal material and laws originating in civilian society. This provided the 

military judges with a wider framework of options, but also entailed stricter penalties for the 

soldiers if they were found guilty. The crimes were first investigated by the military courts, 

but depending on whether the crime was deemed heresy against the sacraments or not, the 

consistory was supposed to define the crime. The statements of the clerics were based on the 

same legal framework as the military courts, leaving only the profession as clerics as being 

the difference. However, this thesis has shown that the clerics had no further influence on the 

cases, since the military courts could, if the crime were interpreted to a stricter articles were 

made, ignore the cleric’s statement, rendering the consistory to a consultative body. 

Nonetheless, the consistory was consulted in other types of crimes than it was obligated to in 

the articles of war. The staging of the military court differed from civil courts, not only did the 

military jurisprudence have their own special legal material in the articles of war, but the 

court was also put together by high ranked officers. To sum this up, the military court and its 

practice was not only a place of stricter terms than the civilian society when crimes against 

God were negotiated, but also had a peculiar way of dealing with religious crimes.  

This thesis has also examined the religious crimes of the soldier and their relation to the 

military space. Within the military space there was an idea that the Devil always was present 

during warfare. This was not only an idea among the soldiers, but an idea discussed by the 

court chaplain Simon Isogaeus as well. The discussion about soldiers’ interactions with the 

Devil correlates with the contents of the cases and the articles of war. A treaty with the Devil 

was interpreted as leaving God and therefore a crime against the first article. In similar 

manners, heresy against God was perceived as an act of apostasy. Heresy against God, or the 

sacrament, was not only a crime punishable by death, it was interpreted as turning away from 

God and to the path of the Devil, even though the soldier had no intention of serving the 

Devil. The result of this examination also demonstrates how the military put an effort into 

curbing heresy. For example, the military legislation was the first to introduce a new term of 
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heresy Crimen Leasae Majestatis divinae – “crime against our heavenly Majesty”, which was 

also utilized in the cases.  

By using several sources and theoretical concepts such as place and space, the theoretical 

cultural perspective illuminates the culture within the military courts. The judges within the 

army was in first place higher officers, who shared the same ideas as the soldiers. This reveals 

itself in particular in the legal process about the forest nymph (in Swedish skogsrået) where 

the leader of the investigation, colonel Sparfeldt and his officers, shared the same idea as the 

prosecuted soldier, but faced opposition when the case reached judicial bodies outside of the 

military. Also, there was a common perception among the soldier that if they were drunk, or 

did not know what they were doing, the court would mitigate the penalty. However, this 

rarely worked if they were found guilty for crimes against God.   

Historian Magnus Perlestam has interpreted military culture as a subculture subordinate to 

larger cultural currents. I agree with his statement, and in this thesis I have shown that crimes 

against God within the Swedish army were part of larger social mentalities, but with 

subcultural ideas and other practice than in the civil society. One of this subcultural ideas that 

was strong within the Swedish army was pact making with the Devil. The Devil was 

considered as more present in warfare then elsewhere, tempting the soldiers to make pacts to 

him and in exchange of the soldier’s divine soul. Devil could help soldiers to survive the war, 

however, according to theologians this would call down the wrath of God who could forsake 

the entire army. Individual crimes against God could get collective consequences, and that’s 

one reason why the articles of war put effort in curbing crimes against God. Among the 

definitions about crimes against God there was dealing with magic, such as destroying the 

enemy’s weapons, or make the soldier invincible against bullets and swords. This thesis 

shows that the soldiers had an idea that the Devil had this magical abilities and it was well 

known among both the soldiers and the theologians.  

Not all the cases contains the worst crimes against God. This thesis has also revealed minor 

crimes, such as not respecting the sacrament enough, was investigated, showing that several 

types of religious crimes were made in the military space. Nonetheless, the religion was a 

large element in the military statutory, and within the military space existed subcultural ideas. 
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