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Förord 

Det var inte helt självklart att jag skulle bli medeltidshistoriker. Många lä-
rare, vänner och kollegor bidrog till att utveckla mitt historieintresse under 
några viktiga år på 90-talet, som jag till stor del spenderade i Vadstena. För 
detta är jag evigt tacksam. Bäst på att stimulera detta intresse var Hedda 
Gunneng vid Linköpings universitet, som genom många långa diskussioner 
handledde mig in i medeltidens föreställningsvärld i mitt första trevande 
uppsatsskrivande för tio år sedan. Det var också hon och Börje Westlund 
som senare gav mig möjlighet att ta steget in i forskarvärlden. De första tre 
åren av min doktorandtid ingick jag i projektet ”Svensk-tyska kulturförbin-
delser under medeltiden”, som finansierades av Östersjöstiftelsen, var loka-
liserat till Södertörns högskola och leddes av Börje Westlund. Under pro-
jektets löptid deltog jag i doktorandseminariet i historia vid Södertörns 
högskola, först lett av Sven Lilja och senare av Ragnar Björk. Där fick jag 
viktiga synpunkter och infallsvinklar på mina texter av seminariets deltagare. 
Under det fjärde året har jag haft anställning som doktorand vid Stockholms 
universitet. Ett stipendium har jag också fått från E Alfred och Bertha 
Janssons stiftelse. 

Professor Göran Dahlbäck har under hela forskarutbildningen varit min 
huvudhandledare. Av största värde för mig har varit den frihet som Göran 
har givit mig under de här åren att pröva nya infallsvinklar och metoder. En 
mer dominant handledare hade kunnat stjälpa projektet på ett tidigt stadium 
eller satt alltför snäva ramar för att kunna komma fram till några intressanta 
resultat. Göran har litat på mig och låtit mig hållas, vilket har gjort att jag har 
upplevt arbetet som stimulerande och roligt. Som biträdande handledare har 
Gabriela Bjarne Larsson fungerat. Med hennes skarpa känsla för vetenskap-
ligt arbete har hon bidragit till att strukturera mina idéer och hon har gett 
avhandlingen en större tydlighet och stringens. Även Dr. Jan Rüdiger, vid 
Humboldt-Universität i Berlin, har gett mig många viktiga synpunkter, som 
på ett påtagligt sätt har påverkat mitt arbete och därmed i slutändan även 
avhandlingen. Ett stort tack till er alla! 

Jag har under hela doktorandtiden tillhört det äldrehistoriska seminariet 
vid Stockholms universitet, i olika omgångar lett av Olle Ferm, Arne Jarrick 
och Göran Dahlbäck. Utöver den kunskap som det har skänkt i de mest 
skilda medeltida och tidigmoderna ämnen, har seminariet varit ett mycket 
vitalt forum som gett den bästa skolning i vetenskapligt arbete en doktorand 
kan önska sig. Det har varit en stor tillgång att tillhöra ett relativt stort gäng 
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doktorander, både för arbetet och vid sidan av. Tack alla doktorandkollegor 
för att ni alltid lägger ner mycket möda åt att hjälpa varandra, även mig. 
Ingen nämnd och ingen glömd. 

Av de forskare utanför Sverige som varit hjälpsamma i mitt avhandlings-
arbete vill jag särskilt tacka Justyna Wubs-Mrozewicz från universitetet i 
Groningen och Marko Lamberg vid Jyväskylä universitet, som båda har 
kommenterat texter och gett allmänna råd, särskilt under de första åren. Jag 
vill också tacka Susan Foran från Trinity College i Dublin för språkgransk-
ning av den engelska sammanfattningen och min bror Johan Gustafsson, som 
har ritat avhandlingens kartor och fått agera allmän hjälpreda den sista tiden. 

Att skriva avhandling är ett lika mödosamt som spännande arbete som 
kastar forskaren mellan hopp och förtvivlan, största lycka och djupaste ned-
gång, varvat med perioder av stiltje. På så sätt är det på många sätt likt ett 
kärleksförhållande. Precis som i ett sådant har man också en benägenhet att 
stänga ute omvärlden och absorberas av relationen. Som tur är finns det 
människor som hela tiden envisas med att dra ut en ur bubblan för att ägna 
sig åt annat. Min största tacksamhet går till familj, vänner och kollegor för 
alla de ”kringaktiviteter” som kallas livet. Ett särskilt tack går till mor och 
far, för allt det stöd som ni ger mig. Det inre och yttre lugn som sommar-
stugan och er närvaro skänker har varit en helt nödvändig ventil under de 
senaste varma månaderna. 

Sist men inte minst (jag vet att du är omåttligt trött på min dator, mitt 
allmänna ointresse för allting annat och de drösar av böcker som konstant 
pryder vår lägenhet), tack Robban för att du tålmodigt ägnar dig åt att fylla 
mitt liv med skratt och värme. 

 
Linköping, den 18 augusti 2006 
Sofia Gustafsson 
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1. Introduktion 

”Middelalderen er som en drøm, der igen og 
igen vender tilbage, men hele tiden under 
nye former.” 

Patrick McGuire 
 
 

Den svårfångade medeltiden 
I vilken relation stod de svenska städerna till Europa under 1200-, 1300- och 
1400-talen? Ibland ger litteraturen ett intryck av att Sverige var ett perifert 
land – ett land, som i jämförelse med stora delar av Europa var underutveck-
lat och barbariskt. Andra gånger framhäver den istället de stora likheterna. 
Denna skillnad i synsätt illustrerar den bristande insikt vi har i det medeltida 
samhället. 

Det dåtida Sverige skilde sig mycket från det Sverige vi lever i idag. Ä-
ven om vi hade ägt ett mera omfattande källmaterial än de fragment som nu 
står till vårt förfogande hade det varit omöjligt att helt förstå det medeltida 
samhällets strukturer och kulturer. Det kan liknas vid den svårighet ”väst-
världens” människor av idag har att förstå samhällen i andra delar av värl-
den, trots att vi nu oftare än förr gör tappra försök att vidga våra vyer. För att 
ändå komma någonvart i våra försök att förstå medeltiden måste vi så långt 
möjligt ”tänka bort” nutiden och inte applicera aspekter av våra egna tanke-
sätt på medeltidens människor. Det är viktigt att vara lyhörd och försöka 
lyssna på dem.1 

Det första tankeföretaget man bör göra är att försöka föreställa sig en 
värld utan nationer. Visst fanns ett Sverige, ett England, ett Danmark, ett 
Tyskland o.s.v. också på 1300-talet, men orden betecknade varken de geo-
grafiska gränser vi känner idag eller de stater och de nationella identiteter 
som existerar i nutiden. Det medeltida Sverige omfattade även Finland, med-
an Skåne, Blekinge och Halland tillhörde Danmark, och Härjedalen, Jämt-

                               
1 Att se helt objektivt på medeltidens människor är dock omöjligt, för liksom vid studiet av 
andra nutida kulturer är man hopplöst bunden i den tolkningsram som den egna kulturen er-
bjuder. Jfr exempelvis Burke 2000:10. 



 14 

land och Bohuslän ingick i Norge. Hur uppfattade då människorna sin na-
tionella identitet? Det har diskuterats flitigt inom forskningen vilken roll 
geografiska gränser spelade för individens liv och identitet, men några enkla 
svar finns inte att tillgå. Många forskare har givit uttryck för åsikten att 
medeltidsmänniskan, som i regel var bonde, inte hade någon större möjlighet 
att röra sig långa sträckor i rummet utan stannade på samma plats hela sitt liv 
utan direkt kontakt med den längre bort liggande omvärlden. Identiteten 
hörde mera samman med byn och socknen, eller på sin höjd regionen, än 
med de nationella gränsernas rike. 

Samtidigt vittnar mycket om att många hade intensiv kontakt med ut-
landet. Vi hör talas om handelsvaror som har importerats från andra delar av 
världen, om drottningar som har hämtats från Västeuropa, om svenska stu-
denter som har läst vid kontinentens universitet och om långväga pilgrims-
resor som har företagits, inte bara av representanter för kyrkan och frälset, 
utan även av medlemmar av städernas borgerskap. 

Medeltidens människor hade helt enkelt ett annorlunda mobilitetsmönster 
än senare tiders individer. Medan folk under tidigmodern tid kom att röra sig 
alltmer inom den region där de bodde, men mindre utanför densamma, så 
innebar det medeltida resandet ofta långväga färder till stora marknader, till 
pilgrimsmål och, i mer begränsad omfattning, till universitet och andra kul-
turcentra. 

Städernas borgare hade ofta tagit steget att lämna sin ursprungliga hemort 
för att kunna utöva sitt yrke och var förmodligen redan därmed mer mobila 
än den genomsnittliga medeltidsmänniskan. Genom handeln hade de omfat-
tande kontakter med omvärlden. Detta var en av de faktorer som gjorde stä-
derna till platser som var annorlunda jämfört med det samhälle som omgav 
dem. På sätt och vis kan man säga att de medeltida städerna var som öar i en 
annars, särskilt på kontinenten, hierarkisk och feodal samhällsstruktur. I dem 
rådde ett broderskapsideal, där alla skulle vara lika inför varandra och ta 
hand om varandra. Detta var inget märkligt utan en anpassning till en annor-
lunda situation. Stadsbon hade inte sina släktingar i närheten, som kunde 
beskydda honom eller henne, och stadsnäringarna krävde samarbete för att 
deras utövare skulle bli framgångsrika. Hantverkare gick samman i skrån, 
köpmän bildade gillen och deltog i bolag av olika former och städerna sam-
arbetade även med varandra för att gynna sina invånares affärer. Trots att 
städerna var små under medeltiden gör deras särart och ekonomiska och 
kulturella betydelse att de är intressanta att studera. 

Patrick McGuire beskriver medeltiden som en dröm som ständigt åter-
kommer i olika skepnader.2 Det finns ett aktivt bruk av medeltiden i dagens 
samhälle, ett bruk som kan se ut lite hur som helst beroende på brukarens 
syfte, och man kan även notera att tolkningarna av perioden ofta ändras och 
influeras av det samhälle där de produceras. I den föreliggande avhandlingen 
                               
2 McGuire 2005:246. 
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står en sådan omtolkning av medeltiden på dagordningen genom en prövning 
av tidigare forskares föreställningar kring de svenska städernas relation till 
de tyska. 

Att de svenska medeltidsstäderna var starkt tyskinfluerade har länge hört 
till det medeltidshistoriska forskningsfältets självklarheter. Men vad är egen-
tligen innebörden av detta? Vad var det i städerna som var tyskinfluerat? Att 
det svenska språket genomgick en omvälvande förändring under medeltiden 
med ett stort inlån av lågtyska ord och andra språkelement står utom allt tvi-
vel. Detsamma gäller det faktum att tyskarna var de ledande köpmännen på 
Östersjön under 1300- och 1400-talen som även ombesörjde mycket av de 
svenska städernas utrikeshandel. Av detta följer dock inte automatiskt att stä-
derna uppkommit och utvecklats under tysk påverkan. 

Om vi tittar på den stadshistoriska litteraturen får vi veta att det tidigt 
pågick en stor invandring av tyskar, främst köpmän, till de svenska städerna 
och att städernas styrande organ (rådet) enligt Magnus Erikssons stadslag 
skulle bestå av hälften tyskar och hälften svenskar. Därmed fastslås att de 
svenska städerna var tyskinfluerade. När forskningen talar om det tyska in-
flytandet sker det dock ofta onyanserat, och med hänvisning till invandring-
en och handeln får påståendet om det tyska inflytandet sedan gälla för alla 
områden av det svenska stadslivet. Men hur påverkade invandringen och 
handelsrelationerna egentligen städerna? Innebar det att dessa organiserades 
efter tyska förebilder? Hur skedde detta i så fall och vad var tyskt och vad 
var allmäneuropeiskt? 

Syftet med avhandlingen är att problematisera bilden av det tyska infly-
tandet genom att göra en komparativ studie av städernas inre politiska liv. 
Jag har alltså inte för avsikt att göra en ny studie av invandringen eller av 
handelsrelationerna och inte heller av hur tyskarna influerade stadsnäring-
arna, d.v.s. handeln och hantverksproduktionen. Istället har jag valt att 
studera städernas inre politiska liv, ett ämne där komparationer mellan de 
svenska städerna och utländska inte har gjorts i nämnvärd utsträckning.3 Hur 
såg styret av städerna ut? Vem bestämde hur de skulle styras? Vilka värden 
påverkade det politiska livet? Vilka viktiga ämbetsmän fanns? Hur såg makt-
relationerna ut inbördes mellan dem som hade ledande positioner i staden 
och mellan dessa och stadsbefolkningen i gemen? Detta är några av de över-
gripande frågor som jag kommer att ställa till både svenska och utländska 
städer för att få en uppfattning om i vilken relation det svenska stadsväsendet 
stod till det utländska stadssystemet. 

                               
3 De har dock efterfrågats vid några tidpunkter, se Dahlbäck 1987:8, Dahlbäck 2001:216 och 
Lönnroth 1972:121f. 
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Stadsväsendets varierande former 
Innan en mer detaljerad presentation av avhandlingens ramar, villkor och 
hypoteser görs, ska vi bekanta oss med det medeltida stadsväsendet och 
bilden av det tyska inflytandet så som det framstår i tidigare forskning. 

Det har varit och är ett stort tvisteämne vilka krav en plats ska uppfylla 
för att bli kallad stad. I den här avhandlingen är det bara platser som upp-
fyller de rättsliga och administrativa kriterierna på en stad som är aktuella, 
d.v.s. platser som har stadsprivilegier, rättskipning och självförvaltning.4 

Tillväxten av stadsväsendet under medeltiden var ett allmäneuropeiskt 
fenomen, som nådde sin höjdpunkt på 1200-talet. Städerna i Nordeuropa var 
i regel små på medeltiden, så pass små att man lätt kan göra misstaget att 
avfärda dem som obetydliga. Några av de största städerna var Paris, London, 
Gent, Brüssel och Brügge. Inom det område som idag är Tyskland var Köln 
störst med runt 40 000 invånare. Därefter fanns ett relativt stort antal städer 
med över 10 000 invånare, där gränsen ofta sätts för en medeltida storstad. 
Man brukar dock räkna med att över 90 procent av städerna hade under        
2 000 invånare.5 

Jämfört med övriga Europa var Östersjöregionen tunt befolkad och kom 
att kännetecknas av mångfalden av småstäder. På 1000-talet var det som 
idag är Nordtyskland slaviskt område, men allt större delar övertogs av 
tyskar som rörde sig mot norr och öster, en utveckling som på tyska brukar 
kallas ”die Ostsiedlung”. Tyskarna upplevde en kraftig befolkningsökning 
och ekonomisk expansion, och den rika handeln på Östersjön tros ha verkat 
lockande. Vid mitten av 1100-talet blev Lübeck en tysk stad med stadsrättig-
heter givna av Henrik Lejonet, som var hertig av Sachsen och Bayern och en 
viktig aktör när det gällde östexpansionen. Detta blev tyskarnas första hamn 
vid Östersjön och staden fylldes snart av folk från hela det tyska området 
som ville söka lyckan. Den växte snabbt, och snart fanns tyska köpmän runt 
hela Östersjön. Samtidigt pågick en intensiv urbaniseringsprocess i området.6 

Ca hälften av alla stadsinnevånare i Östersjöområdet bodde vid medelti-
dens utgång i småstäder (de flesta med färre än 1 000 invånare). Då fanns 
här endast tre städer som kunde räknas som stora städer (och alltså hade fler 
än 10 000 invånare): Lübeck, Danzig och Novgorod. Som orsaker till den in-
tensiva urbaniseringen från 1100-talet har aspekter som ökad produktion, 
utvecklingen av fjärrhandeln samt ett behov av centrala platser för de feodala 
herrarna och kyrkan påtalats. Köpmanskolonier kom att fungera som embry-
on till en del viktiga städer. Fjärrhandeln stimulerade och stimulerades av 
utvecklingen av städerna, och denna handel ombestyrdes på Östersjön inte 

                               
4 För en nyare diskussion kring stadsbegreppet, se särskilt Alfred Heits och Gerhard Dilchers 
bidrag i Peter Johanek & Franz-Joseph Post (red.), Vielerlei Städte. Der Stadtbegriff, 2004. 
5 Ennen 1987 (1972):227f. 
6 Fritze 1986:11, Hoffmann 1988:79f., 172-175, Irgang 1993:1545, Weczerka 1985. 
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bara av tyskar, utan även av skandinaviska och slaviska köpmän.7 Stadsher-
rarna, d.v.s. de kungar, grevar, biskopar etc., som hade äganderätt till marken 
som städerna växte upp på, hade en avgörande roll i städernas tillblivelse. 
Många av dem gynnade utvecklingen av städer, vilket också var helt rätt 
strategi enligt de mycket spridda furstespeglar som författades vid den här 
tiden.8 På 1200-talet grundade Tyska orden (som var en andlig riddarorden) 
en stat omfattande Preussen, Kurland och Livland, vilket alltså innebar att 
tyskar var herrar över en stor del av Östersjöområdet.9 

Även i exempelvis England var de allra flesta städer mycket små. Det 
beräknas ha funnits runt 500 mindre marknadsstäder där vid början av 1300-
talet.10 London skilde sig markant från övriga engelska städer med ca 80 000 
invånare år 1300 och ungefär hälften så många år 1400.11 Norwich återfanns 
i storleksordningen 25 000 invånare, men totalt fanns bara ca fyra–fem stä-
der med över 10 000 invånare i England.12 

Danmark hade fler städer än Sverige, ca 90 stycken vid medeltidens slut, 
men de allra flesta var mycket små. Några av de största var Köpenhamn, 
Malmö, Odense, Ålborg och Flensborg. Den danske kungen hade vid början 
av 1200-talet herravälde över den södra Östersjökusten och Estland, vilket 
bl.a. innebar att han var stadsherre över Lübeck fram till år 1223.13 

Sverige följde ungefär samma utveckling som övriga Europa med befolk-
ningsökning och tillväxt av städer, produktion och handel. Denna utveckling 
skedde parallellt med andra viktiga samhällsförändringar, som förskjutning-
en av den politiska makten i riket från Götalandskapen till Mälarområdet, 
tillkomsten av en kunglig länsindelning, omorganisation av skatterna och 
skapandet av ett beridet frälse.14 

Om man definierar en stad utifrån dess rättsliga och administrativa funk-
tioner kommer den egentliga urbaniseringsprocessen igång från andra hälft-
en av 1200-talet. Ett antal städer bildades då i Mälardalsområdet: Arboga, 
Enköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås, Stockholm och Örebro. I området 
fanns också Sigtuna kvar, om än utan sin forna betydelse. Den ekonomiska 
basen för dessa städer var i första hand metallhandeln, men goda kommuni-
kationer och ett bördigt jordbruk bidrog säkert till utvecklingen. I Sörmland, 
Östergötland och Småland uppstod Nyköping, Söderköping, Linköping, 
Norrköping, Skänninge, Kalmar, Växjö, Jönköping och Västervik. 

                               
7 Fritze 1986:11ff., 16ff. 
8 Se exempelvis Bartlett 1993:180, Hoffmann 1999:57, Schück 1926:260. Se också Konunga-
styrelsen, den enda bevarade furstespegeln på fornsvenska, troligtvis skriven i början av 1300-
talet, Geete 1878:65, Moberg 2001:243.  
9 Från 1346 också Estland. Gannholm 1996:204, Kuujo 1975:spalt 129. 
10 Miller & Hatcher 1995:257. Se vidare om bl.a. stadsherrarnas betydelse för uppkomsten av 
de engelska städerna, Miller & Hatcher 1995:268–274. 
11 Barron 2004:45. 
12 Miller & Hatcher 1995:274. 
13 Kroman 1971a:spalt 563, Wille-Jørgensen 2003:34. 
14 Lindkvist & Sjöberg 2003:se kap 1 och 3. 
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På västkusten, som främst behärskades av norrmännen och danskarna, var 
den enda svenska hamnen Lödöse vid Göta älv. I Finland blev Åbo kyrkligt 
och administrativt centrum. Städerna blev från 1200-talet tydligt avskilda 
från landsbygden, fick sin egen styrelse och sin egen jurisdiktion.15 

Urbaniseringen kom att fortgå under hela medeltiden, men städer grunda-
de efter ca 1350 fick i regel en svagare ställning (t.ex. Trosa, Eksjö, Köping, 
Östhammar och Vimmerby). Vid det här laget hade alltså de centrala delarna 
av dåvarande Sverige urbaniserats, medan Norrland, Finland och den västra 
delen av riket i stort sett saknade ett stadsväsende. Under senmedeltiden till-
kom fem städer i Västergötland vid sidan av det tidigmedeltida Skara (Falkö-
ping, Skövde, Hjo, Lidköping och Bogesund) och först på 1400-talet bilda-
des de första städerna i gränszonen mellan Norrland och Svealand (Gävle 
och Hedemora). I den östra delen av det svenska riket grundades Ulfsby, 
Borgå, Raumo, Viborg och Nådendal. Nygrundningarna upphörde i stort sett 
helt vid 1500-talets början, då det medeltida Sverige hade närmare 40 stä-
der.16 

Hans Andersson framhåller skillnaderna mellan det mellansvenska och 
det västsvenska stadsväsendet. Medan de mellansvenska städerna bildades 
tidigt och blev starka, växte många av de västsvenska upp under senmedel-
tiden och var instabila i det att de ofta flyttades och allmänt hade en svagare 
ställning än de mellansvenska. Orsak till skillnaderna anser han främst vara 
ett större inflytande från de nordtyska städerna på det mellansvenska stads-
väsendet, men också ett större inflytande från centralmakten.17 

Redan tidigt hade Stockholm fått en ledarställning, framför allt till följd 
av att all utrikeshandel kopplad till det lönande bergsbruket koncentrerades 
dit. Övrig handel kom att bli mer livlig på denna plats, och det blev också en 
naturlig ort för kungamakten att ha sin bas.18 Att bedöma hur stora städerna 
var är alltid vanskligt, men det brukar antas att de flesta hade ca 500–1 000 
invånare, några stycken 2 000–3 000 och Stockholm ca 5 000–6 000 invåna-
re.19 Befolkningsuppskattningarna för de medeltida städerna i stort är p.g.a. 
bristande källmaterial mycket grova. Befolkningstalen varierade också under 
medeltiden, där man särskilt har uppmärksammat en nedgång under 1300-
talet.20 

De svenska städernas litenhet tillhörde det normala i medeltidens Nord-
europa. Det som utmärkte det svenska stadsväsendet var dels att det inte 
fanns någon stad som nådde upp till 10 000 invånare inom regionen, dels att 
städerna var få. 

                               
15 Andersson 1979:31, Andersson 1982:56, Jägerstad 1959:274, Lindberg 1959:5, Lindkvist 
& Ågren 1985:50. 
16 Andersson 1979:32, Kuujo 1977:150–154, Lindkvist & Ågren 1985:50. 
17 Andersson 1979:33, Andersson 1982:65. 
18 Andersson 1979:33. 
19 Dahlbäck 2001:210, Lilja 1995:308f. 
20 McGuire 2005:215. 
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Synen på utländskt inflytande i tidigare forskning 
Eftersom den föreliggande avhandlingen i så hög utsträckning handlar om att 
omvärdera ett tidigare perspektiv kring inflytande och relation till om-
världen, finns det anledning att granska detta perspektiv närmare, innan vi 
övergår till den empiriska undersökningen. Hur ser bilden av det utländska, 
d.v.s. huvudsakligen tyska, inflytandet ut hos utforskarna av de svenska 
städerna under det senaste seklet? Vilka källor har man byggt sina anta-
ganden på och hur trovärdiga är tolkningarna? 

Invandring till de svenska städerna 
När man talar om inflyttning av utlänningar till Sveriges städer under medel-
tiden är det främst tyskar det gäller. En och annan engelsman och holländare 
återfinns visserligen i källorna, men den överväldigande majoriteten har 
kommit från tyskt område. Denna invandring behandlas flitigt av tidigare 
forskning, och i det följande skärskådas därför främst vad man tyckt och 
tänkt kring inflyttningen. 

Till stor del ses efterfrågan på järn och koppar som drivkraft då tyska 
handelsmän började segla till Sverige på 1200-talet. På 1250-talet gav Birger 
Jarl köpmän från Lübeck tullfrihet i svenska hamnar. Samtidigt bestämdes 
att de lübeckare som ville bo i Sverige skulle lyda under landets lagar och 
kallas svenskar. I samma brev hänvisades till en överenskommelse som hade 
träffats mellan Lübecks stadsherre Henrik Lejonet och den svenska kungen 
Knut Eriksson, förmodligen redan på 1170-talet, men vad den innebar är 
okänt. Trots det anses Birger Jarls traktat innehålla till största delen nya 
bestämmelser. 1261 kom liknande tullprivilegier för Hamburg och 1271 för 
Riga.21 Vad innebörden var i dessa bestämmelser har en rad forskare uttalat 
sig om. Varför fick Lübeck tullfrihet och varför skulle invandrare kallas 
svenskar och lyda under svensk lag? 

Nils Ahnlund menar att traktaten innebar att tyskarna ”skulle inordnas i 
det svenska samhället, naturaliseras som svenskar”. Han skriver 1929: ”Des-
sa främlingar, som övervintrade på våra kuster efter slutad seglation, kunde 
eljest lätteligen inkräkta på den inhemska handelsidkande befolkningens 
friheter, utan att besväras av deras plikter. De kunde rota sig tillhopa i slutna 
samband, farliga för det land som utövade gästvänskap”.22 Senare forskare, 
som Göran Dahlbäck som skriver om den tyska invandringen 1998, och 
Marko Lamberg, vars avhandling om råden i Stockholm, Bergen och Malmö 

                               
21 Ahnlund 1953:117, Blomkvist 1978:35, Granlund 1993:135, Kumlien 1953:217, MEStL: 
Köpmålabalken XXX–XXXIV, s. 126–131, Schück 1926:266f., 271. 
22 Ahnlund 1929:3f. Se också Ahnlund 1953:118. Kjell Kumlien anser att det inte handlade 
om en nationalistisk sinnad ”svecifiering” av tyskarna, utan att bestämmelsen var en anpass-
ning till den lübska rätten, enligt vilken besökare skulle omfattas av gästrätt i upp till tre 
månader, men av den lübska rätten om de stannade längre än så, Kumlien 1953:218. 
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publicerades 2001, delar uppfattningen att den huvudsakliga tanken var att 
integrera tyskarna.23 

Att traktatens innebörd var att de tyskar som bodde under längre perioder 
i svenska städer skulle integreras är forskarna alltså eniga om. Huruvida 
denna integration syftade till att försvara Sveriges intressen mot tyskarna, 
eller istället gynna tyskarnas etablering på svenskt område har de däremot 
lite olika syn på. Ahasver von Brandt ser traktaten som ett sätt att ge fördel 
åt båda parter. Den stora vinsten för Sverige var att den ”banade väg för 
rättsligt säkrade, varaktiga och täta affärsförbindelser, formellt grundade på 
likaberättigande, med Östersjöområdets starkaste kapital- och handels-
makt”.24 

Det främsta motivet med att låta tyskarna ”kallas svenskar”, d.v.s. bli 
borgare i Sverige och lyda under svensk rätt, anses ha varit att förhindra att 
tysk rätt spred sig i Sverige. De flesta stadsgrundningar runt Östersjön vid 
den här tiden fick nämligen Lübecks stadsrätt eller någon annan tysk rätt. 
Det kunde också uppstå sådana tyska handelskontor som fanns i bl.a. Bergen 
och Novgorod, där tyskarna höll sig till sin egen rätt och blev som en 
rättsenklav inne i staden.25 

Vid samma tid som Birger Jarls brev om tullfrihet för Lübeck skrevs, tros 
Stockholm ha grundats, en stad som med sitt strategiska läge kom att bli en 
huvudhamn framför allt för metallexporten. Göran Dahlbäck antar att det 
fanns ett samband mellan dessa två företeelser. Han menar att tyskarna vann 
på traktaten, i det att de fick förnyad tullfrihet, men också genom att handeln 
koncentrerades till Stockholm, så att tyskarna inte behövde gå in med sina 
stora koggar i Mälaren. Tack vare denna tidsbesparande hantering, menar 
Dahlbäck, torde de ha hunnit med minst en extra resa per säsong. Denna 
koncentration gynnade också kungamakten, som fick en avsevärt förbättrad 
möjlighet att kontrollera utrikeshandeln.26 

Vad har då forskarna att säga om själva invandringen? Källorna är ofta 
sporadiska och svårtolkade men tidigare forskning ger ändå en relativt klar 
bild av hur invandringen såg ut och vilken betydelse den hade för det 
svenska stadsväsendet. 

De tidigaste beläggen för att tyskar har varit bofasta i svenska städer är 
omnämnandet i utländska källor av två borgare som bodde i Kalmar, den ena 
omtalad 1231 och den andra 1250. I de äldsta svenska källorna från slutet av 
1200-talet förekommer tyska namn i en del svenska städer, bl.a. i Stockholm 
1281, och under 1300-talet är de ganska vanligt förekommande i källmate-
rialet. Detta har lett forskare till att anta att invandringen började vid mitten 

                               
23 Dahlbäck 1998:22, Lamberg 2001a:58. Kjell Kumlien menar att syftet var att ”i viss me-
ning nationalisera de lybeckare och hamburgare, som ville bosätta sig i Sverige”, Kumlien 
1988:10. 
24 von Brandt 1953:217. 
25 Blomkvist 1978:43 och där anförd litteratur. 
26 Dahlbäck 1998:22. 
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av 1200-talet och sedan ökade under slutet av 1200-talet och hela 1300-talet. 
I många av inlandsstäderna är det dock endast i enstaka källor som tyska 
namn kan beläggas och under 1400-talet återfinns de endast i de stora 
hamnstäderna som Stockholm, Kalmar och Lödöse. De minskade dock även 
i dessa städer under andra delen av 1400-talet.27 

Den enda komparativa forskning som har företagits angående svenska 
medeltidsstäder är Adolf Schücks avhandling från 1926 om det svenska 
stadsväsendets uppkomst. Om invandringen skriver han: ”De tyska köpmän-
nen och hantverkarne, som sannolikt ofta hade större yrkesskicklighet och 
initiativkraft än de svenska, synas i en enastående stor omfattning ha slagit 
sig ner i de svenska städerna som borgare.”28 En extrem ståndpunkt intar ar-
keologen Erik Floderus 1941, mitt under brinnande världskrig, då han menar 
att borgerskapet i många svenska städer vid slutet av 1200-talet främst 
bestod av tyska köpmän och hantverkare. Trots att det, hävdar han, finns så 
få källor bevarade, ”kunna vi i själva verket utläsa en främlingsinvasion av 
stora mått. Tyskarna voro duktiga köpmän och hantverkare men förstodo 
också att sko sig på den inhemska befolkningens bekostnad. På många håll 
härskade även ett välförståeligt tyskhat.”29 Att de första kända borgarna i 
svenska städer bar tyska namn och att de tyska namnen allmänt sett är över-
representerade i källorna från 1200- och 1300-talet anser Marko Lamberg 
vara ett uttryck för en tysk dominans.30 

Särskilt betonas en tysk invandring för några städer. Fritz Rörig menar att 
Kalmar hade anlagts av tyska köpmän och även Ahasver von Brandt anser 
att den tyska invandringen till Kalmar var helt avgörande för dess uppkomst 
och hävdar dessutom att de hade fört med sig egna rättsformer till staden. 
Det tyska inflytandet anses ha varit särskilt starkt i Kalmar jämfört med de 
flesta andra svenska städer ända fram till 1400-talet.31 Wilhelm Koppe stu-
derar källor i Lübecks stadsarkiv, och utifrån detta kommer han att betrakta 
Kalmar som en i socialt, ekonomiskt och kulturellt avseende tyskdominerad 
stad. Denna ståndpunkt har sedan fått stå oemotsagd genom många historis-
ka arbeten. Nils Blomkvist betonar att Koppes källmaterial är ”starkt sned-
fördelat”, men han håller ändå ståndpunkten om tyskarnas dominans som 
försvarbar. Han konstaterar att av de 88 namnuppgifter som finns från 
Kalmar 1250–1400, är ca hälften tyska namn, ca en tredjedel nordiska och 
resten obestämbara. Dagmar Selling undersöker de personer som förekom-

                               
27 Andersson 1979:30, Dahlbäck 1998:14, 18, Fritz 2000:137f., Jägerstad 1959:280, Karlén 
1973:55, Kraft 1976:218f., Kumlien 1953:63f., Lamberg 2001a:58, Ljung 1949a:171, Ljung 
1965:16, Schück 1926:227f., 231, 266, Schück 1933:41, Schück 1970 (1929):72, 80, Schück 
1938:146. 
28 Schück 1926:271. 
29 Floderus 1941:128. 
30 Lamberg 2001a:58. 
31 Blomkvist 1978:21 (not 19–20), 29, Schück 1926:227f., 231, 266. 
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mer i Kalmars tänkebok från 1400-talet och kommer fram till att ca en tred-
jedel bar främmande namn, främst tyska.32 

Både Adolf Schück och Kjell Kumlien påpekar att källorna från Västerås 
innehåller en stor andel tyska namnformer. Schück framhåller att det var en 
naturlig plats för tyskar att flytta till, eftersom staden var utskeppningsort för 
järnet från Dalarna. Kumlien konstaterar att ca 30 av 42 kända borgarnamn i 
Västerås fram till 1360 är av tysk typ. Tyskarna var också många mot slutet 
av 1300-talet och första delen av 1400-talet, men försvinner nästan helt ur 
källorna efter 1471. Han är dock försiktig med att dra slutsatsen att staden 
var helt tyskdominerad och menar att den enda man kan säga är att de som 
använde skrift ofta var tyskar och att de hade en ledande roll i staden.33 

Utöver bedömningar om Kalmars och Västerås tyska befolkning granskar 
Göran Dahlbäck Eberhard Weinauges kontroversiella beräkningar för Stock-
holm och även med hjälp av annat material uppskattar han att tyskarnas 
andel av den skattebetalande stadsbefolkningen där uppgått till mer än en 
tredjedel under 1400-talets förra hälft, för att därefter minska något.34 Flera 
forskare ser invandringen som helt avgörande och hävdar att Stockholm i ett 
tidigt skede hade varit helt beroende av tyskarna för sin existens.35 

Även Wilhelm Koppes uppfattning är att de svealändska städerna blev 
städer i egentlig mening först med de invandrande tyskarna. Han anser att 
det var den starka statsmakten i Sverige som hindrade tyskarna från att verka 
fritt på svenskt område och tecknar en utveckling där tyskar skapade städer 
och bergsbruk och svenskarna var underlägsna. Tack vare statsmakten tving-
ades dock tyskarna att underkasta sig svensk stadsrätt. Han menar att det i 
Bergslagen fanns ett kulturellt högtstående samhälle, där svenskarna snabbt 
tog del i bergsbruket som de lärde sig av tyskarna, men att tyskarna behöll 
sin dominans i städerna, främst Stockholm, ända in på 1400-talet.36 Kjell 
Kumlien är lite mer försiktig men ser tillgången till en stor internationell 
marknad (som sköttes av tyskarna) för järn och koppar som en förutsättning 
för de mellansvenska städernas begynnande blomstring mot slutet av 1200-
talet.37 

Är den bild som framträder om invandringen acceptabel? Finns det några 
problem med den? Eftersom källmaterialet är så fattigt under 1200- och 
1300-talen har den främsta metoden, och oftast den enda möjliga, att avgöra 
om det fanns tyska invandrare i de svenska städerna under medeltiden varit 
att undersöka namnformer i de bevarade källorna. Eftersom dessa är så 

                               
32 Blomkvist 1978:73f.,76, Dahlbäck 1998:15, Koppe 1943, Selling 1982:47. 
33 Kumlien 1971:128, 429, Schück 1926:234, 274. 
34 Dahlbäck 1998:16f. Weinauge 1942:38f. Weinauge karakteriserade Stockholm som fram 
till 1436 huvudsakligen en tysk stad, till 1471 en tysk-svensk stad och från 1471 en svensk 
stad med en tysk minoritet. 
35 Ahnlund 1965:12, Schück 1926:266, Sjödén 1953:83f. 
36 Koppe 1933:81f., 88. Angående bergsbruket hänvisade han till Sven Tunberg. 
37 Kumlien 1971:142. 
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sporadiska och ojämnt fördelade är det emellertid vanskligt att dra slutsatser 
om invandringens storlek. Långtifrån alla stadsinvånare förekommer i källor-
na, och dessutom kunde individer med tyskklingande namn vara andra eller 
tredje generationens invandrare, och betraktade som svenskar. Åke Holm-
bäck och Elias Wessén, som 1966 gav ut Magnus Erikssons stadslag i nu-
svensk tolkning, framhåller den stora osäkerheten när det gäller att använda 
namnformer för att avgöra om någon kategoriserades som tysk eller svensk. 
Enligt stadslagen skulle den som hade en tysk far räknas som tysk. Men vad 
hände om exempelvis fadern var född i Sverige? De menar också att många 
svenskar bar tyska förnamn. Särskilt bland Stockholms borgare anser de att 
innebörden i att vara tysk var mycket ospecifikt och kan ha varierat med den 
politiska stämningen.38 

Att bedöma tyskarnas andel av det totala antalet borgare i städerna lämnar 
ytterligare problem. Eftersom tyskarna ofta var rika köpmän kan sannolik-
heten att deras namn ska dyka upp i ärenden som berör handel, arvskiften 
etc. betraktas som avsevärt större än för den mindre köpmannen eller hant-
verkaren. Dessutom kan det ha varit vanligare bland tyskarna än svenskarna 
att använda skrift under 1200-talet. Risken för snedvridning i källorna är 
alltså överhängande. 

Trots den här osäkerheten kan man konstatera att det bodde tyskar i en del 
svenska städer från 1200- till 1400-talet, och att det åtminstone vid något 
tillfälle fanns tyskar i de flesta svenska städer vid slutet av 1200-talet och på 
1300-talet. Hur många de var och hur stor andel de utgjorde av stadsbefolk-
ningarna tillåter inte källorna beräkningar av. När det gäller tyskarnas bety-
delse för stadsväsendets uppblomstring vilar bedömningar på mycket lös 
grund. Kanske spelade de en viktig roll för städerna i deras tidiga historia, 
men eftersom denna blomstring var ett allmäneuropeiskt fenomen kan man 
med mycket stor sannolikhet anta att städer skulle ha uppkommit oavsett om 
tyskarna hade del i den eller ej. 

Fastän källorna är så sporadiska och risken för feltolkning så uppenbar, 
har de alltså i tidigare forskning fått tjäna som underlag för bilden av den 
tyska invandringen som omfattande och mycket betydelsefull för de svenska 
städernas blomstring. 

Tyskar i de svenska stadsstyrelserna 
Det är inte bara invandringen i sig som leder forskare att betrakta de svenska 
städerna som starkt tyskinfluerade. När Magnus Erikssons stadslag formule-
rades vid mitten av 1300-talet stadgades att rådet skulle delas i två lika delar, 
en tysk och en svensk. Vakanser inom den tyska rådshalvan fick fyllas av 
svenskar, men en tysk fick inte fylla en svensk rådsplats.39 

                               
38 MEStL: Konungsbalken, s. 20. Jfr även Clason 1903:41f. 
39 MEStL: Konungsbalken II, s. 3. 
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Stadslagen, som anses vara skriven för Stockholm men tillämpad i alla 
rikets städer, kodifierade enligt Adolf Schück en praxis som fanns i flera av 
Sveriges städer före 1350. Han identifierar bl.a. ett lika antal tyska och 
svenska namn i en uppräkning av Västerås’ tolv rådmän år 1307 och antar att 
uppdelningen fanns från åtminstone 1290-talet.40 

Även i Visby skulle rådet enligt Visby stadslag bestå av både tyskar och 
svenskar, men det fanns ingen bestämmelse om en strikt uppdelning i hälf-
ter.41 I de danska städerna var det inte lika vanligt att tyskar satt i råden.42 

Vilka motiv som låg bakom bestämmelsen om tudelning mellan tyskar 
och svenskar i Magnus Erikssons stadslag får vi dessvärre inte veta något 
om. Tolkningar levereras dock av ett antal forskare och särskilt av Adolf 
Schück. Han hävdar i sin avhandling från år 1926 att tudelningen kan ses 
som bevis på den omfattande invandringen av tyskar. Han tecknar en utveck-
ling, där Birger Jarls överenskommelse med Lübeck och Hamburg innebar 
att tyskarna var välkomna i det svenska samhället och att sitta i städernas 
styrelser, men att det inte ledde till att de integrerades (vilken i hans fram-
ställning ju framstod som det som var intentionen). Av de brev där hälften 
tyska och hälften svenska namn förekom före stadslagens nedskrivande, drar 
han slutsatsen att tyskarna höll ihop som grupp i de städer de flyttade till, 
kanske som en följd av att de saknade familjerelationer som kunde vara av 
stor vikt om de exempelvis behövde män som gick ed för dem och för-
svarade dem i rättsliga sammanhang. Orsaken till att man hade en tudelning i 
rådet är alltså enligt honom en misslyckad integration, att städernas borgare 
också utanför rådet var uppdelade i tyska och svenska ”korporationer”.43 

1933, sju år efter sin avhandling, skrev Schück en artikel där han åter be-
handlar tudelningen. Han såg fortfarande Birger Jarls traktat som ett initiativ 
för att gynna integration och menar att stadslagens bestämmelse om en tudel-
ning delvis stod i motsatsförhållande till detta, och visar att integrationen 
hade misslyckats. Här framkommer dock en ny bild om man jämför med 
hans avhandling, den värdering av tyskarna som tidigare saknades. Han häv-
dar att de rika tyska invandrarna under andra delen av 1200-talet ”haft 
utsikter att helt tillvälla sig makten” i Stockholm och några andra städer. 
Tudelningen av rådsplatserna uppkom under denna tid för att skydda de 
svenska borgarna, tänkt som en ”övergångsform under ’kolonisationstiden’”. 
Kodifieringen av tudelningen i stadslagen vid mitten av 1300-talet tolkar han 
som ett bevis på att den tyska invandringen fortsatt var stark åtminstone till 
Stockholm och några andra städer som Kalmar och Åbo, och att tudelningen 
blev än mer nödvändig. Han kallar den för ett ”minoritetsskydd”, som sedan 
inte följdes fullt ut och som bidrog till att det fanns ett ”nationellt sinnat” 

                               
40 Schück 1926:304ff. Se också Dahlbäck 1998:23 och Kumlien 1971:122f. 
41 Wase 1998:7, 13–17. 
42 Kroman 1971a:spalt 563. 
43 Schück 1926:303. 
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borgerskap under senmedeltiden.44 Han säger sig i dessa tankar ha blivit 
influerad av Nils Ahnlund. Ahnlund skrev en artikel om Stockholm 1929 där 
han hävdar att staden under Albrekt av Mecklenburgs tid höll på att för-
tyskas och att stadslagens bestämmelse om tudelning då visade sig behövlig. 
Han skriver: ”dammarna höllo mer än en gång på att sprängas av tyskhetens 
flodvåg”.45 Ahnlund ser alltså tudelningen som ett sätt att skydda svenskarna 
från tyskarna. 

1933 trycktes Wilhelm Koppes verk om handelsförbindelserna mellan 
Lübeck och Stockholm på 1300-talet. Även han uttrycker en klar åsikt om att 
tudelningen i stadslagen tillkom p.g.a. risken att tyskarna helt skulle ta över 
den svenska stadsförvaltningen.46 

Ytterligare fem år senare skrev Adolf Schück ännu en artikel på samma 
tema och här väljer han att än mer fokusera på tyskarna som ett hot. Han 
håller fast vid att tudelningen var ett minoritetsskydd för svenskarna mot ”ett 
tyskt övervälde”. Det fungerade dock inte; de svenska borgarna i Stockholm 
hade svårt att hävda sig mot de rika tyskarna och ”blev under långa tider helt 
skjutet åt sidan”. Även i många andra svenska städer menar han att tyskarna, 
trots att de oftast inte var så många, lyckades ”tillvälla sig ett icke ringa 
ekonomiska och kommunalt inflytande”.47 

På senare tid har främst Göran Dahlbäck och Marko Lamberg behandlat 
tudelningen. De framhåller samma risk för en stor tysk dominans som 
främsta förklaringen och att den tillkom för att statsmakten ville stödja 
svenskarna och då hade tillräcklig makt för att göra det. Båda framhåller att 
det finns en osäkerhet rörande vem som räknades som svensk eller tysk, men 
även det faktum att Stockholm var representerat vid hansedagarna i Lübeck 
1366 (för första och enda gången) anser de indikera att den tyska delen av 
rådet hade stort inflytande över utvecklingen. Liksom Schück ser Lamberg 
stadslagens tudelning som en följd av att tyskarna hade lyckats behålla sin 
”tyska identitet”.48 

Bedömningarna gäller alltså främst Stockholm. I andra svenska städer 
anses tudelningen endast ha spelat en roll under slutet av 1200-talet och en 
del av 1300-talet, i den mån den ens tillämpats. Sven Ljung hävdar att 
Söderköping vid 1200-talets slut hade en majoritet av tyskar i sitt råd, och 
under 1300-talet bar i regel en av borgmästarna ett svenskt namn, den andra 
ett tyskt. Efter 1420 förekommer däremot inga tyska namn alls bland 
borgmästarna. Han konstaterar att däremot praktiskt taget alla borgmästare 
och rådmän i Arboga bar svenska namn, vilket även Adolf Schück kommer 
fram till angående Skänninges borgmästare. I Linköping hade båda borgmäs-

                               
44 Schück 1933:32ff. 
45 Ahnlund 1929:5, 11. Samma uppfattning hade han när han skrev sin bok om Stockholm 
1953, se Ahnlund 1953:181. 
46 Koppe 1933:82. 
47 Schück 1938:146. 
48 Dahlbäck 1998:23f., Lamberg 2001a:58. 
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tarna under en period på 1300-talet tyska namn, men sådana förekommer 
sedan endast sporadiskt. I bl.a. Norrköping och Strängnäs fanns rådmän med 
tyska namn under delar av 1300-talet, men därefter har de nästan helt för-
svunnit. I Åbo fanns dock en stor andel tyska namn bland borgmästarna. Det 
första tydligt finska namnet dök upp så sent som 1455.49 

I Stockholm och hela riket upphävdes tudelningen efter slaget vid Brun-
keberg den 10 oktober 1471. Fyra dagar efter segern ströks stadslagens tu-
delningsprincip. Ingen tysk skulle hädanefter sitta i städernas råd eller inneha 
något annat ämbete i städerna. Uteslutningen av tyskarna genomfördes också 
ganska konsekvent. Under senare delen av 1400-talet förekom visserligen 
tyskklingande namn bland Stockholms rådmän, men dessa har tolkats som 
svenskar.50 

Den vanligaste tolkningen är alltså att lagens bestämmelse om tudelning 
skulle skydda svenskarna, då stadsstyrelserna annars riskerade att bli helt 
tyskdominerade. Som jag ser det finns det två problem med den här tolk-
ningen. Den första är bristen på källor med motiv. Den andra är den uppen-
bara risken att applicera sin egen tids syn på förhållandet mellan tyskar och 
svenskar. Man bör t.ex. fråga sig vad det var som var det farliga med att ha 
för många tyskar i rådet. Vad var det egentligen man ville skydda? Forskarna 
har en självklar utgångspunkt i nationstänkande och skillnader mellan etnisk 
och kulturell tillhörighet. Är det möjligt att tänka sig ett annat scenario, där 
tyskhet och svenskhet spelade en mindre roll? I en tid före den moderna 
nationalismens uppkomst och av ekonomisk uppblomstring är det inte själv-
klart att det fanns en motsättning mellan tyskar och svenskar. I avsaknad av 
källor kan tudelningen i stadslagen tolkas på andra sätt än som ett minori-
tetsskydd. En alternativ tolkning erbjuds av Holmbäck och Wessén i en av 
deras noter till Konungsbalken i översättningen av stadslagen 1966. Efter 
granskning av källorna håller de för troligt att stadslagens tudelning tillkom 
för att gynna den tyska invandringen till Stockholm. Att besätta rådsplatser 
med tyskar tror de kan ha varit ett sätt att garantera tyskar full rättssäkerhet 
och därigenom kunna få fler tyskar att bosätta sig permanent i staden. Enligt 
den här tolkningen lockade man alltså köpmännen med det som troligtvis var 
det allra viktigaste för dem, nämligen trygghet.51 

Som en parentes kan nämnas att engelsk köpmannalag kan anses stödja 
denna tolkning. 1354 förekommer bestämmelser om att en utländsk köpman 
ska dömas av en rätt som består av hälften engelsmän och hälften av män 
från köpmannens ursprungsområde. Detta visar att det kan ha varit ett prob-

                               
49 Jägerstad 1959:280, Kraft 1976:218f., Kuujo 1985:55, 103f., Lamberg 2001a:58, Ljung 
1949a:171, Ljung 1949b:132, 134, Ljung 1965:13, 16, Schück 1970 (1929):80, Schück 
1938:146. 
50 Ahnlund 1953:345, Clason 1903:42, Lamberg 2001a:63f., se nusvensk översättning av 
privilegiebrevet i Schück 1951 (1940):375f. 
51 MEStL: Konungsbalken, s. 20. 
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lem för utländska köpman att känna fullständig rättslig trygghet på de orter 
de besökte, och att den engelske kungen försökte bidra till att lösa detta.52 

Det finns aspekter som tyder på att statsmakten ville ha tyskar i de 
svenska stadsstyrelserna. Sten Sture var exempelvis oerhört mån om att hålla 
sig väl med köpmännen från Lübeck och de andra nordtyska städerna. 
Birgitta Lager uppmärksammar att Johan III mot slutet av 1500-talet hade 
önskemål om att några av rådsmedlemmarna i Stockholm skulle vara tyskar. 
De kunde bidra till att förenkla kontakter utåt sett och att integrera fler tyskar 
i staden, vilket skulle vara till ekonomisk nytta.53 

Relationen mellan svenska och tyska borgare 
Det är inte bara när det gäller motiv för en tudelning av rådet som källor 
saknas, det finns överhuvudtaget inga källor som kan ge direkta svar på hur 
tyskar och svenskar förhöll sig till varandra under medeltiden. En del åsikter 
framkommer ändå om detta i tidigare forskning. 

Det antas, att de tyskar som bosatte sig i Sverige vann en hög social 
ställning, dels därför att de ägde en betydande rikedom, dels därför att de 
kom från ett samhälle som var högre utvecklat än de svenska städerna. 
Göran Dahlbäck poängterar emellertid att en hög social position endast går 
att belägga säkert för Stockholm och Kalmar p.g.a. bristande källmaterial.54 

Det hävdas att tyskarna som bosatte sig i Sverige, framför allt Stockholm, 
länge behöll sin ”tyskhet”. Vad som menas med detta är ganska diffust. 
Adolf Schück anser, som framkom ovan, att tyskarna inte integrerades, utan 
behöll sin nationalitet och höll ihop som grupp. Han skriver: ”Såväl genom 
sitt språk som genom sina släktskapsförbindelser voro de givetvis länge 
isolerade från den svenska stadsbefolkningen.” Han anser dock att isole-
ringen minskade med tiden bl.a. som en följd av att tyskar gifte sig med 
svenskar.55 C. C. Sjödén spekulerar kring tyskarnas ställning i de svenska 
städerna. Han anser sig veta att ”vissa av invandrarna bevarade hela livet 
igenom sin känsla av främlingskap och lämnade sin tyska inställning i arv 
till sina efterkommande, men utan tvivel verkade starka krafter i riktning till 
en försvenskning av de tyskbördiga borgarna”. Han talar om en mycket 
långsam ”denationaliserings- och försvenskningsprocess”.56 

Även Nils Ahnlund hävdar att invandrarna höll sin ”tyskhet” vid makt 
genom att hålla ihop. Han erbjuder också en förklaring, vilken har upprepats 
av många andra, då han hävdar att den främsta anledningen till att 
”försvenskningen” gick långsamt var den stora rörligheten bland invandrar-
na, d.v.s. att många flyttade tillbaka till Lübeck eller andra orter, och att nya 

                               
52 Rawcliffe 1991:100 (och not 4). 
53 Lager-Kromnow 1992:126, om Sten Sture se exempelvis STb 1:248. 
54 Dahlbäck 1998:24, Schück 1938:147, Sjödén 1953:83f. 
55 Schück 1926:303, 308f. 
56 Sjödén 1953:88. 
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invandrare anlände.57 Marko Lamberg betonar att det var tyskarnas försprång 
när det gällde ekonomi, kultur och teknik, som gjorde att de kunde stå fast 
vid sin ”etniska identitet”.58 Det framhålls också att de tyska gillena i Stock-
holm kan ha fungerat som kulturbevarare.59 

Det antas, att denna förmodade gräns mellan tyskt och svenskt har sud-
dats ut allt mer i Stockholm under 1400-talet, som en följd av att antalet 
tyskar minskade, att äktenskap mellan svenskar och tyskar i Stockholm blev 
allt vanligare, att antalet tvåspråkiga i staden hade ökat och att de tyska 
gillena fick många svenska medlemmar.60 Ju längre fram i tiden man kom-
mer, desto svårare anses det vara att dra slutsatsen att personer med tyska 
namnformer också betraktades som tyskar. Man konstaterar exempelvis att 
det finns tyska namn bland ämbetsmän som borde vara svenska.61 

Att det fanns en motsättning mellan svenskar och tyskar antyder Nils 
Blomkvist 1990 genom att ställa den här frågan: ”Invandrarna var förvisso 
inga idealister, de kom i princip hit för att tjäna pengar, under förutsättningar 
som på ibland närmast kolonialt sätt var förmånliga för dem. Vad tyckte de 
urbota chauvinistiska svenskarna om det? Vad hände?”62 Tyvärr finns inga 
direkta svar i källorna om hur tyskar och svenskar uppfattade varandra. 
Under slutet av medeltiden framträdde en viss antitysk propaganda, men det 
behöver inte betyda att denna uppfattning var allmänt förekommande bland 
svenskarna. Etnologen Kurt Genrup har dock inga problem med detta. Han 
drar slutsatsen att tyskarna sågs som brutala och kalla, med hänvisning till 
Olaus Magnus’ uppfattning om kung Kristoffer av Bayern som en samvets-
lös dyrtidskonung.63 

Den bild av isolering och antagonism mellan tyskar och svenskar som 
tecknas av tidigare forskning framstår där som självklar, men vilar på en lös 
empirisk grund. Erik Lönnroth är försiktig i sina formuleringar och betonar 
avsaknaden av källor om ”arten och graden av konkurrens mellan tyskar och 
svenskar” och menar att det vore felaktigt att anta att det fanns några mot-
sättningar mer än i de enstaka situationer som källorna kan berätta om. 
Holmbäck och Wessén noterar att det inte finns någonting i stadslagens 
köpmålabalk som antyder att det fanns eller kunde finnas en motsättning 

                               
57 Ahnlund 1929:8f., Ahnlund 1965:12, Blomkvist 1978:78, Lamberg 2001a:64, Schück 1970 
(1929):72. 
58 Lamberg 2001a:58. 
59 Schück 1951 (1940):140ff., Svanberg 1992:40. 
60 Ahnlund 1953:245, Moberg 1989:27ff., Svanberg 1992:39–42. 
61 Se t.ex. Göran Dahlbäck 1998:17f. som har kommenterat problemet så här: ”I samtiden 
tycks ha funnits en uppfattning om att en tysk i tredje generationen var att betrakta som 
naturaliserad svensk, och i åtskilliga fall har han eller hon säkerligen också känt sig som 
sådan.” 
62 Blomkvist 1990:54. 
63 Genrup 1997:64. 
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mellan svenska och tyska borgare. De menar att gemensamma ekonomiska 
intressen gjorde att köpmännen i Stockholm höll ihop.64 

Hermann Beyer-Thoma konstaterar att den svenska bilden av antagonism 
mellan svenskar och tyskar även har anammats för de finska städerna, men 
att källorna inte omtalar några konflikter eller motsättningar mellan tyskar 
och andra.65 

Det finns många obesvarade frågor kring uppfattningen av etnicitet under 
medeltiden. Justyna Wubs-Mrozewicz skrev 2004 en artikel om tyskarnas 
identitet i Stockholm på 1400-talet. Genom att bl.a. studera en familjs för-
hållande till Stockholm och Lübeck kan hon konstatera att det tycks ha 
funnits en mycket flexibel gräns mellan tysk och svensk identitet.66 Kanske 
var det oklart även för dåtidens människor vem som var svensk och tysk, och 
kanske spelade det inte så stor roll som vi, med referenser till vår egen tid, 
förväntar oss. 

Så här långt har vi sett att forskarna har ägnat sig åt invandringen av 
tyskar. Det har också kommit fram en del åsikter om vilken betydelse den 
hade för de svenska städernas uppblomstring, vilken status de tyska invand-
rarna hade i de svenska städerna och hur relationen mellan tyskar och 
svenskar var beskaffad. Till grund för det mesta av det som tidigare forsk-
ning sagt om det tyska inflytandet ligger alltså i många fall mycket spora-
diska källor. Det får ändå anses bevisat att det fanns en närvaro av tyskar i 
många av de svenska städerna under en period i slutet av 1200-talet och på 
1300-talet och i några hamnstäder under 1400-talet. De var ofta köpmän 
inriktade på utrikeshandel och en del av dem satt i städernas råd. Frågan om 
vilken roll den tyska invandringen hade har däremot främst lett fram till 
spekulationer av olika sannolikhetsgrad. Mycket längre än så tror jag inte 
heller att det går att komma. Det enda jag har kunnat säga här är att det finns 
andra tolkningsmöjligheter än de gängse. 

Vad jag framför allt vill visa med denna genomgång av forskningsläget är 
att det inte finns någon problematisering kring vad som var tyskt och vad 
som var svenskt. Vid sidan av Justyna Wubs-Mrozewiczs artikel talas det 
om gränser mellan folk och kulturer utan att det egentligen diskuteras vilken 
innebörd det låg i det för medeltidens människor. Problemet med detta kan 
sammanfattas med ett citat av den brittiske professorn Michael Hicks, som 
med följande ord kommenterar det faktum att källorna sällan erbjuder utta-
                               
64 MEStL: Konungsbalken, s. 19, Lönnroth 1972:107. De situationer som Lönnroth syftade 
på, där svenskt och tyskt uppträder som motparter på olika sätt i källorna, är främst fyra. Den 
ena är de s.k. Käpplingemorden vid slutet av 1300-talet, den andra Engelbrektsupproret, den 
tredje en nidskrift från 1460-talet och och den fjärde uteslutningen av tyskarna ur Stockholms 
råd 1471. För ett liknande resonemang kring ett annat källmaterial kan nämnas Thomas Urban 
2000:265. Han diskuterar relationen mellan tyskar och polacker i Danzig, och framhåller att 
konflikter inte hade nationella förtecken eller ens var uppdelade så att den ena sidan bestod av 
polacker och den andra av tyskar, utan att motparterna utgjorde blandade grupper. 
65 Beyer-Thoma 1998:56. 
66 Wubs-Mrozewicz 2004. 
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lade motiv: ”We therefore deduce intentions from actions. Such deductions 
are inevitably crude, over-simplified and reductionist.”67 När källorna inte 
erbjuder några motiv frambringas sådana ändå genom tolkning av hän-
delserna, vilket med nödvändighet sker inom den världsbild som forskaren 
befinner sig i. 

Svensk stadsstyrelse efter tyskt mönster? 
Som jag poängterade i inledningen ägnar sig tidigare forskning inte mycket 
åt tyskt inflytande på själva stadslivet. När man talar om de svenska städerna 
som tyskinfluerade så är det främst invandringen, tyskarnas ställning i de 
svenska städerna och utrikeshandeln som behandlas. Hur var det då med 
städernas organisation, var den ”tysk”? En del åsikter om detta har ändå 
artikulerats. 

Låt mig inleda med ett citat från en ganska ny populärvetenskaplig bok, 
som sammanfattar den gängse synen på förhållandet: ”Tyskarna påverkade 
starkt stadskultur och stadsstyrelse i de svenska städerna. Dessa avskildes 
också påtagligt från den kringliggande landsbygden. Efter kontinentalt 
mönster började städerna omkring år 1300 styras av råd. [---] Äldre svenska 
former avlöstes av borgmästare och råd, som på en gång var domstol och 
förvaltande organ. Skråväsen och gillen bildades. De nya organen var både 
till sin benämning och till sin funktion tyska institutioner. Själva ordet stad 
är för övrigt ett tyskt lånord.”68 

Det kan vara intressant att granska denna gängse bild lite närmare. 
Varifrån kommer uppfattningen om det starka tyska inflytandet? Stämmer 
det att det fanns en ”svensk” förvaltningsform före de ”tyska” institutio-
nerna? 

Bilden av den tidigare stadsförvaltningen är till stor del baserad på Adolf 
Schücks avhandling om Sveriges städer från 1926. Med hänsyftning till 
danska och norska källor samt till Bjärköarätten,69 söker han göra troligt att 
ett byamot, en kunglig fogde och fjärdingshövdingar hade varit viktiga 
komponenter i de svenska städernas förvaltning före rådets införande.70 
Under andra hälften av 1200-talet, hävdar han, reformerades detta system på 
initiativ av Magnus Ladulås, då rådsinstitutionen infördes. Schück håller 
Magnus Ladulås i hög aktning och skriver ”Själv var den store folkunga-
regenten uppfylld av initiativ och handlingskraft, och genom sina förbin-
delser med de tyska småstaterna tog han starka intryck av de kontinentala 

                               
67 Hicks 2002:4. 
68 Lundkvist 1999:30. 
69 Bjärköarätten är en stadslag som är skriven för Stockholm vid slutet av 1200-talet. Det 
exemplar som finns bevarat anges dock ha tillhört Lödöse. Bjärköarätt var en vanlig 
benämning på en stadslag i Skandinavien. Se Kjell Kumliens utredning av rättsförhållanden i 
de svenska städerna före införandet av Magnus Erikssons stadslag, Kumlien 1988. 
70 Schück 1926:236, jfr Schück 1970 (1929):70, 78. Att byamotet äldst haft makten ansåg 
också Sven Ljung, se exempelvis Ljung 1949a:188. Jfr också Lamberg 2001a:41, 219. 
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förhållandena”.71 Adolf Schück tolkar alltså införandet av rådsinstitutionen 
som en kontinental företeelse som introducerades av och tack vare kunga-
makten. 

När det gäller det tyska inflytandet så fokuserar efterföljande forskare 
istället nästan uteslutande på de tyska invandrarna.72 Sven Ljung skriver 
t.ex., i sin historia om Söderköping, att rådsförfattningen kom från Tyskland 
och att det därför var självklart att dess första uppträdande bland de svenska 
städerna var en följd av ett mycket starkt tyskt inflytande och dess spridning 
ett verk av de tyska invandrarna. Han tänker sig särskilt ett inflytande från 
Lübeck och går så långt som att hävda, inspirerad av den tyske historikern 
Fritz Rörig, att rådet i en del svenska städer bestod av en grupp tyskar som 
drev en medveten utvecklingspolitik. Att Söderköpings första kända rådman 
bar ett svenskt namn gör honom därför konfunderad och hans tolkning är att 
det redan hade skett en utveckling, vars innebörd var att ”svenskar har 
funnits värdiga att upptagas i det tyska samfundet”.73 

Kjell Kumlien hänvisar till Adolf Schück och konstaterar att rådsförfatt-
ningen hade föregåtts av andra sätt att samverka dessförinnan och kommen-
terar utvecklingen: ”De tyska inflytelserna måste också ha varit utomordent-
ligt starka. Regler och sedvänjor inkommo i de tysk-svenska kuststäderna 
från Tyskland.”74 

Påverkad av Ljung skriver Lars Karlén 1973 att det inte finns några 
belägg för tyskar i Nyköping förrän vid mitten av 1300-talet, men att ”det är 
väl känt från andra städer i Sverige, att tyskarna där infört rådsinstitutionen, 
när de själva mera permanent började bosätta sig i de svenska städerna”. Det 
blir för honom därför naturligt att sammankoppla att första belägget för att 
det fanns en rådsinstitution i staden stammar från 1348 och att det vid sam-
ma tid förekom en tysk familj i staden. Han kan visserligen inte finna några 
tyskar bland de 20 borgmästare och rådmän som är kända från Nyköping, 
men skyller detta på källornas torftighet.75 

Själva införandet av rådsinstitutionen i de svenska städerna har alltså satts 
i samband med inflyttningen av tyskar. Att rådsförfattningen var ”tysk” råder 
det konsensus om liksom om att den infördes efter tyskt mönster i de 
svenska städerna. Den här föreställningen har haft ett stort genomslag när det 
                               
71 Schück 1926:296. 
72 Nils Ahnlund stannar kort vid frågan i sin artikel 1929 och nöjer sig med att hävda att de 
tyska invandrarna påverkade de svenska rätts- och samhällsformerna, Ahnlund 1929:5. Wil-
helm Koppe framför 1933 att det var de invandrande tyskarna som förde med sig rådsförfatt-
ningen till de svenska städerna, Koppe 1933:81. Elias Wessén menar att de svenska städerna 
organiserades efter tyskt mönster och använder låneord som bevis för detta (t.ex. rådhus, 
borgmästare, fogde och borgare), Wessén 1970 (1954):16. Nils Östman skriver redan 1915 att 
”den närmaste förebilden var möjligen den svenska nämnden, men allt eftersom funktionerna 
det kräfde, utvecklades ”stadsnämnden” efter tyska förebilder och under de tyska köpmännens 
inflytande”, Östman 1915:7. 
73 Ljung 1949b:26 (citat), 121, 131ff. Jfr även Ljung 1965:13. 
74 Kumlien 1953:86. 
75 Karlén 1973:53, 55. 
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gäller synen på tyskarna.76 En likadan bild av ett tyskt inflytande återfinns 
även hos utforskare av de danska städerna.77 I tysk forskning hävdas särskilt 
Lübeck som den stora förebilden när det gäller införandet av rådsinstitu-
tionen i städerna runt Östersjön.78 

Det finns dock en viss nyansering av denna bild i nyare forskning. Marko 
Lamberg härleder rådsförvaltningens ursprung främst från inflytandet från 
de tyskspråkiga köpmännen som kom till Sverige från slutet av 1100-talet, 
men betonar också betydelsen av tidiga konventioner och normer som 
reglerade handelslivet, i Norden i form av bjärköarätter. Lamberg nämner 
också tinget som ett ursprung för rådsförvaltningen.79 Nyligen har även 
danskarnas betydelse för Lübecks utveckling uppmärksammats, som ger en 
ny syn på relationen mellan Skandinavien och de nordtyska städerna.80 

Hur var det då med den tidigare ”svenska” stadsorganisationen? Vilka 
belägg finns och vad är egentligen möjligt att säga?  Att en kunglig fogde 
funnits i staden före rådets inträde, som skedde från andra hälften av 1200-
talet, finns det ingen anledning att betvivla. Detta är något man kan se i de 
flesta europeiska städer, så det finns inget ”svenskt” över det. Den stora 
frågan är om det fanns ett ”byamot” och vad detta i sådana fall innebar. 

Till att börja med måste det anses väl belagt att det fanns ett byamot, 
eftersom ett sådant omtalas både i Bjärköarätten och i Magnus Erikssons 
stadslag, om än mycket sporadiskt. När det gäller dess funktion är källorna 
dock diffusa. Beteckningen ”mot” förekommer både i danska, norska och 
svenska källor och användes också flitigt i England i betydelsen ”möte” eller 
”ting”. I Bjärköarätten varierar också handskrifternas beteckning, där en 
kallar det byamot och en annan byating. Med största sannolikhet användes 
ordet ”byamot” för ett ting som hölls i en köpstad, och det kan inte 
konstateras om byamotet hade någon annan funktion än landsbygdens ting.81 
Det finns alltså inga belägg för att detta ting utgjorde städernas ”styrelse” 
eller hade förvaltningsuppgifter utöver den rättsliga funktionen. Enligt den 

                               
76 Se exempelvis Blomkvist 1990:56, Dahlbäck 1998:23, Müssener 1994:24 och Rosén 
1993:del 2, 205. 
77 Se exempelvis Hørby 1985:359, 366, Jacobsen & Madsen 1999:147, Jørgensen 1985:42f., 
Mackeprang 1900:39–41, Paludan 1996:218 och Rathjen 2005:48. När det gäller Danmark 
skriver Mackeprang att rådmansämbetet och borgmästarämbetet inte infördes på statsmaktens 
initiativ utan utvecklades inom staden. Han antar att det skedde en överföring från Tyskland, 
men att danskarna hade fått en liknande stadsstyrelse oavsett tyskarna, med endast andra 
benämningar, eftersom det är naturligt att ha en administrativ och dömande församling och en 
ordförande som står i spetsen för en sådan församling. Mackeprang 1900:49. 
78 von Brandt 1979:209, Hammel-Kiesow 1995:271, 287f., 299ff., Hoffmann 1990:49. Fritz 
Rörig menar för övrigt att rådet i Lübeck inte hade några förebilder, utan att det bildades 
under slutet av 1100-talet helt oavhängigt utvecklingen i Italien och Frankrike, en tanke som 
idag ter sig befängd, se Hammel-Kiesow 1995:287. Se även Rathjen 2005:48. 
79 Lamberg 2001a:13. Jfr Lindström 2003:3. 
80 Gläser, Mührenberg & Hansen 2004. 
81 Jfr BjR:470ff. Termen byamot förekommer så långt fram som på 1500-talet, se Ljung 
1963:244f. 



 34 

norska stadslagen, som utfärdades för Bergen 1276, skulle dock bytinget inte 
bara ha en dömande funktion utan även avgöra frågor som hade med stads-
förvaltningen att göra och vara ett allmänt diskussionsforum.82 

Att det är svårt att beskriva hur städer styrdes före introduktionen av rådet 
är inte bara ett problem när det gäller de svenska städerna. Eftersom princi-
pen att använda skrift inom förvaltning introducerades ungefär samtidigt 
som rådsinstitutionen under 1200-talet i Europa, är det skriftliga materialet 
som finns bevarat för tiden före rådets tillkomst mycket bristfälligt. Ett för-
sök till studium av denna fråga måste med nödvändighet behandla varje stad 
för sig, eftersom det kan ha varierat kraftigt.83 

Det bör också nämnas att de svenska städerna inte blev städer i rättsligt-
administrativ mening förrän under slutet av 1200-talet, varför en eventuell 
”svensk” stadsstyrelse före rådets införande, vars äldsta bevarade belägg är 
från 1280-talet, inte kan ha varit långvarig. 

Studiens ramar 
Är det då överhuvudtaget möjligt att ta reda på hur tyskinfluerat det inre 
politiska livet i de svenska städerna var? Efter att ha studerat de källor som 
finns bevarade om de ca 40 städerna inom det medeltida Sverige och 
sammanställt vad dessa har att berätta om det inre politiska livet vänder jag 
mig till de utländska städerna. Att det måste handla om en komparation av 
något slag står klart, men med vad? Hur man ska definiera vad som är en 
tysk influens utgör ett stort problem, eftersom det som idag är Tyskland, och 
som oftast är det man menar i tidigare forskning, bestod av hundratals städer 
som skilde sig från varandra på många sätt. Ett alternativ skulle vara att 
endast jämföra med Lübeck, som ju så starkt har framhållits som modell för 
städerna runt Östersjön. Lübeck skiljer sig dock mycket från de flesta andra 
städer genom sin storlek (på över 20 000 invånare)84 och sin roll som transit-
hamn och huvudsäte för Hansan, så det finns egentligen ingen anledning att 
förvänta sig att den skulle kunna fungera som modell för en liten inländsk 
svensk stad. 

Källmaterialet kring medeltida städer är mycket ojämnt bevarat. Medan 
källor från en del städer kan berätta mycket om en viss företeelse, finns det 
information från en rad andra städer om en helt annan företeelse. Detta gör 
det svårt att välja ut enskilda städer som skulle vara lämpade som jämfö-
relseobjekt. Istället för att göra detaljjämförelser mellan ett fåtal städer har 
jag valt att gå en annan väg. Eftersom det är influenser jag vill identifiera, är 
det mest intressant att undersöka om det finns något som kan betraktas som 
                               
82 Helle & Nedkvitne 1977:267f. 
83 För den intresserade hänvisas istället till exempelvis Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The 
Town Council” (Alsford finns endast på internet, och eftersom sidnummer saknas, anges här 
istället den aktuella rubriken), Engel 1993:57ff. och Planitz 1954:297–301. 
84 von Brandt 1979:213. 
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”vanligt”, d.v.s. om det fanns utspridda former när det gäller städernas inre 
politiska liv. För att kunna göra detta har jag valt bort detaljrika källstudier 
och istället vänt mig till tidigare forskning, med den uppfattningen att om 
någon företeelse har varit vanlig så har denna tendens uppfattats av forskare 
som ägnat sig åt företeelsen. Med hjälp av tidigare forskning söker jag efter 

 
Tyska städer omnämnda i avhandlingens text.  Ritad av: Johan Gustafsson 
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om det fanns ett mönster, om det såg likadant ut i många städer. Kanske 
fanns flera olika tendenser inom olika regioner? Jag jämför sedan den 
information jag får från tidigare forskning med den jag har om de svenska 
städerna. Jag återkommer till denna metodfråga nedan. 

I jämförelsen med tyska städer har inga tydliga geografiska gränser 
använts som urvalsmetod, däremot görs en grov uppdelning mellan det som 
idag utgör Nord- respektive Sydtyskland med ungefärlig gräns vid floden 
Main. Inflytandet på de svenska städerna ses främst som ett inflytande från 
de nordtyska städerna.85 För att kunna göra en djupare analys är det dock 
nödvändigt att avgöra om det fanns en typiskt tysk förvaltning. Kanske såg 
det likadant ut på andra håll i Europa? I sådant fall är det inte lika aktuellt att 
tala om det tyska som något specifikt, utan om en utveckling som inte hade 
några nationella eller etniska förtecken. Det är dock inte möjligt att inom 
ramen för detta arbete göra jämförelser med hela Europa. En komparation av 
det här slaget är som sagt redan från början begränsad till att ta del av de 
tidigare forskarnas värld mer än de medeltida källornas, och den stora 
mängden litteratur om medeltidens städer gör begränsningar nödvändiga. 

Jag har istället valt ytterligare två regioner som jämförelseobjekt för att 
fördjupa diskussionen. Här skulle man kunna tänka sig att jämföra med 
andra områden som de svenska städerna hade mycket kontakt med, kanske 
främst de som idag utgör Holland och Belgien och de baltiska städerna. Man 
skulle också kunna jämföra med de franska städerna, som brukar betraktas 
som ganska olika de tyska. Av flera olika anledningar har jag istället valt de 
engelska och de danska städerna. När det gäller de engelska gör forskare säl-
lan jämförelser med kontinentala städer, men de brukar betraktas som ganska 
säregna. I den mån utländska paralleller dras, är det huvudsakligen med 
Frankrike. Joseph P. Huffman talar om ett ”Anglo-French historiographical 
paradigm”.86 Från detta perspektiv framställs inte sällan det Tysk-romerska 
riket som underutvecklat. De tyska städerna anses endast ha spelat en för-
medlande roll via sina handelsvägar, och jämförande studier lyser med sin 
frånvaro.87 Att de engelska städerna betraktas som annorlunda gentemot de 
tyska städerna gör dock området intressant att jämföra med. Det fanns också 
större strukturella likheter mellan engelska och svenska städer i jämförelse 
med de tyska under medeltiden, som att de fungerade i en monarki, där 
kungen i regel var stadsherre över alla städerna. Detta kan ge ytterligare en 
dimension till undersökningen. 

Även de danska städerna inkluderas i jämförelsen. Precis som de svenska 
anses dessa ha stått under ett starkt tyskt inflytande vid tillkomsten av 
stadsförvaltningen. De danska hade liksom de svenska och engelska städerna 
i regel samma stadsherre, som de dessutom delade med de svenska under 

                               
85 Se exempelvis Dahlbäck 1993:184, 194. 
86 Huffman 1998:ix. 
87 Huffman 1998:ix–x, 1–3. 
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Kalmarunionens tid. Ledde närheten mellan områdena till att de svenska och 
de danska städerna följde samma utveckling och liknade varandra? 

 
Engelska städer omnämnda i avhandlingens text.  Ritad av: Johan Gustafsson 
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Jag har alltså valt att jämföra med de engelska och de danska städerna 
därför att de hade mer gemensamt med de svenska städerna än de tyska på 
andra ämnesområden än de som ska studeras. Avgränsningen till dessa stä-
der beror också på tillgång på källor (vilket är den huvudsakliga anledningen 
till att de norska städerna inte finns med) samt språkbarriärer (forskaren 
behärskar inte tillräckligt bra estniska, franska, polska etc.). Genom att kon-
sekvent jämföra med sydtyska, nordtyska, engelska och danska städer, kan 
det bevarade källmaterialet från de svenska städerna belysas ur ett annat per-
spektiv än vad som har gjorts tidigare. 

Vad är det då som ska studeras? Det finns två aspekter av städernas inre 
politiska liv, som jag har som ambition att hålla åtskilda för att öka tolk-
ningsmöjligheterna, nämligen stadsorganisationen och den politiska kultu-
ren. 

Med stadsorganisation avser jag stadsstyrelsens utformning, de ämbeten 
som fanns i staden och alla funktioner som sköttes inom ramen för stadsför-
valtningen och inte av andra institutioner som kyrka och gille. Stadsorga-
nisationen innefattade en stor vidd av områden, och endast ett urval är 
möjligt att inkludera i undersökningen. Främst p.g.a. bristande källor och 
litteratur samt detaljrikedomen utelämnas den lägre förvaltningen, som t.ex. 
vakthållningen, byggnadsregleringen och kontrollen av handel och hant-
verk.88 Även viktiga områden som skrivarverksamheten, skatteväsendet och 
kvartersindelningen lämnas därhän, eftersom de kräver större och mer 
detaljerade studier för att vara meningsfulla. 

De aspekter av stadsorganisationen som undersöks här rör främst den 
högre nivån och omfattar vad man kan kalla stadens politiska elit. Aspekter 
som tas upp till systematisk jämförelse mellan ovannämnda geografiska 
områden är rådens uppkomst, storlek, ämbetsrotation och organisation. Dess-
utom kommer funktioner hos råden, stadsherrarna, fogdarna, borgmästarna 
och kämnärerna att jämföras. Vid sidan av fogde, borgmästare och råd, de 
aktörer som formelartat är utfärdare av brev etc., har jag alltså bara tagit med 
ytterligare en aktör – kämnären. Han var finansämbetsman, och anledningen 
till att jag har valt honom är att han var så starkt relaterad till rådet och även 
kunde tillhöra rådet. 

Med politisk kultur förstår jag former för politisk interaktion inom den 
politiska eliten i staden samt mellan den politiska eliten och stadsbe-
folkningen, och de föreställningar, normer och symboler som kringgärdade 
denna interaktion.89 Jag kommer att studera hur råden uttryckte gemenskap 
och makt inom staden och hur de definierade gränsen mellan råd och 
stadsbefolkning. Vidare undersöker jag vilka föreställningar som fanns hos 
stadsbefolkningarna om hur råden borde se ut och vilken typ av makt de 

                               
88 Se dock allmänt om den lägre förvaltningen i avsnittet ”Förtroendevalda borgare” i kap. 4. 
89 Denna användning av begreppet politisk kultur är särskilt influerad av Demertzis 1985, 
Karonen  2001, Sennefelt 2001 och Tittler 1998. 
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själva skulle ha. Slutligen studeras vad som karakteriserade interaktionen 
mellan råd och stadsbefolkning på olika platser. 

Den politiska kulturen antas inte bara innehålla det som vi idag uppfattar 
som politiskt, utan inkluderar allt det som på medeltiden betraktades som 
uttryck för makt och legitimitet och som därför kan ha haft betydelse för in-
teraktionen mellan olika grupper i staden.90 Den politiska kulturen kan sägas 
bestå av både normer och föreställningar samt praktik och handling. Tillsam-
mans med stadsorganisationens utformning är normerna bestämmande för 
och kan förklara hur man uttryckte makt och varför relationer såg ut som de 
gjorde i praktiken. 

Inga tydliga tidsmässiga gränser har upprättats för studien. När man talar 
om medeltida stadsorganisation i Nordeuropa så är det dock främst 1200–
1400-tal som avses. 

Det är svårt att nämna något om vad tidigare forskning har kommit fram 
till när det gäller skillnader och likheter i stadsorganisationen mellan de om-
råden som behandlas här, d.v.s. engelska, sydtyska, nordtyska, danska och 
svenska städer. Paralleller är sällsynta, och när de dras är det oftast i förbi-
gående, ofta utan käll- eller litteraturhänvisningar, och de är med några få 
undantag aldrig huvudmålet för studierna. De jämförelser som jag har träffat 
på i litteraturen är av så sporadisk karaktär att jag kommer att redovisa dem 
löpande i de kapitel där de är relevanta. Det finns dock, när det gäller rela-
tionen mellan de engelska och de tyska städerna, en grundläggande uppfatt-
ning om att de skiljde sig ganska mycket åt. Det är dock ingen entydig bild. 
Susan Reynolds påpekar att det finns många likheter mellan de engelska och 
andra städer, även tyska, men att det också finns skillnader, för, som hon 
skriver, ”it is no good simply applying models derived from one country or 
one town to another”.91 Reynolds uppfattning är alltså att det fanns en växel-
verkan mellan olika områden, men att det anpassades efter den lokala situa-
tionen.92 

Att det allmänt sett fanns stora likheter över olika delar av Europa fram-
hålls av bl.a. Göran Dahlbäck och Keith D. Lilley.93 

Kritik mot bilden av det tyska inflytandet 
Som vi sett ovan har tidigare forskning om de svenska städerna på många 
sätt varit bunden av sin tids föreställningar kring etnicitet och nation när det 
gäller relationen till utlandet, och den framställer Norden som en passiv 
mottagare av en huvudsakligen tysk kultur under medeltiden. Detta gäller 

                               
90 Människan deltar som total varelse i den politiska kulturen, varför studien måste vara 
inriktad på vad dåtidens människor använde som maktuttryck etc., jfr Demertzis 1985. 
91 Reynolds 1996:278. 
92 Reynolds 1977:119f., Reynolds 1996:277f. 
93 Black 1996:100, Dahlbäck 2001:216, Kallioinen 2001:80, Lilley 2002:60. 
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inte bara forskning om städerna utan kan observeras på en rad områden inom 
medeltidsforskningen, exempelvis konstvetenskapen.94 

Som en naturlig följd av den aktuella samhällsutvecklingen (och alltså på 
sätt och vis lika bundet av nutiden som den ovan refererade litteraturen) har 
på senare år den europeiska integrationen under senmedeltiden framhävts. 
Särskilt kyrkan brukar betraktas som en starkt integrerande kraft under den 
tidiga medeltiden och fungerade som sådan under hela medeltiden till-
sammans med bl.a. fjärrhandeln.95 

Robert Bartlett hävdar i The Making of Europe att det skedde en stark 
kulturell assimilation mellan 1100- och 1400-talet, som ledde till en djup 
integration mellan olika områden i Europa. Hans metod är huvudsakligen att 
jämföra utvecklingen i de delar av Europa som då var kolonisationsområden: 
Irland, delar av Spanien efter återerövringen från morerna och det stora 
område i östra Europa som koloniserades av tyskar. Han undersöker bl.a. 
spridningen av kristendom, språk, människor, lagar, teknik och stadsväsen 
och drar slutsatsen att dessa perifera och ofta starkt diversifierade områden 
ingick i en större europeisk kultur som under medeltidens lopp tenderade att 
bli alltmer uniform.96 

Att det skedde en integration i Europa under senmedeltiden, i form av en 
likriktning på alla samhällsområden, har uppmärksammats även av andra 
forskare.97 Kan man hävda att Sverige och de övriga nordiska rikena var 
delaktiga i den här integrationen? Svaret är onekligen ja. Detta har inte minst 
visats genom projektet ”Culture Clash or Compromise? – The Europeanisa-
tion of the Baltic Sea Area 1100–1400 AD”, lett av Nils Blomkvist, som har 
haft som ambition att besvara hur områdena runt Östersjön svarade på euro-
peiseringen.98 Paul Ingesman och Björn Poulsen, som skriver om relationen 
mellan Danmark och Europa, menar också att bredare kretsar i samhället 
nåddes av en europeisering på många områden än tidigare under senmedel-
tiden, så att den ”demokratiserades”.99 

Både Robert Bartlett och Nils Blomkvist antar att assimilationen utgick 
från de länder som ingick i det gamla Frankerriket och med tiden inklude-

                               
94 Jfr t.ex. von Bonsdorff 2001:216. 
95 Se t.ex. Kattinger 2004:119ff., McGuire 2005:30, Staecker 2004:5. Przemyslaw Urbanczyk 
poängterar att kyrkan inte bara förmedlade organisationsformer och den kristna läran utan 
även idéer om lag och ordning, byråkrati och konst m.m., Urbanczyk 2004:35f. John H. Lind 
betonar tiggarordnarnas betydelse för spridning av en uniform katolsk kultur i Västeuropa, 
Lind 2004:44. Forskning om Europa är mycket aktuell just nu. T.ex. handlar det senaste ”Bei-
heft” i Historische Zeitschrift om just Europa under senmedeltiden, se Schwinges 2006.  
96 Bartlett 1993:239. 
97 Christopher R. Friedrichs t.ex., som skriver om det tidigmoderna Europa (ur hans perspek-
tiv fr.o.m. ca 1450), menar att det fanns en gemensam europeisk stadskultur som trots många 
lokala variationer uppvisade likartade underliggande institutionella strukturer. Han menar 
också att dessa strukturer, som t.ex. hur städerna styrdes, hur näringslivet såg ut och hur det 
reglerades, förändrades mycket långsamt under tidigmodern tid, Friedrichs 1995:331. 
98 Se t.ex. Blomkvist 1996 och Blomkvist & Lindquist 1999. 
99 Ingesman & Poulsen 2000. 
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rade hela Europa. I en diskussion kring spridning av olika militära metoder 
identifierar Bartlett tre metoder som nya kulturföreteelser sprider sig på till 
periferin. Den första metoden menar han var erövring, den andra en anpass-
ning under hot om erövring och den tredje en förändring av fri vilja för att 
stärka sin egen position. Blomkvist har en liknande föreställning om utveck-
lingen och ägnar sig åt att söka bestämma hur det nya mottogs runt Öster-
sjön. De båda representerar ett vanligt synsätt på utveckling, nämligen att 
den skedde geografiskt från centrum (Europas kärnländer) till periferi (där 
bl.a. Sverige ingick). ”Europeisering” skedde först i kärnländerna, som sedan 
mer eller mindre påtvingade en likadan utveckling i periferin.100 På det sättet 
skiljer de sig inte markant från den syn på det tyska inflytandet som presen-
terats ovan, utan får betraktas som förespråkare för det traditionella synsättet 
på inflytande. 

Vid det nordiska historikermötet i Århus 2001 diskuterades förhållandet 
mellan Norden och Europa under medeltiden och ett antal artiklar publicera-
des tillsammans med sammanfattande slutsatser av Per Ingesman och Tho-
mas Lindkvist. Alla författare, som behandlar ämnen som konst, utbildning, 
litteratur, politik och helgonkult, framhåller det omfattande europeiska infly-
tandet på det nordiska området.101 

En av de viktigaste slutsatser man nådde vid historikermötet var att det i 
de nordiska länderna handlade om en ”själveuropeisering” och att relationen 
mellan Norden och Europa inte kännetecknades av en ensidigt uppåtgående 
ström, utan präglades av ett givande och tagande. Istället för att se de nor-
diska länderna som passiva mottagare av olika kulturelement och former för 
samhällslivet, vilket förr har varit det vanliga förhållningssättet, framhåller 
man istället det aktiva bruket av dem. I inledningen skriver Per Ingesman 
och Thomas Lindkvist: ”På det kulturelle område er der ikke tale om, at der 
sker en total overtagelse af udenlandske forbilleder. Tværtimod opstår det 
her en frugtbar spænding mellem nationalt, nordisk och fælleseuropæisk, 
som kan ses i billedkunst, arkitektur, litteratur osv.”102 

Företrädare för det traditionella och det europeiska förhållningssättet är 
alltså ense om att det skedde ett starkt inflytande från kontinenten under 
medeltiden, men de har olika uppfattningar om vad det var som drev utveck-
lingen. Enligt det traditionella synsättet var det tyskarnas överlägsenhet som 
ledde till en mer eller mindre utländskt driven utveckling i de svenska 
städerna, en utveckling som uppfattas som negativ, ett slags inkräktande på 

                               
100 Bartlett 1993:70f., Blomkvist 1982:43, Blomkvist 2005:se t.ex. 700f. 
101 Norden og Europa 2001. 
102 Ingesman & Lindkvist 2001:11, se även s. 10 och Lindkvist 2001:48. Se även som ett 
exempel konsthistorikern Carina Jacobssons avhandling, där hon drar slutsatsen att bevarade 
senmedeltida träskulpturer i Linköpings stift uppvisar inflytande från både tysk, fransk och 
möjligtvis även engelsk plastik. Hon menar att man kan se en tydlig påverkan, men att det inte 
handlade om något strikt återgivande av förlagor utan om en sammansmältning och egen 
tolkning utifrån dessa influenser, Jacobsson 1995:273.   
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det inhemska. Enligt den nyare forskningen fanns det istället en allmän 
europeiseringstrend i samhället, en ”själveuropeisering” som ger uttryck för 
en stark vilja att anpassa sig, att vara en del av och dra nytta av den 
utveckling som skedde på kontinenten. Det första synsättet ger uttryck för en 
centrum-periferi-tolkning, där ett dominerande centrum, främst de nordtyska 
städerna, var bestämmande för periferin, d.v.s. de svenska och danska stä-
derna. Det andra betonar att man ingick i en gemensam kultursfär, där varje 
stad anpassade innovationer efter lokala förhållanden. 

Som viktiga aktörer i spridningen av en gemensam stadskultur i Nord-
europa framhålls särskilt de hanseatiska köpmännen, men även tiggarmun-
kar, pilgrimer och studenter har säkerligen spelat en kunskapsförmedlande 
roll.103 

Jag har valt att inte använda begreppen Europa eller europeisk så flitigt i 
analysen, dels därför att de inte tycks ha använts av medeltidens människor i 
någon större utsträckning, dels därför att området inkluderade vitt skilda 
regioner och därför inte bör användas generaliserande.104 

Syfte, hypoteser och analysredskap 
Avhandlingens första syfte är att ta reda på om de svenska städerna uppvi-
sade ett utländskt inflytande eller om de hade en särpräglat ”svensk” stads-
organisation och politisk kultur. Mot bakgrund av tidigare forskning och 
med kännedom om invandringen av tyskar, påverkan på språk etc. är det 
mycket sannolikt att de svenska städerna uppvisade ett utländskt inflytande. 
Nästa steg blir då att svara på frågan hur detta tog sig uttryck i de svenska 
städerna. Kan man se att någon speciell utländsk stad har stått modell för 
formen eller var det bara vissa aspekter som lånades in? Med hjälp av denna 
fråga kan jag besvara vilket av de två ovan refererade synsätten på inflytande 
som bör appliceras på de svenska städernas organisation och politiska kultur. 
Kan de, liksom i den dominerande tidigare forskningen, onyanserat beskri-
vas som ”starkt tyskinfluerade”, eller är likheter snarare uttryck för att de var 
en del av en större kultursfär som ledde till att likartade mönster återfinns 
över stora delar av Nordeuropa? 

Det är svårt att ge orsaksförklaringar till varför städernas organisation såg 
ut som den gjorde. Enligt det första av de ovan angivna synsätten, det tradi-
tionella, kan likheter bero på att tyskarna spelade en stor roll i de svenska 
städerna och påverkade stadsorganisationen så att svenska och tyska städer 
kom att likna varandra starkt. Enligt det europeiska synsättet berodde lik-
heter och skillnader istället på att det fanns en gemensam europeisk kultur 

                               
103 Arszynski 1998:178, Dahlbäck 2001:216, Kallioinen 2001:77, Krötzl 2001:132f.,143, 147, 
Samsonowics 1998, Schildhauer 1986:44. Se allmänt om kulturförmedling i Östersjöområdet, 
Friedland 1995:230–241. 
104 Jfr Kattinger 2004:117, Kaufhold 2001:10, Urbanczyk 2004:35. 
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som hade en starkt integrerande effekt, och där de svenska (och danska) 
städerna aktivt ägnade sig åt en ”själveuropeisering”. I den mån källmateria-
let tillåter det, kommer jag att försöka ta ställning även till detta. 

Ett problem är att den bild vi har kring vad som är tyskt är starkt präglat 
av forskning kring de stora tyska städerna. I själva verket utgjorde dessa 
endast undantag inom det tyska stadsnätet. Enligt en grov uppskattning hade 
mer än 90 procent av städerna under 2 000 invånare och de flesta av de 
övriga under 10 000.105 Att det ändå är de städer som hade en befolkning på 
10 000 personer eller mer som i hög grad används som referenser när man 
inom Skandinavien jämför med ”de tyska städerna” beror inte bara på bris-
tande kunskap, utan främst på den tyska forskningstraditionen. Fokus har i 
hög utsträckning legat på de stora städerna, medan de små sällan har utfors-
kats på mer än lokalhistorisk nivå.106 Denna snedvridning inom forskningen 
har också färgat större samlingsverk, där information om de stora städerna 
används generaliserande och får gälla för alla städer. 

Detta innebär att bilden av vad som är tyskt är alldeles för onyanserad. 
Området var oerhört differentierat och i stort sett allt kan betraktas som 
tyskt, därför att det fanns någonstans på tyskt område. Vi har även en 
onyanserad bild av de andra undersökta områdena. Vad talar egentligen för 
att de svenska städerna måste likna varandra? Samma fråga kan ställas om 
de engelska eller danska. Detta kan inte vara ett förutbestämt antagande, utan 
måste tas ställning till genom arbetet, så att likheter mellan ett par städer inte 
kan generaliseras till alla inom samma område om det inte finns något som 
talar för detta. Organiserades det politiska livet på ett så pass likartat sätt i 
städerna inom det medeltida Sverige att det finns anledning att tala om ”de 
svenska medeltidsstäderna” som ett enhetligt fenomen, eller skilde de sig i 
själva verket åt? Det finns dock en anledning att förmoda att de svenska 
städerna liknade varandra, nämligen att de hade samma stadslag. 

En medeltida stad förlänades en stadslag av sin stadsherre och det var 
alltså upp till honom att besluta när en stad skulle få lag och vilken lag den 
skulle få. I regel lånades en redan existerande stadslag någonstans ifrån. Det 
ledde till att vissa lagar fick en stor spridning. Det fanns uppenbara fördelar 
med att leva under samma rättsliga ramar som grannarna, eftersom man som 
regel hade frekvent kontakt med varandra. På nordtyskt område innebar detta 
att nästan alla städer förlänades antingen Lübisches Recht eller Magdeburger 
Recht.107 

                               
105 Gräf 2004:149. Om olika indelningar av städer beroende på befolkningsstorlek, se Irsigler 
2004:108f. 
106 Jfr Gräf 2004:145. 
107 Ebel 1971:27, Ebel & Schilling 2001:37, Lilley 2002:53f, 85–93. Angående de engelska 
städerna, se även Miller & Hatcher 1995:309. De danska städerna fick ingen enhetlig stads-
lagstiftning förrän vid slutet av 1400-talet, se Kroman 1971b:spalt 692–695. 
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Senast under 1400-talet gällde Magnus Erikssons stadslag allmänt i de 
svenska städerna.108 Även om en del lagar vann stor spridning, så var det 
ovanligt att en och samma lag gällde över ett större geografiskt område på 
det viset. Detta pekar på att det fanns en större enhetlighet inom det svenska 
riket än på kontinenten. När det gällde förvaltning var dock lagarna kort-
fattade, liksom sina utländska motsvarigheter, och det fanns därmed inga 
starka rättsliga hinder för att varje stad skulle kunna utveckla en alldeles 
egen förvaltningskultur.109 

Vad jag vill försöka göra är inte bara att identifiera skillnader och likhe-
ter, utan också bedöma vad som har varit avgörande för vilka typer av sprid-
ningsmönster dessa likheter och skillnader uppvisar. Jag har därför konse-
kvent beaktat fyra olika aspekter i undersökningen. För det första undersöker 
jag om det fanns geografiskt betingade spridningsmönster, som ledde till att 
stadsorganisationen uppvisar skillnader mellan olika regioner, men likheter 
inom dem. Detta skulle belägga den centrum-periferi-teori som en stor del av 
den tidigare forskningen representerar, där man föreställer sig att spridning 
har skett från ett viktigt centrum, som har fungerat som modell för de när-
belägna städerna. Om sådana geografiskt bestämda mönster finns, får man 
förmoda att spridningen har skett mer eller mindre oberoende av lokala 
skillnader mellan städerna. Om det fanns ett geografiskt betingat spridnings-
mönster kan det vara möjligt att konstatera om de svenska städerna har 
påverkats särskilt att något specifikt område. Kanske mest intressant här vore 
stora skillnader mellan tyska och engelska städer. Om de svenska städerna 
då liknar de tyska kan det tyda på att inflytandet framför allt har kommit från 
tyska städer, precis som den allmänna uppfattningen är. 

För det andra kommer jag att beakta om det fanns spridningsmönster 
bestämda av lokala förhållanden, exempelvis beroende av städernas storlek 
eller deras relation till stadsherren. Om man kan se större samstämmighet 
mellan städer som hade likartade förhållanden än mellan städer som låg nära 
varandra, skulle det tala för att en modifiering av en gemensam idé kring 
stadsorganisation skett utifrån lokala omständigheter snarare än geografisk 

                               
108 Dahlbäck 2001:215. Magnus Erikssons stadslag finns bevarad i ett 30-tal exemplar på 
svenskt och danskt område, Åström 2003:177. Det kan dock finnas fler. Ett exemplar finns 
t.ex. bevarat i Reval, se Wiktorsson 1992:34–38. En ytlig jämförelse mellan Lübisches Recht 
för Reval och Magnus Erikssons stadslag visar en markant skillnad. Den svenska är uppdelad 
i balkar motsvarande ämnesområden precis som landslagen, medan den lübska är ostrukture-
rad och innehåller bestämmelser om olika ämnen om vartannat. Den svenska lagen är dessut-
om mycket mer omfattande. Medan den lübska innehåller ca 170 bestämmelser, varav nästan 
hälften består av en enda mening, har den svenska 312 rubriker och ofta flera paragrafer under 
varje. Detta är säkerligen främst ett resultat av att den svenska är skriven mer än ett sekel 
senare än den lübska. Den är tillkommen i ett samhälle som hade ett helt annat förhållande till 
det skrivna ordet än tidigare. Den är också skapad i nära samarbete med kodifieringen av 
Magnus Erikssons landslag, som den har stora likheter med. Båda lagarna saknade motstycke 
i Europa och är förmodligen ett resultat av en mäktigare centralmakt. Relationen mellan olika 
lagar är ett omtvistat ämne som behöver bli föremål för en systematisk granskning. 
109 Jfr Lamberg 2001a:13 och Lindström 2003:3. 
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belägenhet. Om så skulle vara fallet kan man vederlägga centrum-periferi-
teorin och konstatera att utveckling har skett mer eller mindre oberoende av 
ett närliggande större centrum. Orsakerna till likheter och skillnader måste 
då sökas i andra faktorer, som att det finns ett samband mellan storlek på 
städer (vilket alltså skulle innebära att en anpassning har skett till vad som 
var rationellt och gynnsamt för den aktuella staden) eller mellan städer med 
stor kontroll från stadsherrens sida, eller att det beror på städernas sociala 
och ekonomiska differentiering etc. 

Ett spridningsmönster bestämt av lokala förhållanden måste ses som ett 
uttryck för att städerna ingick i en gemensam kultursfär, där kunskapen om 
former för stadsorganisation och politisk kultur var spridd. Utifrån denna 
kunskap har man sedan format sin egen stad. Vem denna ”man” var är 
dessvärre i stort sett omöjligt att svara på. Det finns inga direkta källor kring 
hur stadsorganisationen har kommit till, och varför den har utvecklats som 
den har, så det är svårt att säga något om vilka som har varit viktiga aktörer i 
själva spridandet av influenser. Det är därmed i princip lönlöst att försöka 
belägga den tyska invandringens roll i spridningen till de svenska städerna. 

Det tredje som kommer att beaktas är kronologi. Uppfattningen att de 
svenska städerna organiserades efter förebilder i tyska städer förutsätter att 
en liknande utveckling skedde där tidigare. För att denna teori ska hålla 
krävs alltså att de svenska städerna uppvisade en tidsmässig eftersläpning 
när det gäller introduktionen av olika element i stadsorganisationen. Källor-
na begränsar de slutsatser man kan dra om när olika företeelser introduce-
rades i städerna, men genom att titta på kronologin kan man åtminstone 
svara på frågan om olika förvaltningselement uppträder senare i källor från 
de svenska städerna än generellt. 

Utöver detta kommer jag att ta ställning till en seglivad föreställning när 
det gäller inflytande över de svenska städerna, nämligen att Lübeck stått 
modell. Det finns en stark tendens i tidigare forskning att betrakta Lübeck 
som den stora förebilden på en rad olika områden för städerna runt Öster-
sjön, från utseendet på byggnader till uppdelningen i socialskikt. Detta 
synsätt kritiseras av Rolf Hammel-Kiesow, som hävdar att påståendet ofta 
kastas ut utan käll- eller litteraturhänvisningar. Han kan konstatera att jäm-
förelser mellan Östersjöstädernas fysiska utseende och stadsplaner visser-
ligen ofta illustreras med konkreta exempel, men att Lübeck samtidigt ses 
som förebild på områden som författning, råd, näringsliv och social struktur i 
samband med dessa jämförelser, trots att detta inte har belagts genom 
forskning.110 Lübeck brukar också i Sverige framhållas som den stad som de 
svenska städerna hade mest kontakt med.111 Med tanke på den här upp-
fattningen är det särskilt intressant att undersöka om Lübeck var en förebild 
för de svenska städerna i den bemärkelsen att stadsorganisationen övertogs 

                               
110 Hammel-Kiesow 1995 och där anförd litteratur. 
111 Se exempelvis Ahnlund 1953:125 och von Brandt 1979:209. 
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därifrån. Den fjärde aspekt som kommer att beaktas är alltså om stadsor-
ganisationen och den politiska kulturen i de svenska städerna har formats 
med Lübeck som modell. 

Vid varje aspekt som kompareras kommer jag alltså att beakta städernas 
geografiska placering, lokala förhållanden, kronologiska utveckling och i 
vilken mån Lübeck (eller eventuellt någon annan specifik stad) kan beläggas 
som modell för de svenska städerna. 

Komparationen som metod 
Komparativa studier har förekommit i större utsträckning inom historisk 
forskning på senare år än tidigare men är fortfarande en ovanlighet. Ända 
sedan 1800-talet (och även tidigare) har den egna nationen utgjort forsk-
ningsarena för historikerna, och än idag är det företrädesvis aspekter inom 
den egna nationens gränser som studeras.112 Ibland höjs dock en och annan 
röst som framhåller komparationens förtjänster och efterfrågar fler sådana 
studier.113 Det ska också framhållas att en del publikationer bottnar i en 
ambition att vara jämförande, men slutar som en samling enskilda bidrag av 
olika författare, där själva jämförelsen överlämnas åt läsaren. Man går då 
miste om den analys som ofta ses som komparationens stora förtjänst. 

Att använda den komparativa metoden för en studie av medeltidens städer 
är lämpligt av flera skäl. Den information som källmaterialet ger om de 
svenska städerna är kraftigt begränsad, vilket innebär att forskaren behöver 
ta till alla tillgängliga hjälpmedel för att förstå den. Med öppet sinne, sunt 
förnuft och en god allmänkunskap om den tid och samhälle man studerar kan 
man komma en bra bit på vägen med att ställa upp olika möjliga tolkningar 
och värdera deras sannolikhet. Men liksom det är viktigt att beakta vad 
tidigare forskare har kommit fram till, kan det ge helt nya infallsvinklar att 
lyfta blicken och se sig omkring. Ser källorna likadana ut på andra håll och 
hur tolkar deras utforskare dem? Ser de annorlunda ut och vad beror i sådana 
fall skillnaden på? Komparationen ger på det här sättet möjlighet att omkull-
kasta vedertagna tolkningar, skapa frågor som aldrig tidigare ställts och ge 
nya insikter om studieobjektet här, de svenska städerna.114 

Avsaknaden av jämförelser i Nordeuropa betyder inte att det saknas be-
hov av dem. Rolf Hammel-Kiesow hör till de forskare som har efterfrågat 
komparationer mellan städerna i det hanseatiska området och jämförelser 
som sträcker sig över hela Östersjöområdet samt de ”funktionellt lika” stä-

                               
112 Jfr exempelvis Hermanson 2003:121, Lindkvist 2001:47, Paulmann 1998:649 och Rexroth 
2001:374. 
113 Marc Bloch var en av de främsta förespråkarna för metoden på 20-talet, se Bloch 1967 
(1928). Jfr även Paulmann 1998:650. Paulmann menar att komparationer ter sig mer naturliga 
i dagens samhälle än förr p.g.a. den europeiska integrationen, Paulmann 1998:658ff. 
114 Denna komparationens möjlighet att sätta nytt ljus på ”kända” fenomen betraktas ofta som 
metodens främsta förtjänst, se t.ex. Borgolte 2001:24 och Rexroth 2001:377f.  
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derna i Nordsjöområdet i t.ex. Holland, England och Norge. Han menar att 
många aspekter skulle behöva jämföras, såsom stadsplaner, ekonomiskt liv, 
rättslig och författningsmässig ordning och social stratifiering.115 Även Susan 
Reynolds framhåller att jämförelser kan vara spännande och belysande för 
båda sidor för den forskare som är villig att bryta igenom den traditionella 
terminologin.116 

Som alltid när man rör sig i källmaterial från 1200–1500-tal finns det 
stora begränsningar i vilken typ av information som går att få fram. I en 
komparation är man dessutom beroende av att hitta information om samma 
saker på många orter, helst från ungefär samma tid. Det säger sig självt att 
detta är problematiskt. Eftersom komparationen är så ovanlig inom historisk 
forskning vill jag nämna något om metodens brister och förtjänster i stort, 
men också om villkoren för den här föreliggande studien. 

Det finns flera allmänna problem med komparation som har identifierats 
av bland andra den tyske historikern Jürgen Kocka och som väl utgör 
huvudskälet till att komparativa studier sällan genomförs. Först och främst 
innebär det merarbete att behöva lära sig andra länders historia och ta del av 
deras källmaterial. Här sätter även språkskillnader gränser för behandling av 
primärmaterial. Utöver denna utökade arbetsbörda finns ett svårhanterligt 
dilemma. Ju mer man ska jämföra, desto mindre tid blir det kvar för 
källstudier. Detta innebär att man inte kan bygga hela sin undersökning på 
primärkällor utan att man blir beroende av sekundärlitteratur, vilket är svårt 
att acceptera för de flesta historiker. Dessutom kräver komparationen ofta ett 
större utrymme i undersökningen för beskrivning av olika fenomen, för att 
belägga likheter och skillnader, vilket ger mindre plats för analys. Ju mer 
omfattande komparationen ska vara desto mindre plats blir det också över 
för kontextualisering.117 

Hur tacklas då dessa problem i den här studien? Språkproblem finns på 
flera nivåer i undersökningen. Hartmut Kaelble uppmärksammar att historia 
skiljer sig från andra vetenskaper i det att forskaren inte bara måste jämföra 
språken av idag, utan även språken under den tid han/hon undersöker.118 Det 
innebär att jag dels måste jämföra nutidens diskussion om medeltidens 
stadsorganisation i England, Danmark, Sverige och Tyskland, där samma 
fenomen kan ha fått helt olika termer, dels beakta vilka termer som används i 
medeltidens språk. Eftersom senmedeltidens svenska och medellågtyska 
(som talades i norra Tyskland) låg förhållandevis nära varandra är det fullt 
möjligt att fenomen som idag omtalas med helt olika termer kallades samma 
sak på medeltiden.119 

                               
115 Hammel-Kiesow 1995:303. 
116 Reynolds 1996:277f. Den komparativa forskningen har varit särskilt frånvarande i Stor-
britannien, se Crossick 1996:70f. 
117 Bloch 1967 (1928):72, Kocka 1996:210, Paulmann 1998:651f., Stoker 1991:4. 
118 Kaelble 1999:105. 
119 Jfr Bloch 1967 (1928):73f. 
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Kontextualisering saknas i avhandlingen på det sättet att den medeltida 
stadsorganisationen inte kopplas till den omkringliggande landsbygden eller 
till senare tiders stadsorganisation. Man kan tänka sig att en del förklarings-
möjligheter därmed går förlorade, men en begränsning till medeltidsstäderna 
har varit absolut nödvändig. 

Man måste vara medveten om att varje enskild medeltida stad var unik. Ju 
mer detaljrikt man studerar varje stad, desto fler skillnader kan man se.120 
Michael Borgolte framhåller komparationens betydelse men menar att det 
finns en risk att man upphöjer likheterna till lagar och bortser från de 
skillnader som finns. Man bör enligt honom sträva efter att finna en medel-
väg, där man sammanfogar enskildheter till fragment snarare än helheter, 
och beaktar de skillnader som finns likaväl som likheterna.121 

Jämförelserna i den här studien ligger på en relativt ytlig nivå, vilket är 
nödvändigt om den överhuvudtaget ska vara möjlig att genomföra. Metod-
iskt handlar det alltså om att vid varje fråga söka efter tendenser i frågor där 
samma fenomen kan återfinnas på många platser. Det måste dock framhållas 
att det även där man finner tendenser finns många städer som inte stämmer 
in i mönstret. Man får vara försiktig så att man inte tvingar fram tendenser 
där de inte finns, eller accepterar andra forskares generaliseringar, d.v.s. 
åsikter om tendenser, utan att se till vilka städer de har använt som underlag. 
Hur många städer måste uppvisa samma fenomen för att detta ska kunna 
betraktas som en tendens? Här är det omöjligt att sätta någon tydlig gräns. 
En värdering måste ske i varje enskilt fall. 

Det är ju mycket möjligt att det inte finns några tendenser. Den här 
avhandlingen handlar emellertid främst om de tendenser som jag anser mig 
ha sett. Jag har dock inte uteslutit undersökningar där jag inte har funnit 
några tendenser, utan redovisar även dessa, för att man ska få en rättvisande 
generell bild och inte överbetona tendenserna. Skillnaderna måste komma 
fram likaväl som likheterna. Detta gäller sådana aspekter där det ändå har 
funnits tillräckligt mycket information för att konstatera att det inte fanns 
några tydliga tendenser. Ett vanligt problem är dock att källorna är så 
bristfälliga att man bara har information om en viss aspekt från ett fåtal 
städer, vilket gör det omöjligt att bedöma hur vanliga eller ovanliga form-
erna var. Även om man har en mycket intressant överensstämmelse mellan 
t.ex. Stockholm och Hamburg, måste jämförelsen överges, eftersom den inte 
går att sätta in i ett större sammanhang. Ett otal sådana aspekter har strukits 
under arbetets gång, och tillgången på källor och litteratur har på det sättet 
styrt vilka aspekter som slutligen kommit att ingå i avhandlingen. 

Utvecklingen har dock även gått i den andra riktningen, där mycket 
information om en viss aspekt har lett till intressanta jämförelser som jag 
inte förutsåg när jag började lyfta blicken från de svenska städerna till de 

                               
120 Jfr exempelvis Rigby & Ewan 2000:273. 
121 Borgolte 2001:24f. Jfr även Bloch 1967 (1928):58 och Rexroth 2001:376. 
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utländska. Detta har inneburit att aspekter i det svenska källmaterialet som 
inte har fått någon direkt uppmärksamhet tidigare nu har fått en innebörd 
tack vare jämförelsen (se exempelvis avsnitten ”Sittandets betydelse”, ”Kyr-
kan och religionen legitimerar rådet” och ”Normer för rådmännens ämbets-
utövning”). 

Även där jag inte har sett några tendenser och sådana inte heller har upp-
märksammats av tidigare forskning, kan de mycket väl ha funnits, men mitt 
material har då varit för litet för att upptäcka dem. Det finns också tendenser 
i andra regioner som inte kan ses i det svenska källmaterialet. Även dessa 
har i viss mån uppmärksammats (ett exempel på detta är protester mot rådet i 
kapitel 8). 

Med den här metoden är min förhoppning att den tidigare föreställningen 
om de svenska städerna som starkt tyskinfluerade ska kunna värderas. Är det 
en korrekt bild när det gäller stadsorganisation och politisk kultur eller 
stämmer den inte alls? Att se på de svenska städerna ur ett nordeuropeiskt 
perspektiv kan också ge ny kunskap och omtolkning av tidigare kunskap om 
stadsorganisationen. 

En del forskare som har skrivit om komparation som metod anser att den 
bör göras tillsammans med en transferanalys, där man sätter likheter och 
skillnader i relation till hur stor kontakt det har funnits mellan de områden 
som jämförs och hur stor överföringen av varor och människor etc. har va-
rit.122 De svenska städerna hade allmänt sett större kontakt med tyska städer 
än med danska, och definitivt mycket större än med de engelska. Därmed är 
det troligare att ett större inflytande har skett mellan tyska och svenska stä-
der än mellan svenska och engelska eller danska. Jag finner det överflödigt 
att göra en mer detaljerad sådan transferanalys här. Kontakt mellan områden 
är visserligen en rimlig förutsättning för att de ska kunna påverka varandra, 
men det finns vissa aspekter som talar för att kontakten inte har varit det av-
görande för om inflytande har skett eller inte. Jag tänker då på t.ex. Norge 
och Ryssland, där städer som Bergen och Novgorod hade livlig kontakt med 
utländska köpmän, främst tyskar, men där inflytande på det omkringliggande 
samhället inte skedde i någon högre grad. En likhet mellan två områden som 
står i nära kontakt med varandra behöver heller inte betyda att den ena hade 
imiterat den andra, utan kan bero på andra faktorer. Det går alltså inte att 
sätta likhetstecken mellan kontakt och inflytande. Relationerna bör dock 
ändå hållas i åtanke i analysen.123 

                               
122 Se exempelvis Kaelble 1999 och Paulmann 1998. För en lyckad sådan kombination se 
Huffman 1998, som undersöker relationerna mellan Köln och London under högmedeltiden. 
123 Om olika typer av mottagande av kulturell påverkan, se särskilt Blomkvist 1996, 1999 och 
2005, samt Burke 2000:28–34. Jfr även resonemangen hos Bloch 1967 (1928):54 och Paul-
mann 1998:675. 
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Källor och litteratur 
När det gäller förhållandet mellan primärkällor och sekundärlitteratur är 
urvalet främst beroende av tidsavgränsning. Den här studien bygger på 
primärkällor, när det gäller de svenska städerna (i diskussion med tidigare 
forskning), och på sekundärlitteratur (med vissa undantag), när det gäller att 
jämföra dem med städer i de andra områdena. 

De typer av källmaterial som står till förfogande för att berätta om stads-
organisation under medeltiden är huvudsakligen av tre slag: lagar och 
förordningar, stadsböcker och brev samt didaktiska texter (d.v.s. texter om 
hur man bör vara eller hur man bör styra o.dyl.). Hur tillförlitliga är då dessa 
källor när det gäller att berätta om stadsorganisationen och den politiska 
kultur som omgav den? 

Lagar, förordningar och didaktiska texter är ju normativa källor och 
vittnar om hur upphovsmännen ville och förväntade sig att det skulle vara, 
medan stadsböcker och brev berättar om sådant som faktiskt skedde. Därmed 
kan man tycka att stadsböckerna skulle ha ett större värde än de andra 
källorna, men detta är inte alltid fallet. Oavsett om man kan se att de nor-
mativa källorna faktiskt motsvarade verkligheten, berättar de om intentionen, 
vilket kan vara lika intressant eller mer intressant när man talar om politisk 
kultur. Endast en mindre del av städernas förvaltning var reglerad i lagar och 
förordningar, åtminstone fram till andra delen av 1300-talet. Oftast fanns 
dock ett erkännande av förekomsten av rådmän och borgmästare, samt en 
reglering av deras befogenheter i förhållande till stadsherre och borgerskap. 
Det var inte ovanligt att det skedde en förskjutning av dessa befogenheter 
under senmedeltiden och nya regler fick då också oftare en skriftlig form. 

Bland de didaktiska texterna återges här särskilt de normer som uttrycks i 
texter av Johannes Rothe, som var stadsskrivare i Eisenach vid slutet av 
1300-talet.124 De normativa källorna är av stort värde när man söker den poli-
tiska kulturen, medan man till stor del får förlita sig på bevarade stadsböck-
er och brev för att få en inblick i förvaltningen. 

Det källmaterial som finns om de svenska städerna är först och främst 
Magnus Erikssons stadslag, som är skriven strax efter 1350.125 Ett viktigt 
material är de rådsprotokoll, s.k. tänkeböcker, som finns bevarade från 
Stockholm (fr.o.m. 1474), Jönköping (fr.o.m. 1453), Arboga (fr.o.m. 1451) 
och Kalmar (huvudsakligen från perioderna 1401–1446 och 1474–1492). 
Dessutom finns från Stockholm skotteböcker (från 1460-talet och från 1501–
1510 samt 1516–1525), jordeböcker (fr.o.m. 1420) och en ämbetsbok 
(fr.o.m. 1419). Från övriga städer är det bevarade brev av olika slag som ger 

                               
124 Om Johannes Rothe och hans texter, se Bierschwale & van Leeuwen 2005:41f., 45f. och 
Isenmann 2003:251–255. Eberhard Isenmann har nyligen gjort en källnära framställning av 
Johannes Rothes texter, och den ligger till grund för det som sägs om Rothe i den här avhand-
lingen, se Isenmann 2003:255–291. 
125 Angående stadslagens datering, se Dahlbäck 1997 och Kumlien 1988:17–31. 
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sporadiska upplysningar om stadsorganisationen. För att finna relevant infor-
mation har jag främst använt mig av Svenskt Diplomatariums huvudkartotek 
på Internet.126 Som nämnts ovan har alla städer inom det dåvarande svenska 
riket, d.v.s. inklusive Finland och exklusive Skånelandskapen, beaktats i 
denna källundersökning. Det finns inga didaktiska texter om stadsstyrelsen 
bevarade från svenskt område. 

Att kartlägga även tyska, engelska och danska städers organisation genom 
källstudier är inte görligt för en enskild forskare, inte ens om hon spenderade 
hela sin livstid på projektet. Det är därför nödvändigt att ta hjälp av tidigare 
forskning. Den ideala situationen hade då varit att det hade funnits ett stort 
antal jämförande studier om stadsorganisation och politisk kultur i Europa. 
Tyvärr ser bilden helt annorlunda ut. 

När det gäller stadsorganisation under medeltiden är komparationer myc-
ket ovanliga, både mellan städer inom samma rike och mellan städer i olika 
länder.127 Till detta finns det flera förklaringar. Traditionellt sett har en stor 
del av den stadshistoriska forskningen bedrivits av eller på initiativ av lokala 
intressenter, där syftet främst har varit att klarlägga så mycket som möjligt 
om den egna orten. Samtidigt har stadshistoria på den högre nivån oftast va-
rit inriktad på politiska och ekonomiska aspekter av stadslivet, d.v.s. främst 
handeln och köpmännens villkor och relationer. Hur städernas inre liv såg ut 
under medeltiden har därför sällan blivit föremål för analys, vilket till viss 
del kan bero på att källmaterialet om detta är torftigare. På senare år och just 
nu finns dock en tendens inom forskningen att satsa på studier av städernas 
inre liv och här publiceras också en del komparativa studier som är av stor 
vikt för min egen, eftersom de möjliggör nya tolkningar av och nya infalls-
vinklar på det svenska materialet.128 Det handlar då främst om komparationer 
av den politiska kulturen mellan städer inom ett rike, medan transnationella 
jämförelser fortfarande är ovanliga. För mig kommer dessa få komparativa 
studier att tjäna som jämförelsematerial, tillsammans med översiktsverk och 
litteratur om enstaka städer. 

En genomgång av relevant stadshistorisk forskning i Sverige har genom-
förts. I denna har särskilt Sven Ljung varit dominerande, som författare till 
stadsmonografier för Uppsala, Enköping, Norrköping, Arboga och Söderkö-
ping mellan åren 1949 och 1965. Marko Lamberg är en av få forskare som 
har gjort komparationer av stadsorganisation mellan olika städer, i hans av-
handling från 2001 mellan Malmö, Stockholm och Bergen. 

Även litteraturstudien över danska städer har varit relativt heltäckande 
(vilket har varit möjligt därför att det inte finns så mycket skrivet om varje 
stad), medan ett urval av både synteser och stadsmonografier har använts för 
                               
126 I detta kartotek återfinns regester till alla brev och i nuläget de brev i fulltext som har 
utgivits i bokform. Dessa omfattar tiden fram till ca 1375 samt brev daterade 1401–1420. 
127 Jfr exempelvis Lyon 1989:503. 
128 T.ex. Alsford 2004 (1998), Bierschwale & van Leeuwen 2005, Isenmann 2003 och Poeck 
2003. 
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de engelska och de tyska städerna. Den information som kommer ur min 
källstudie av de svenska städerna ställs alltså mot den information som lit-
teratur om de utländska områdena kan ge. En sådan metod lämnar en del i 
övrigt att önska. En skillnad mellan de svenska källorna och utländsk lit-
teratur behöver t.ex. inte innebära en reell skillnad mellan källorna i sig, utan 
kan bero på att den utländska forskaren har tolkat materialet på ett annor-
lunda sätt. En övergripande litteraturstudie är ändå den mest lämpliga (och 
egentligen den enda möjliga) metoden för att identifiera tendenser, och den 
får kompenseras med stickkontroller av den utländska litteraturens återgiv-
ning av källor. Jag har som regel använt mig av notbelagda texter och priori-
terat nyare texter.129 

Disposition 
Den politiska kulturen består av både norm och praktik och som jag nämnde 
ovan (s. 36) antar jag att stadsorganisationen tillsammans med normerna var 
bestämmande för praktiken. Jag har därför disponerat avhandlingen så att 
stadsorganisationen kommer först, normerna därefter och praktiken sist. Det 
ska dock inte betraktas som en strikt uppdelning, eftersom det är svårt att 
skriva om stadsorganisationen utan att föra in tankar kring politisk kultur i 
analysen. I vissa ämnen är det också svårt att dra en gräns mellan stads-
organisation och politisk kultur. 

Den empiriska undersökningen inleds i kapitel 2 med rådsinstitutionens 
uppkomst, rådens medlemsantal samt rådmännens tjänstgöringspraxis. I 
samband med rådet som helhet behandlas även samma aspekter kring borg-
mästarna, som var rådens ordförande. Efter dessa grundläggande frågor 
handlar kapitel 3 om rådsinstitutionen som styrelseform och hur denna stod i 
relation till stadsherren och hans ämbetsmän. Här jämförs alltså främst funk-
tionsuppdelning och maktrelation mellan fogde och råd. 

I kapitel 4 lämnar jag de övergripande funktionerna och studerar några 
aspekter av ämbetsväsendet. Här har de flesta avgränsningarna i jämförelsen 
skett. Den information som finns om de svenska städerna kring exempelvis 
vakthållning, polisväsende och kontroll av handel och hantverk visade sig 
svår att komparera inom avhandlingens ramar och har därför lämnats därhän. 
Detta kapitel rymmer därför endast den övergripande formen på ämbetsvä-
sendet, ämbetshierarkier (främst bland rådmännen), samt en mer detaljerad 
studie av en av de viktigaste ämbetsmännen, kämnären. 

                               
129 Ofta ger källorna från en stad information om vissa aspekter av stadsorganisationen, men 
är helt tysta om andra, jfr t.ex. Britnell 1986:119. Det får till följd, att det för varje aspekt som 
jag studerar, kan vara olika städer som ingår i jämförelsen. Den litteratur jag har använt ger 
alltid referenser till tidigare forskning. Min not till en text kan i sin tur rymma referenser till 
ett antal andra texter, vilket jag inte alltid angivit. 
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I kapitel 5 undersöks vad det innebar att vara rådman när det gällde 
arbetsvillkor och status, och i kapitel 6 spinns vidare på detta tema med en 
jämförelse av hur råden manifesterade sig som grupp. 

I de två sista kapitlen studeras rådens relationer till stadsbefolkningen. I 
kapitel 7 diskuteras normer för hur ett gott styre borde vara beskaffat och hur 
en rådman skulle vara för att betraktas som legitim samt hur stadsbe-
folkningen förväntades uppträda gentemot sina rådmän. I kapitel 8, det sista 
empiriska kapitlet, står den verkliga relationen mellan råd och befolkning i 
fokus, med frågor kring bl.a. protester och medbestämmande. I kapitel 9 
sammanfattas sedan avhandlingens resultat i en övergripande analys. 
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2. Rådsinstitutionen 

Rådets uppkomst 
Ett första belägg för en styrelse av något slag i en svensk stad är de seniores 
et discretiores (ung. ”åldermän och betrodda män”) i Kalmar som omtalas 
som sigillanter i ett brev redan 1261.130 I Visby fanns ett råd senast 1268,131 
och det äldsta belägget för förekomst av ett råd på svensk mark stammar från 
1288 och finns i ett privilegiebrev för Jönköping. Det ger staden rätt att utse 
12 rådmän till att vara stadens styrelse och domstol. Om detta var ett försök 
från kungens sida att införa ett sådant råd eller om han endast erkände ett råd 
som redan fanns är omöjligt att veta. Liknande privilegier kan ha funnits för 
andra städer, men endast detta har bevarats till eftervärlden genom en senare 
kopia.132 

Nästa kronologiska belägg för ett råd kommer från Söderköping och är 
daterat 1293, då stadens rådmän och borgare utfärdade ett brev. Här var rå-
det alltså en etablerad institution sedan tidigare. Samma karaktär av glimtar 
av en existerande rådsorganisation finns sedan från Uppsala 1302 (och i ett 
brev daterat till någon gång 1295–1314), Linköping 1303 och Kalmar 
1312.133 Ett råd fanns även när de två äldsta bevarade stadslagarna, Bjärköa-
rätten och fragmentet av Söderköpingsrätten, formulerades. Dessa är inte da-
terade, men beräknas vara från slutet av 1200-talet. I Bjärköarätten uppträder 
fogden och rådmännen som stadens styrelse och domstol.134 

Man kan alltså med stor sannolikhet anta att råd infördes i de svenska 
städerna senast vid 1200-talets slut, och detsamma kan sägas om de danska 

                               
130 SDhk:795. Denna källa har tolkats som att staden redan hade en rådsförfattning, se exem-
pelvis Lamberg 2001a:13, Ljung 1954:114 och Schück 1926:239. 
131 Det har diskuterats om det under 1200-talet fanns två råd i Visby, ett för tyskarna och ett 
för gutarna, eftersom en del brev t.ex. är utfärdade av enbart de tyska rådmännen, se Wase 
1998:7–10 och Yrwing 1986:110f. 
132 PRFSS 1:10f., Schück 1926:297f. 
133 SDhk:1596, 1642, 1984, 2006, 2508. Wilhelm Koppe hävdar att råd även kan beläggas för 
Stockholm 1281, Norrköping 1284, Västerås 1291 och Sigtuna 1298, se Koppe 1933:81, men 
breven från dessa år omtalar inga rådmän eller råd. Nästa kronologiska belägg i det bevarade 
brevmaterialet är Enköping 1329 (SDhk:3628), Åbo 1330 (SDhk:3746), Strängnäs 1331 
(SDhk:3771) och Skänninge 1331 (SDhk:3838). 
134 BjR: se exempelvis kapitel 3, 4 och 7 s. 453ff., Dahlbäck 1997:110f., MEStL:XXV. Om 
införandet av rådsinstitutionen jfr Ljung 1949b:121f. och Schück 1926:300. 
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städerna.135 Något råd omnämns inte i de äldsta danska stadsrätterna, som 
exempelvis Slesvigs, Köpenhamns (från 1254) eller Roskildes (från 1268).136 
Det äldsta belägget för ett råd från danska städer är från Ribe 1252, då 
kungen skrev att beslut skulle tas av stadens senatores et consules (äldre och 
rådmän) tillsammans med hans advocatus (fogde) i staden. En liknande källa 
finns också från 1266, men i Ribes stadslag från 1269 talas endast om 
consules och advocatus (rådmän och fogde).137 

Utöver Ribe finns belägg för råd i ett antal danska städer före år 1300, 
exempelvis i Roskilde (1273), Köpenhamn (1275), Slesvig (1282), Flens-
borg (1284) och Ystad (1293–94). I alla dessa källor är det tillfälliga glimtar 
av en rådsorganisation som framträder. Att de inte är tillförlitliga när det gäl-
ler att datera rådets införande tyder det faktum på att råden inte nämns i en 
del andra brev från samma städer vid samma tid, trots att de alltså bevisligen 
fanns.138 Under 1300-talet är beläggen fler, och i stort sett alla danska städer 
torde ha fått ett råd senast under detta århundrade, även om en del saknar 
belägg före 1400-talet.139 Hur förhåller sig den svenska och danska utveck-
lingen till andra delar av Europa? 

När man talar om införandet om rådsinstitutionen är det lätt att gå vilse i 
den mångfald av titlar och begrepp som förekommer i källorna från olika 
områden under olika tider. Eftersom de flesta källorna är på latin, är det dock 
främst de latinska benämningarna på råd och rådmän, consilium och 
consules, som möter forskaren, åtminstone fram till 1300-talet. Benämning-
arna var lånade från romartiden, men betecknade en typiskt medeltida 
förvaltning.140 

Italienska städer fick kontinuerligt från slutet av 1000-talet och under hela 
1100-talet styrelsemän benämnda konsuler, vilka stod för en stadsstyrelse 
som inte var tillsatt av en stadsherre. De var representanter för städernas 
borgare och motsvarade förmodligen ungefär detsamma som de ”goda män” 
som förekom ännu tidigare som representanter för italienska städer. Man kan 
alltså påstå att medeltidens rådsinstitution föddes i Italien, men därefter kom 
de italienska städerna att få en ganska annorlunda utveckling av stads-
styrelsen än städerna norr om Alperna. Medan städerna i norr utvecklade ett 
råd med ett visst antal medlemmar och årliga ämbetsperioder, fanns det i 
Italien under 1200-talet hela nätverk av råd i varje stad, med komplicerade 
rotationsmönster och relationer till varandra. En viktig orsak till den 
annorlunda utvecklingen var de maktstrider som under 1200-talet i norra 

                               
135 Jfr Lamberg 2001a:13. 
136 Mackeprang 1900:36f. Köpenhamns rätt var i formell mening ingen stadsrätt, utan en upp-
teckning om förhållandet mellan staden och biskopen i Roskilde, som var stadsherre.  
137 Nielsen 1985:99, jfr DGKL 2:5ff. 
138 Andrén 1985:187, Mackeprang 1900:42f. 
139 Se genomgången av alla danska städer i Andrén 1985:150–190. Kai Hørby menar att inte 
alla danska städer hade råd, utan endast de största, Hørby 1985:366. 
140 Lamberg 2001a:12. 
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Italien följde på uppkomsten av ett ämbete insatt av starka stadsherrar i norra 
Italien, podesta, som till stor del kom att överta konsulernas funktion.141 

Konsulat återfinns under första delen av 1100-talet i franska städer i södra 
Rhônedalen, (exempelvis i Avignon 1129 och Arles 1131), varifrån systemet 
spred sig västerut (exempelvis till Toulouse 1151). Det rörde sig dock inte 
om någon strikt geografisk spridning. Många städer i Provence, som ju lig-
ger mellan Italien och de franska städer där konsuler för första gången omta-
las, fick inte råd förrän efter 1220 och städerna i norra Frankrike inte förrän 
efter många av de tyska och holländska.142 

Den allra äldsta historien om stadsråd i tyska städer är omtvistad och svår 
att få grepp om. Framför allt är det frågan om det förekom råd redan på 
1100-talet som är problematisk att ta ställning till. Situationen försvåras av 
att medeltidens råd gärna ville ha en historia som gick långt tillbaka i tiden, 
vilket ledde till att förfalskade dokument fanns i omlopp, som gjorde stads-
råden äldre än de egentligen var.143 Ett exempel på det är Henrik Lejonets 
fundationsbrev för Lübeck daterat 1188. Det äldsta belägget för ett råd i 
Lübeck som erkänns i dagens historieskrivning är daterat 1201, vilket ändå 
gör Lübeck till en av de första tyska städerna med ett råd.144 

Det årtal, som den äldsta bevarade källan som omtalar ett av stadsherren 
oberoende råd stammar från, behöver alltså inte vara det årtal då rådet har 
uppkommit i en stad, men den uppräkning av äldsta belägg av råd som 
David Nicholas gör omfattar Utrecht 1196, Speyer och Worms ca 1200, 
Lübeck 1201, Erfurt ca 1212, Soest 1213, Strassburg 1214 och Köln 1216.145 
Oavsett tillförlitligheten i den här listan ger den en indikation på att det 
förekom ett råd av någon form i en del större tyska städer kring år 1200. 

Allmänt sett är det tydligt att rådsinstitutionen spred sig tidigare i de norra 
tyska städerna än i de södra. Exempel på tidiga råd här är Rostock, som fick 
ett råd redan vid grundandet 1218, och Hamburg, Bremen och Riga, där råd 
är kända från 1225–26.146 I sydtyska städer spreds rådsinstitutionen först 
efter 1250, vilket också gäller för de allra flesta tyska städer. Man brukar 
räkna med att ca 100 tyska städer (enligt Hans Planitz dock 150 städer) hade 
fått en rådsinstitution vid mitten av 1200-talet, och mellan 1250 och 1300 
spreds den till ytterligare ca 250 tyska städer, vilket i praktiken innebar att 
nästan alla tyska städer hade ett råd år 1300. Blomstrande städer som 
Augsburg, Nürnberg och Frankfurt am Main fick råd först efter 1250, liksom 
de flesta städerna i öster, på det område som blivit tyskt efter östexpan-
sionen, exempelvis Halle, Leipzig, Stralsund och Breslau.147 

                               
141 Engel 1993:56, Nicholas 1997a:159f., 165, 229, 249, 252. 
142 Engel 1993:56, Nicholas 1997a:166, 230–233. 
143 Isenmann 2003:228. 
144 Hammel-Kiesow 1995:287f. 
145 Nicholas 1997a:234f. 
146 Bartlett 1993:195, Planitz 1954:303f. 
147 Engel 1993:59, Planitz 1954:297, se även 302–310. 
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Om en stad fick råd tidigt eller sent berodde mindre på geografisk 
belägenhet än på relationen till stadsherren. Utvecklingen av råd försenades 
av förekomsten av scabini, en stadsdomstol som var tillsatt av stadsherren. 
Scabini var den latinska beteckningen för sådana stadsdomare, medan 
schöffen användes på tyska och schepenen på flamländska. De flamländska 
städerna var tillräckligt mäktiga i förhållande till sina stadsherrar för att helt 
enkelt ta över den här gruppen av schepenen och göra om den till sitt eget 
råd, men det här var mycket ovanligt i exempelvis franska och tyska städer. 
Det vanliga var att man formade ett råd, som sedan verkade vid sidan av 
stadsherrens domstol.148 I en del av de största nordtyska städerna fanns inga 
schöffen, utan här bildades ett råd direkt. Inte heller i de städer i norr som 
fick den lübska lagen fanns schöffen.149 

En del tyska städer hade alltså råd tidigt, och Lübeck kan ha fungerat som 
inspiratör i Östersjöområdet, eftersom staden hade ett råd redan 1201. Den 
huvudsakliga utvecklingen skedde emellertid under andra hälften av 1200-
talet, då också de svenska och danska städerna fick råd. Samtidigheten gör 
att det är missledande att tala om den svenska utvecklingen som eftersatt. 
Spridningen bestämdes mindre av geografi än av lokala betingelser som 
stadsherrens kontroll och städernas storlek. 

I de brittiska städerna var köpmannagillena mycket starka och samman-
kopplingen mellan dem och stadens styrelse var stark. I de skotska städerna 
kom gillena att behålla makten över rättskipning och styrelse långt in på 
1400-talet, då makten gradvis började överföras till råd. I England skedde 
detta långt tidigare, men särskilt under 1100-talet kan det vara svårt att se 
skillnad mellan gillenas organisation och stadsrådens, särskilt som råd-
männen kom att bära titeln alderman liksom gillenas ledare.150 Utvecklingen 
kunde också gå åt andra hållet. I Leicester växte gillets makt, och under 
1300-talet tog det över kontrollen av stadens finanser, och stadsdomstolen, 
portmanmoot, förminskades till en domstol för mindre förseelser.151 

Råd uppträder i källorna från de engelska städerna i början av 1200-talet 
men har troligtvis funnits tidigare. Caroline Barron anser att rådmän existe-
rade i London redan i början av 1000-talet och att Londons specifika ord-
ning, där varje rådman var ledare för ett av stadens 24 kvarter (wards på 
engelska), fanns åtminstone vid början av 1100-talet. Varje kvarter utgjorde 
ett privat jurisdiktionsområde, där rådmansämbetet kunde ärvas från far till 
son.152 

                               
148 Nicholas 1997a:229f. 
149 Nicholas 1997a:234f. Jfr Engel 1993:58. 
150 Nicholas 1997a:237, Platt 1976:133 (som illusterar detta mycket tydligt i fallet Leicester), 
Swanson 1999:81. Benämningen ålderman förekom på rådmän även i en del tyska städer, se 
Planitz 1954:323. 
151 Nicholas 1997a:237. 
152 Barron 2004:136. 
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James Hill, som skriver om införandet av råd i Lincoln i början av 1200-
talet, frågar sig om det var en naturlig utveckling av det burwarmote som 
funnits tidigare, om det var gillenas struktur som inspirerade förändringen 
eller om det var ett medvetet kopierande av utländska communes. Inget givet 
svar finns på frågan. Han nöjer sig med att konstatera att London kan ha 
varit den direkta förebilden för införandet av ett råd i Lincoln.153 

I de engelska städerna fanns aldrig komplikationen med förekomsten av 
både en domstol tillsatt av stadsherren och en sammansvuren stadsmenighet. 
Detta innebar dock inte att man inte hade en stark stadsherre. Den engelske 
kungen var stadsherre över alla engelska städer, och han höll strikt kontroll 
över vad som skedde i dem. Kungarna utfärdade privilegier till städerna, som 
innebar att de fick rätt att utse vissa ämbetsmän. År 1200 fick Ipswich i ett 
privilegiebrev från kungen bl.a. rätt att välja ett råd på 12 gode män, vilket 
enligt brevet redan var praxis i andra städer i området.154 En källa från 
London omtalar ett val av ett råd på 24 män 1206, och i Lincoln nämns ett 
råd 1219. I Northampton valdes 1215 ett råd på kungens befallning som 
skulle arbeta tillsammans med borgmästaren.155 Liksom för en del tyska 
städer finns alltså rådsinstitutionen belagd i några engelska städer vid början 
av 1200-talet. 

Utvecklingen av de engelska råden är svår att följa. Råd förekommer i 
källorna under 1200-talet, men i en stor del av de små engelska städerna kan 
inget råd beläggas förrän senare.156 Den tidsmässiga utvecklingen av råd på-
minde förmodligen om den tyska, med en begynnande spridning i början av 
1200-talet och en snabbare utveckling under andra delen av århundradet. Det 
ska dock noteras att inte alla tyska eller engelska städer fick råd. Ett 
exempelvis på det är Gloucester, där borgmästare och rådmän infördes först 
1483.157 

De svenska och danska städerna deltog i den accelererande utvecklingen 
under andra delen av 1200-talet. Exakt hur spridningen gick till och varför 
rådsinstitutionen infördes så konsekvent över stora delar av Europa vid just 
den här tiden kan man endast spekulera kring. Andra delen av 1200-talet var 
en dynamisk period, då även många andra parallella internationella utveck-
lingar skedde, som exempelvis en ökad användning av skriftspråk, stats-
maktens konsolidering och ökad handel. Föreställningen att rådsinstitutionen 
i de svenska städerna kom till med Lübeck som förebild genom spridningen 
av den lübska lagen på tyskt och baltiskt område och med de tyska köp-
männen i Skandinavien är därför en alltför onyanserad förklaring. Det mest 

                               
153 Hill 1948:293f. 
154 Nicholas 1997a:237, Platt 1976:130, Swanson 1999:80. 
155 Hill 1948:294, Platt 1976:132. 
156 Alsford 2004 (1998), ch 1: ”The Town Council”, Cooper 1979:58, Kermode 1998:28, 
Nicholas 1997a:237, Swanson 1999:80. Städer i Skottland och Wales fick råd sent, se Swan-
son 1999:80. 
157 Herbert 1988:54, Isenmann 1988:109, Miller & Hatcher 1995:311, Swanson 1999:80, 84. 
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slående och intressanta är ju att spridningen av rådsinstitutionen skedde så 
effektivt och att så stora geografiska områden därmed fick en likartad stads-
organisation. 

Tillkomsten av borgmästarämbetet 
Inledningsvis kontrollerades rådet troligtvis av fogden, som var stadsherrens 
representant i staden, men med uppkomsten av borgmästarämbetet trängdes 
hans roll mer i skymundan. Borgmästaren var en av borgarna i staden och 
fungerade som rådets ordförande. Han kallades på latin proconsul, och först 
från 1300-talets andra hälft började det bli vanligt att använda en benämning 
på folkspråk; på tyska, svenska och danska användes då ofta (varianter av) 
ordet Bürgermeister eller borgmästare. I tyska städer kunde han dock även 
kallas exempelvis ratsmeister, stettmeister eller magister der Bürger, medan 
han i de engelska städerna betitlades mayor.158 

Under 1200-talet, i samband med spridningen av rådsinstitutionen, före-
kommer också borgmästare i källorna, från exempelvis många städer i 
Holland och Flandern159 och på tyskt område, där de äldsta beläggen kommer 
från biskopsstäder vid Rhen som Worms, Speyer, Strassburg och Basel. 
Därefter förekommer borgmästare i tidiga källor från så vitt spridda städer 
som exempelvis Köln, Soest, Hamburg, Wien, Regensburg, Erfurt och 
Augsburg. I de allra flesta tyska städer framträder dock inte borgmästare i 
källorna förrän på 1300-talet (i exempelvis Konstanz, Frankfurt am Main, 
Dortmund, München och Bremen samt i städer som låg inom ostexpansions-
området, som Magdeburg, Halle, Breslau, Stendal och Danzig).160 Enligt 
Hans Planitzs åsikt fanns borgmästare vid sidan av rådet redan från starten i 
många av städerna.161 

1256 är två borgmästare för första gången omnämnda i Lübeck. Det finns 
dock ett fragment av en rättsuppteckning, som har daterats till någon gång 
mellan 1220 och 1240, som nämner ämbetet.162 Eftersom borgmästarna 
senare alltid stod först i uppräkningar av rådet, framför Michael Lutterbeck 
som sannolikt (även om det aldrig går att bevisa), att de rådmän som 
nämndes först i de äldre uppräkningarna var borgmästare, även om titeln inte 
var utskriven.163 

                               
158 Jfr Engel 1993:63. Begreppet proconsul blev den dominerande benämningen på borgmäs-
tare under 1300-talet i latinska brev, men dessförinnan förekom andra benämningar. I Lübeck 
fanns titeln magister consulum på 1200-talet, som brukar räknas som borgmästare. Ett annat 
begrepp var seniores, det vill säga åldermän, för föreståndare för rådet, Planitz 1954:323. 
159 Nicholas 1997a:230. 
160 Engel 1993:63, Maschke 1980:192f., Nicholas 1997a:235f., Planitz 1954:324. 
161 Planitz 1954:323. 
162 Michael Lutterbeck spekulerar i om uppkomsten av kämnärer (nämnda för första gången 
1227) och borgmästare kan höra ihop med stadens riksfrihet 1226. Det finns emellertid inga 
konkreta bevis för borgmästare före 1256, Lutterbeck 2002:51f. 
163 Lutterbeck 2002:61. 
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I England fanns borgmästare tidigt. London hade en redan vid slutet av 
1100-talet, och flera finns belagda från engelska städer under 1200-talet. 
(Enligt Edward Miller och John Hatcher fanns 1216 borgmästare i bl.a. 
Winchester, Exeter, Lincoln, Barnstaple, Oxford, York, Northampton, Be-
verly, Bristol, Grimsby och Newcastle upon Tyne.) Formellt erkändes dock 
inte de engelska borgmästarna av kungarna förrän senare. Ett undantag var 
London, där kung John 1215 i ett privilegiebrev tillät att borgarna valde en 
borgmästare varje år, under förutsättning att han var lojal mot kungen och 
tillräckligt duglig för att styra staden. Därefter finns inga belägg för att nå-
gon borgmästare erkändes av kungen förrän i Nottingham 1284.164 

Biskopen i Norwich, som fungerade som stadsherre i sitt område, bann-
lyste borgarna i Lynn för att de på eget initiativ hade bildat ett borgmästar-
ämbete, men 1234 utfärdade han ett formellt privilegium där han tillät att 
staden valde sin egen borgmästare bland sina egna invånare.165 

Vid mitten av 1300-talet hade borgmästarämbetet spridit sig och var all-
mänt förekommande i de engelska städerna, men det fanns fortfarande en del 
som hade envisa stadsherrar att kämpa emot, som exempelvis Coventry, 
Norwich, Colchester och Canterbury.166 

Stadsherrarnas ovilja att erkänna borgmästarna i England visar hur stor 
betydelse man tillmätte utvecklingen. Borgmästaren representerade borgar-
gemenskapen och införandet av ämbetet innebar att staden visade upp en 
enighet och gjorde anspråk på att sköta sina egna affärer fristående från 
stadsherren. Edward Miller tar upp frågan om vad som var drivande i den 
här utvecklingen och menar att städerna kan ha inspirerats av kommunala 
tendenser i franska städer (ordet mayor har t.ex. franskt ursprung), men att 
det lika gärna kan ha varit liknande omständigheter som väckte samma 
strävan.167 

Danmarks städer fick borgmästare under 1300-talet. I Slesvig är den 
äldsta kända borgmästaren nämnd 1328, och i källor från 1340-talet före-
kommer borgmästare även i Århus, Ribe och Roskilde. De äldsta beläggen är 
dock för de flesta danska städer från slutet av 1300-talet eller 1400-talet.168 

På 1200-talet omtalades i några källor domini, d.v.s. herrar, i Sveriges 
städer (äldst i Söderköping 1253). Det har hållits för troligt, att dessa var 

                               
164 Hill 1948:293f., Miller & Hatcher 1995:283f., Nicholas 1997a:236, Platt 1976:131f. 
165 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The Executive Office”, Miller & Hatcher 1995:307. 
166 Miller & Hatcher 1995:307. 
167 Miller & Hatcher 1995:307. 
168 Det råder en stor osäkerhet kring källor från en del andra städer som endast finns bevarade 
i senare avskrifter, t.ex. uppgifter om borgmästare i Ålborg 1342. En del författare har 
hanterat dessa uppgifter med varierande försiktighet. Större trovärdighet har uppgifter om 
borgmästare i Köpenhamn 1350, Lund 1353, Ålborg 1358, Falsterbo 1368 och Odense 1378. 
Se Christensen 1988:124, Mackeprang 1900:48, Nielsen 1985:99, Rathjen 2005:49 och 
exempelvis Møller Knudsen & Kock 1992:327 och Andrén 1985:102. För en större översikt 
över äldsta belägg för borgmästare i olika städer, se Andrén 1985:150–190. Om den sena 
utvecklingen i norska städer, se Lamberg 2001a:42. 
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föregångare till borgmästarna, en slags ordförande i rådet.169 Den här uppfatt-
ningen anser jag vara felaktig och är övertygad om att dessa män med herre-
titel var riddare, som ägde gårdar i städerna. Det finns uppgifter om att de 
ägde gårdar utanför staden, och de förekommer ofta i brev som har kungen 
eller någon herreman som utfärdare. De omskrivs inte heller med någon äm-
betstitel, vilket var det brukliga. Nils Östman skriver om Stockholms rådmän 
1915 och som den första borgmästaren i listan anger han herr Tideman Friis, 
som förekommer i ett brev från 1282. Han uppges visserligen vara borgare i 
Stockholm, men man kan inte endast med ledning av herretiteln sluta sig till 
att han var borgmästare. Innehållet i brevet är att kungen skänker honom en 
ö m.m. som tack för hans tjänster, vilket gör det mycket troligare att han var 
en frälseman bosatt i Stockholm.170 

Tidigare forskning vill alltså gärna se dessa herrar som föregångare till 
borgmästarna som ordförande i rådet, och det skulle kunna accepteras om de 
på något sätt kunde kopplas till rådet eller stadens förvaltning. Det kan 
nämnas att av alla städernas ämbetsmän var det senare bara borgmästarna i 
Stockholm som bar herretitel, varför det är helt obefogat att tolka män med 
herretitel i andra svenska städer som borgmästare. 

Adolf Schück och Sven Ljung anser att borgmästarna i de svenska städer-
na var lika gamla som rådet och alltså gjorde sitt inträde under 1200-talets 
andra hälft.171 De äldsta beläggen om borgmästare är mycket sporadiska. Lik-
som i de danska och de engelska städerna förekommer senatores i Kalmar i 
ett brev 1261.172 En magister burgensis omtalas i Stockholm så tidigt som 
1297.173 Borgmästare omnämns också i Bjärköarätten, om än bara i ett ka-
pitel. Det fanns ett särskilt straff för brottet att tala illa om borgmästaren och 
om någon talade illa om fogden och hela rådet var en del av bötessumman 
öronmärkt för varje borgmästare.174 

Det går emellertid inte att med bestämdhet säga om det fanns borgmästare 
före det att titeln började användas vid utfärdandet av brev från svenska 
städer. De äldsta beläggen på detta (då på latin – proconsules) i brev-
materialet är från Stockholm 1323, Åbo 1324 och Uppsala år 1329.175 Där-
efter förekommer inga källor från andra städer förrän i Strängnäs 1346 och 
Nyköping 1348. Det är först efter 1350-talet, kanske i samband med sprid-
ningen av Magnus Erikssons stadslag, som borgmästarinstitutionen före-

                               
169 Koppe 1933:75, Ljung 1949b:124, Ljung 1957a:spalt 158, Ljung 1965:14, Schück 1926: 
314–18. Detta diskuteras även av Lamberg 2001a:13. 
170 SDhk:1229, Östman 1915:9. Östman omtalar också en Gödecke van Memel som en sådan 
person, men jag har inte återfunnit honom i brevmaterialet. 
171 Ljung 1957a:spalt 158, Schück 1926:301. 
172 SDhk:795. Senatores kallades för övrigt även Roms ledare från ca 1252, Nicholas 1997a: 
249. 
173 SDhk:1734. 
174 BjR:463f. 
175 SDhk:3205, 3275 och 3655. 
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kommer mer allmänt i de bevarade breven från Sveriges städer.176 I Arboga 
framträder de första borgmästarna i källorna först 1360.177 

Sammanfattningsvis är alltså de äldsta källorna om borgmästarämbetet 
tidigare i engelska än i tyska städer, men eftersom källorna är så sporadiska 
är det inte möjligt att säga något om ett eventuellt spridningsmönster. Lik-
som för spridningen av rådsinstitutionen framträder borgmästare mer allmänt 
i källorna från ungefär samma tid under 1300-talet i både tyska, engelska, 
svenska och danska städer. De kan dock ha funnits redan från starten, efter-
som man kan se en tidig inkonsekvens när det gällde att skriva ut titeln. 
Utvecklingen av ämbetet ser ut att ha skett kontinuerligt under en längre 
period i de olika geografiska områdena. 

Rådets storlek 
Vad var då rådet för organisation? Vi börjar med att titta på dess numerära 
utseende. För nästan varje stadsråd i Europa har forskare försökt räkna ut 
totalantalet medlemmar. I vissa städer är detta relativt enkelt, där rådslistor 
gör det möjligt att läsa av alla namn. I andra fall får man förlita sig på 
förordningar om hur många rådmän det borde finnas, eller försöka få ihop ett 
antal genom att leta efter namn med rådmanstitlar i källorna. 

Det finns ett par faktorer som komplicerar företaget. För det första var det 
inte ovanligt att det togs beslut om en förändring av antalet någon gång 
under medeltidens lopp, och för det andra var det sällan som rådet av prakti-
ska orsaker lyckades pricka helt rätt på det antal som eftersträvades. För 
varje enskild stad krävs det alltså en mindre utredning för att klargöra vilket 
antal man sökte uppnå och när. En diskussion av likheter och skillnader av 
antalet rådmän i olika städer har förts av författare till olika samlingsverk 
och senast av Dietrich W. Poeck. Antalet rådmän varierade kraftigt, men 
Poeck konstaterar, liksom många forskare har gjort före honom, att ett ofta 
återkommande tal när det gäller rådets medlemmar var 12. Vanligt före-
kommande var också halveringar, fördubblingar eller tredubblingar av talet 
12, d.v.s. 6, 24 eller 36. Detta gällde både i tyska, franska, nederländska, bal-
tiska och brittiska städer. Det innebär oftast antingen att totalantalet rådmän 
var 12, eller att det sittande rådet, d.v.s. det för året tjänstgörande rådet, 
bestod av 12 rådmän. Många små tyska städer hade dock totalt mellan 6 och 
8 rådmän.178 

                               
176 SDhk:5253, 5647 och sökfältet ”innehåll”, sökord borgmästare. Se även Schück 1926: 
325f. 
177 SDhk:7798. Sven Ljung hävdar att den äldsta källan från Arboga är från 1378, vilket alltså 
inte stämmer, se Ljung 1949a:167f. 
178 Poeck 2003:62f., 308f. Se också Britnell 1986:119f., Ebel 1971:235, Engel 1993:61, Hill 
1948:295, Isenmann 1988:134, Miller & Hatcher 1995:310f., Nicholas 1997b:148f., Planitz 
1954:311ff., Rabe 1966:165ff., Rigby 1988:72. 
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Även i danska städer bestod en del stadsråd av 12 män och det var också 
det antal som föreskrevs i kung Hans stadsrätt från 1487. Källorna tyder 
dock på att många städer i praktiken hade ett mindre råd.179 

I Lübeck var antalet rådsmedlemmar under medeltiden inte fastställt i lag. 
Under andra delen av 1200-talet låg antalet oftast mellan 20 och 30 personer, 
men det varierade kraftigt. Efter år 1300 minskade svängningarna, och 
rådmännen var då omkring 25–30 stycken. Efter 1350 ökade svängningarna 
igen, bl.a. till följd av att rådet drabbades hårt av flera pestepidemier, och det 
genomsnittliga antalet sjönk till 21–25 personer. 1416 sattes en övre gräns på 
26 personer, och under 1400-talet låg genomsnittet på 22–23. Även om inget 
bestämt medlemsantal fanns, antar Friedrich Bruns att talet 24 spelade en 
viss roll som ideal- eller högsta tal, även om det för det mesta inte upp-
nåddes, och ibland vida överstegs.180 

Hur många medlemmar hade då råden i de svenska städerna? Enligt 
Magnus Erikssons stadslag skulle det totalt finnas hela 36 rådmän. Dessa 
skulle skifta i en treårig ämbetscykel, så att 12 rådmän fungerade som 
”sittande” råd varje år. Den föreskrivna storleken på rådet var avsedd för 
Stockholm, och mindre städer, som inte hade tillgång på lämpliga män, fick 
ha ett mindre antal efter förmåga.181 

Stadslagens 36 rådmän var inte så vanligt, men det fanns närliggande 
paralleller. Visby stadslag, som tillkom strax före Magnus Erikssons stads-
lag, innehåller samma antal, och 36 medlemmar hade exempelvis råden i 
Bremen (före 1398/1405, då man minskade rådet till 24) och Braunschweig 
(enligt en förordning från 1408). I dessa städer skulle en tredjedel, 12 
rådmän, vara ”sittande råd”, precis som i Magnus Erikssons stadslag.182 

Göran Dahlbäck, och senare Marko Lamberg, konstaterar att Stockholms 
rådmän inte var så många som 36. Lambergs detaljerade undersökning visar 
att medlemsantalet mellan 1419 och 1520 svängde kraftigt mellan 19 och 32, 
med ett genomsnitt på 27. Hur många rådmännen hade varit före 1419 går 
inte att fastställa p.g.a. källbristen.183 Antalet sittande rådmän varje år varie-
rade däremot inte alls mycket. Borgmästarna var alltid två, och rådmännen 
som satt med dem var åtta (under några år i slutet av 1420-talet och början 
av 1430-talet utsågs dock ett råd på 12 personer).184 1471 omarbetades stads-
lagen för Stockholm, så att det totala antalet skulle vara fyra borgmästare 
och 24 rådmän, med hälften, två borgmästare och 12 rådmän, sittande varje 
år. Bestämmelsen fick dock ingen praktisk betydelse, för rådmännen fort-

                               
179 Jacobsen & Madsen 1999:147, Krongaard Kristensen 1987:90, Lamberg 2001a:52, Macke-
prang 1900:44, 46, 51, Møller Knudsen & Kock 1992:327, Reinholdt 1992:86. 
180 Bruns 1951:14, Lutterbeck 2002:41–44. 
181 MEStL: Konungsbalken II, s. 3f. 
182 Planitz 1954:313; Poeck 2003:156, Yrwing 1986:277. 
183 Lamberg 2001a:52f. 
184 SÄb. 
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satte att ha en treårsalternering och deras antal var oförändrat i jämförelse 
med tidigare praxis.185 

För de allra flesta andra svenska städer är det totala antalet medlemmar i 
råden omöjligt att fastställa, men det har tidigare antagits att råden oftast 
bestod av 12 medlemmar. Om man t.ex. går tillbaka till rikets äldsta beva-
rade stadsprivilegier, från Magnus Ladulås till Jönköping 1288, skulle staden 
ha ett råd bestående av 12 personer, och för Jönköping kan man se att det 
kom att efterlevas under hela medeltiden.186 Från Norrköping finns uppgifter 
från 1410-talet om att det förutom de fyra borgmästarna fanns åtta rådmän, 
varav fyra fungerade åt gången. Fyra sittande rådmän tyder källorna också 
på att Västerås hade.187 I Arboga tillsattes årligen två borgmästare, fyra 
rådmän samt två kämnärer. Kämnären var den ämbetsman som ansvarade för 
stadens finanser. Om kämnärerna räknades till rådet bestod detta alltså sam-
manlagt av 16 personer, annars av 12 personer.188 Detsamma gällde enligt 
Dagmar Selling för Kalmar och från 1430-talet finns även från Norrköping 
uppgifter om ett sittande råd om två borgmästare och sex rådmän.189 Skillna-
den kan bero på att man i de senare räknade kämnärerna som rådmän. 

Tolvtalet återfinns alltså i de svenska städerna lika tydligt som i Nord-
europa. Även stadslagens tredubbling, 36 rådmän, och 1471 års omarbetning 
till en tvådubbling på 24 rådmän plus borgmästare, stämmer väl in i 
mönstret. Stockholms oregelbundna medlemsantal liknar Lübecks utveck-
ling. 

Dietrich W. Poeck försöker besvara varför så många städer utgick från 
tolvtalet och visar övertygande att det förknippades med de tolv apostlarna. 
Detta framträder t.ex. tydligt på ett stadssigill från Montpellier och på en bild 
av rådet i Toulouse, där en apostel står bakom varje rådsherre. Poeck hän-
visar till exegetik och anser att symboliken kring talet 12 var ett tydligt 
uttryck för Guds välsignelse, med vilken den egna staden skulle gestaltas 
efter Jerusalems förebild.190 Tolvtalet är ett av de viktigaste symboliska talen 

                               
185 Dahlbäck 1993:187ff., Lamberg 2001a:51f. 
186 JTb, PRFSS 1:10f., jfr Norborg 1963:363 och Schück 1926:298. Några små svenska stads-
samhällen; Hedemora, Köping och Strängnäs, fick ”halv stadsrätt”. Adolf Schück antar att 
detta innebar att de skulle ha två sittande borgmästare och fyra sittande rådmän, jfr Schück 
1933:40. Men detta skulle alltså i sådana fall innebära att de flesta svenska städer utom 
Stockholm hade halv stadsrätt. Mer sannolikt är att bestämmelsen hade att göra med en 
inskränkning av stadens intäkter eller en begränsad rättskipning. 
187 Kumlien 1971:426f., Ljung 1965:16, SDhk:17948, 27850. 
188 ATb, Ljung 1949a:172. 
189 Ljung 1965:16, Selling 1982:49. Jag har dock inte kunnat avgöra hur stort Kalmars råd var 
utifrån de medeltida källorna. Selling drar troligtvis sin slutsats utifrån den notis från mitten 
av 1500-talet som hon refererar till. 1443 antyddes i tänkeboken att endast en borgmästare och 
två rådman satt i rätten: ”tha stodh niels remaslaghare fore rættenom thær hinrik scriuare ouer 
sat ok clauus tammecha ok grönewald ok vp antwardadhe…”, KTb:82. 
190 Poeck 2003:63, 65, 308f., 319f. 
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i Nya Testamentet och Heinz Meyer, som undersöker talens betydelse under 
medeltiden, menar att det mycket starkt sammanknippades med apostlarna.191 

Det var dock inte bara på städernas råd som tolvtalet applicerades. Det 
världsliga frälset i det svenska riksrådet skulle exempelvis också bestå av 12 
män, och edgång med 6, 12 eller 24 män var en gammal sedvänja i de svens-
ka lagarna.192 

Hur väl stämmer då dessa resultat överens med vad tidigare forskning har 
ansett om antalet i de svenska städerna? Marko Lamberg drar paralleller 
mellan svenska och utländska råds storlek. Eftersom Magnus Erikssons 
stadslag med sitt höga antal rådmän inte har efterföljts, antar han att det 
istället var lokala förhållanden som bestämde antal rådmän. Han förmodar 
att förebilden för tolvtalet fanns i Tyskland och påpekar att antalet rådmän 
per invånare var större i de nordiska städerna än i exempelvis Lübeck och 
Danzig. Lamberg antar också att det kunde ligga ”religiösa eller folkliga 
föreställningar om siffrans helighet” bakom tolvtalet, och hänvisar till tal-
system.193 

Resultaten av denna studie kan inte sägas avvika från Lambergs anta-
ganden, men nyanserar dem väsentligt. Till en viss gräns var antalet bestämt 
av lokala förhållanden, men det är snarare den påfallande likheten mellan 
storlek på råd över hela Nordeuropa som är anmärkningsvärd. Det handlar 
här om städer som kunde variera mellan ett par hundra personer till tio-
tusentals i befolkningsstorlek och ändå ha en ungefär lika stor styrelse. En 
förklaring till att även stora städer i hög utsträckning hade lika små råd som 
mindre städer kan man finna i tidens didaktiska texter om stadsstyrelse. Där 
framhålls detta nämligen som ett ideal, därför att det är lättare att uppnå 
harmoni i en liten grupp än i en stor.194 

Rådets ämbetscykel 
I de flesta, om inte alla städer i Nordeuropa, var den som en gång valts in i 
rådet medlem för resten av livet eller så länge han klarade av att delta i 
möten. Åtminstone var detta sedvanligt under 1400-talet.195 Michael Lutter-
beck, som undersöker Lübeck under 1200- och 1300-talen, konstaterar att en 
del rådmän blev mindre aktiva till följd av sjukdom eller ålderdom, men att 
de ändå tycks ha ansetts tillhöra rådet. Det finns få belägg för att rådmän har 

                               
191 Meyer 1975:146ff. 
192 Gillingstam 1969:spalt 231f. Se även Geete 1878:77. 
193 Lamberg 2001a:13, 52, 197. 
194 Bierschwale & van Leeuwen 2005:63f. 
195 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Incentives to Office-holding”, Barron 2004:137, Ebel 1971: 
233, Engel 1993:61f., Kermode 1988:40f., Miller & Hatcher 1995:311, Nicholas 1997b:148, 
Planitz 1954:313, Rathjen 2005:49, Rigby 1988:81. Det finns källor som kan tyda på att man 
bytt ut rådet en gång om året i Lübeck före 1300-talet, men detta är mycket osäkert, se 
Lutterbeck 2002:30. 



 66 

uteslutits.196 I Wismar skulle den rådman som av någon orsak blev fattig 
beredas plats på ett av stadens hospital.197 I London kunde rådmän begära 
utträde p.g.a. ålder, och det finns ett exempel där en man har avskedats p.g.a. 
tilltagande dövhet.198 I York finns flera exempel på rådmän som pensio-
nerade sig eller fick lämna sin plats på rådets initiativ, men det kunde vara 
svårt att bli befriad från tjänsten för att man ansåg att man var för sjuk.199 I 
Arboga infördes en notis vid ämbetsväxlingen 1478 som pekar på att man 
fick be snällt för att slippa uppdraget även här: ”tha kom var stolbrodir in før 
oss ingewal smidh och klagade høgelega før oss sin stora mothegangh och 
siwkdom medh ty ath han sagde sigh vara døffwir och lammer som oc santh 
var och sagde sigh ey kunna sithia før radhman før swa dana forfal skul”. 
Rådmannen Ingevald smeds begäran beviljades och det betonades särskilt att 
det inte var för någon oäras skull han inte längre satt i rätten.200 Hög ålder 
eller sjukdom kunde alltså vara giltiga skäl att lämna rådet, men det tycks 
inte ha varit något krav från rådens sida. 

Enligt det tidigare omnämnda privilegiebrevet för Jönköping, skulle de 
tolv rådmännen inte sitta ”årlige eller sin liffstid” utan utväljas varje år. 
Ingen skulle sedan avsättas eller bytas ut under det året, om inte kungen själv 
tog beslut om det.201 Exakt vad detta innebar är svårt att tolka, antingen var 
det endast en markering att man inte skulle ha ett fast råd, eller att helt nya 
rådmän skulle väljas varje år. I Magnus Erikssons stadslag från mitten av 
1300-talet nämns ingenting om rådmännens tjänstetid. Det är troligt att man 
har behållit uppdraget för resten av livet i de svenska städerna. Åtminstone 
tyder de sporadiska källorna på att ämbetsperioderna kunde vara långa och 
att titeln följde individen från år till år.202 Marko Lamberg konstaterar att om 
en borgare en gång hade blivit invald i rådet i Stockholm så behöll han i 

                               
196 Lutterbeck 2002:30, 36. 
197 Ebel 1971:239. 
198 Barron 2004:142. 
199 Kermode 1998:45. 
200 ATb II:124. 
201 PRFSS 1:10, jfr PFJ 1930:7f. och Schück 1926:297f. Brevet finns endast bevarat i en över-
sättning från latinet gjord på 1500-talet. 
202 Förutom Stockholm, Arboga och Jönköping är namn på borgmästare och rådmän i de 
svenska städerna vanligtvis bara kända vid ett enstaka tillfälle, då de råkar omnämnas i 
bevarade brev. Belägg för att de återkom i rådet med jämna mellanrum under sitt liv är bl.a. 
Clauus Tammeka (Nicholaus Tammeke) i Kalmar, som nämns som rådman första gången 
1422 och sitter kvar i rätten 1443, varefter han helt försvinner (se KTb). I Uppsala är 
borgmästaren Torkel Svensson känd från 1456, 1460 och 1468, och han uppges vara död 
1473. I källorna från Linköping förekommer Olof Västgöte som rådman 1440 och som 
borgmästare 1468 (samt 1511 som den ”förre borgmästaren”). I Lödöse återfinns borgmäs-
taren Torbjörn i Jung i brev från 1425, 1434 och 1439, se SDhk:20463, 22110 och 23280. Jon 
Hæra förekommer som borgmästare i Jönköping första gången 1430 (SDhk:21437) och han 
nämns sista gången 1463 (JTb:36). Håkan Petterson förekommer tillsammans med Jon Haera 
som borgmästare första gången 1431 (SDhk 21673), 1442 (SDhk:24037) och sista gången 
1456 (JTb:6). Mickel Skinnare var rådman 1438 (SDhk:22968) och uppträder som sådan fram 
till 1464 (JTb:27, 33, 43). 
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regel platsen till sin död.203 Detsamma kan konstateras för Arboga, där endast 
ett fåtal rådmän förekommer i tänkeboken efter det att de försvunnit ur 
ämbetslistorna.204 

Det fanns två typer av tjänstgöringspraxis: antingen hade man ett fast råd, 
där samma rådmän tjänstgjorde varje år, eller så var endast en del av rådet i 
tjänst varje år, så att rådmännen turades om att vara ”sittande”. I engelska 
städer innebar rådmansuppdraget, åtminstone från 1400-talet, i regel ett 
heltidsjobb. I Oxford infördes ett fast råd vid mitten av 1300-talet och i 
London 1394.205 Liknande förordningar kan man se i exempelvis Hull 1440, 
Nottingham 1448, Stamford 1462 och Grantham 1463.206 Här skilde sig de 
engelska städerna från de tyska. 

Att vara rådman på livstid innebar i de tyska städerna i regel inte att man 
tjänstgjorde i rådet varje år. Fasta råd började sporadiskt att införas även där 
under 1400-talet, men mer allmänt blev detta först under tidigmodern tid. 
Istället var bara en del av rådmännen i tjänst varje år. I exempelvis Köln, 
Bremen, Augsburg och Braunschweig hade man en treårig ämbetscykel, där 
en tredjedel av rådmännen utgjorde det tjänstgörande, det sittande, rådet. De 
andra två tredjedelarna hade ”ledigt” och ägnade sig åt sin privata affärs-
verksamhet eller skötte andra ämbetsuppgifter åt staden. Varje år byttes 
rådmännen ut till en ny tredjedel, så att rådmannen alltså tjänstgjorde vart 
tredje år. Inför viktiga beslut och händelser samlades dock alla rådmän.207 

En sådan ordning, att en tredjedel av rådet tjänstgjorde varje år, återfinns i 
Visbys stadsrätt och i Magnus Erikssons stadslag.208 Detta innebar enligt 
båda lagarna att 12 rådmän skulle vara ”sittande” råd varje år. I Visby kan 
efterföljden av lagen inte undersökas, men angående de svenska städerna 
tillämpades en sådan treårsalternering i Stockholm, med undantag för borg-
mästarna, som ofta växlade varje år.209 

I Lübeck var rådet också delat i tre delar, men här fungerade två åt 
gången, medan den tredje var ledig. Två tredjedelar av rådet betraktades 
alltså som ”sittande råd”.210 En likadan ämbetscykel som i Lübeck tilläm-
pades i Wismar, där man kan utläsa av rådslistor som finns bevarade från 
1344 att två tredjedelar var sittande råd, och en tredjedel vilande. Enligt en 
                               
203 Lamberg 2001b:313. 
204 ATb. Ett par undantag var Brönulf skräddare och Eskil Unnason. 
205 Cooper 1979:59, Rigby 1988:72. 
206 Rigby 1988:76, 81. 
207 Engel 1993:61, Nicholas 1997b:150, Planitz 1954:313, Rogge 1996:15, Wübbeke 1991:73. 
208 MEStL: Konungsbalken II, s. 4, VStL I:I:12, Yrwing 1986:277. 
209 Dahlbäck 1993:187ff. Se även Lamberg 2001b:313. Enligt nya bestämmelser 1471 skulle 
rådet istället ha en tvåårsalternering, så att hälften av rådet tjänstgjorde varje år. Enligt 
Dahlbäck fortsatte dock rådmännen trots lagändringen med sin treårsalternering. 
210 Enligt Friedrich Bruns förekom en uppdelning av rådet i tre delar i en källa från 1318, men 
det finns klara belägg för den här ordningen senast från 1418, då man kan följa ett par 
ämbetslistor. Emellertid, menar Bruns, fick rådmannen välja om han skulle utnyttja viloåret 
eller ej. Han visar t.ex. på rådsherrar som innehade samma ämbete många år i följd, innan de 
tog ett viloår, Bruns 1951:3, 14, 26.  
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omarbetning av stadsförvaltningen i Danzig 1456 skulle rådmännen även här 
växlas efter två år i det sittande rådet.211 En sådan alternering hävdas även för 
Ribe, men källorna är något otydliga där.212 

Minst lika vanlig, om inte vanligare, än en treårig ämbetscykel var dock 
en tvåårig, där hälften av rådet tjänstgjorde varje år. Poeck konstaterar detta 
för bl.a. Strassburg, Soest, Lüneburg och Hannover.213 Vartannat år tjänst-
gjorde också rådmännen i Riga och Reval.214 

I Arboga, Jönköping och Kalmar tillämpades en konsekvent alternering 
vartannat år, men för andra svenska städer är exakta ämbetsperioder svåra att 
belägga. Folke Lindberg finner t.ex. tecken på en mycket oregelbunden 
alternering i Västervik, och om Linköping antar Salomon Kraft att praktiska 
krav omöjliggjorde en strikt växling vartannat år. Detta är dock inget argu-
ment för att en alterneringspraxis inte följdes, för någon strikt alternering 
återfinns förmodligen inte i någon stad. Praktiska omständigheter framtving-
ade alltid en viss flexibilitet.215 

Alla tyska städer hade inte två- eller treåriga ämbetscyklar, utan det fanns 
undantag, där t.ex. städer tidigt eller i perioder hade ett fast råd, bestämt av 
stadsherren. Det förekom även en del experimenterande med ämbets-
växlingar. I Posen beslutades 1456 att borgmästarämbetet skulle rotera bland 
rådmännen med byte en gång i veckan. Tre år senare avbröt man emellertid 
experimentet och beslutade istället att två rådmän skulle vara borgmästare i 
ett halvår var.216 

För att sammanfatta kan man alltså säga att den rådman som en gång valts 
in i rådet som regel stannade på sin post för resten av livet i både de svenska 
städerna och i de engelska, tyska och danska, och liksom i de tyska och 
danska städerna behövde man i de svenska inte sitta varje år, utan man 
turades om att vara sittande rådmän. Både treåriga och tvååriga ämbetscyklar 
var alltså vanliga och spridda i områdena, så både Stockholm och de andra 
svenska städer vars ämbetscykel går att belägga ingick i ett större inter-
nationellt mönster. Det tycks dock endast ha varit stora städer som hade en 
treårsalternering. 

 Vilka paralleller har tidigare dragits kring detta mellan svenska och 
utländska städer? Att man överhuvudtaget hade en ämbetsväxling i de 
                               
211 Poeck 2003:208, 239. 
212 DGKL 2:35, jfr Kroman 1972:spalt 6, Mackeprang 1900:45f., Schück 1926:298. 
213 Poeck 2003:23, 80, 87, 202. 
214 Wilhelm Ebel hävdar att Narva och Wesenberg hade Riga som förebild och också bytte ut 
hälften av rådet varje år, Ebel 1971:232f. I Reval upphörde växlingen vid mitten av 1400-talet 
då staden fick ett fast råd, Poeck 2003:256, jfr även Lamberg 2001a:197. 
215 ATb (ämbetslistorna återfinns den 6 december varje år t o m 1488, därefter kring den 30 
april), JTb (i Jönköping kan växlingen bara följas närmare 1456–64 samt 1510–19, men 
uppvisar under dessa perioder en stark konsekvens), KTb (vilka år mannen har varit sittande 
har noterats i buskapslistorna). När det gäller Kalmar håller jag inte med Selling om att 
praxisen inte kan beläggas. Försök att rekonstruera andra städers ämbetsväxling har skett med 
hjälp av SDhk. Jfr Kraft 1976:218, Lindberg 1933:29, Ljung 1949a:172 och Selling 1982:49. 
216 Poeck 2003:248 (not 617). 
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svenska städerna anses av Nils Ahnlund och Wilhelm Ebel vara en påverkan 
från lübska förhållanden.217 Marko Lamberg skriver: ”Den omväxlingsprin-
cip som iakttogs i Stockholm var säkert efter tysk förebild, för den är belagd 
i bl.a. Visby, Danzig och Lübeck.” Att råden i Danzig och Lübeck hade två 
tredjedelar av sina råd i tjänst varje år istället för en anser han beror på att 
antalet invånare per rådman var större där än i de nordiska städerna.218 Efter 
att ha sett den allmäntyska bilden inser man att det är en felaktig bild att 
kalla den svenska utvecklingen för lübsk, särskilt som Lübeck, liksom för 
övrigt även Danzig, tillhörde det fåtal städer som inte hade en likadan 
ämbetsväxling som de svenska städerna. Det finns ingen anledning att söka 
en enskild förebild, utan man kan konstatera att de svenska städerna hade en 
ämbetsväxlingspraxis som återfanns i ett otal medeltida städer, främst tyska. 
Om man hade en treårig eller tvåårig cykel berodde främst på städernas 
storlek. Spridningen var alltså mer betingad av lokala förhållanden än av var 
städerna var belägna. 

Borgmästarnas antal och ämbetscykel 
Liksom för rådet i stort varierade antalet borgmästare mellan städerna och 
över tid, särskilt i tyska städer. Många hade bara en sittande borgmästare, 
men i större städer fanns oftast minst två. I källor från mitten av 1300-talet 
förekommer tre borgmästare i Wismar, Nördlingen, Hildesheim och Anklam 
och fyra borgmästare i bl.a. Erfurt, Hamburg och Stade.219 

Det var inte ovanligt med en förändring under medeltiden, oftast till ett 
större antal, ibland också i samband med en förändring av villkoren för inne-
havet av ämbetet. Före sekelskiftet 1200/1300 roterade exempelvis borgmäs-
tartiteln bland Lübecks rådmän, så att i regel två personer tjänstgjorde som 
borgmästare varje år. Nyval skedde i samband med övrig ämbetsväxling den 
22 februari, men det innebar inte att det fanns möjlighet för alla rådmän att 
bli valda. Michael Lutterbeck finner belägg för tolv rådmän som under 1200-
talet någon gång fungerade som borgmästare. Hälften av dem tjänstgjorde 
endast ett år, medan de övriga blev omvalda. Tre rådmän var borgmästare i 
två år vardera, en rådman i tre år, en i fem och en i sex.220 Runt sekelskiftet 
1200/1300 höjdes antalet borgmästare till fyra, som hädanefter skulle inneha 
ämbetet på livstid. Den som en gång hade valts till borgmästare behöll alltså 

                               
217 Ahnlund 1953:179, Ebel 1965:157. Ahnlund återges även hos Holmbäck och Wessén i 
MEStL: Konungsbalken, s. 24 (not 9). 
218 Lamberg 2001a:197. 
219 Planitz 1954:323. Städer i Nederländerna hade i regel två borgmästare, se Nicholas 1997a: 
230. 
220 Lutterbeck 2002:53. 
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därefter ämbetet till sin död. Friedrich Bruns visar att detta tal hölls konstant 
hela medeltiden igenom och ända fram till 1851.221 

Bjärköarätten förutsatte att det fanns mer än en borgmästare, och Elias 
Wessén argumenterar i en not för att lagen avsåg fyra borgmästare.222 Enligt 
Magnus Erikssons stadslag skulle det finnas sex borgmästare, av vilka två 
skulle tjänstgöra om året. Detta var också praxis i Stockholm kortare perio-
der under 1400-talet.223 Det normala var annars för såväl Stockholm som 
övriga svenska städer att det totalt fanns fyra borgmästare, varav två var 
sittande åt gången.224 Vadstena utgjorde ett undantag, för där fanns utan tvi-
vel sex borgmästare, då kung Kristoffer av Bayern minskade deras antal till 
fyra 1446. Birgitta Fritz påtalar dock att de åter hade sex på 1460-talet.225 
Hur många borgmästare Visby hade är oklart.226 

Den som en gång blivit borgmästare i Stockholm eller Arboga blev inte 
rådman igen. I andra städer finns dock uppgifter som tyder på att borg-
mästare kunde lämna sitt ämbete och sin titel.227 

Till skillnad från i de tyska och de svenska städerna fanns det i de 
engelska bara en borgmästare åt gången, och ämbetet roterade i regel bland 
rådmännen. I London kunde borgmästarna på 1200-talet sitta permanent 
under långa perioder, men detta blev ovanligare under 1300-talet och 1389 
togs ett formellt beslut om att man inte skulle få vara borgmästare mer än ett 
år i taget och att man inte kunde återväljas förrän efter fem år. Under 1400-
talet var det därför vanligt att en rådman bara satt på borgmästarposten en 
gång. En del satt två gånger, men det var mycket ovanligt att någon utsågs 
till borgmästare en tredje gång. Ämbetet hade i London blivit alltmer be-
tungande för innehavaren, och det krävdes oerhört mycket arbete och pengar 
för att upprätthålla det under endast ett år. Det var å andra sidan förenat med 
stor prestige.228 

Även i York var det vanligt att rådmän valdes till borgmästare fyra–fem 
gånger under 1200-talet, men senare roterade ämbetet oftare mellan råd-
männen. 1372 beslutades att ingen skulle tjäna som borgmästare som hade 
haft ämbete de senaste åtta åren. Men detta hölls inte, och efter 1392 gällde 

                               
221 Bruns 1951:4, 33. Lutterbeck menar att ökningen från två till fyra borgmästare innebar att 
fler rådmän hade möjlighet att uppnå denna status under sin livstid. Han finner sammanlagt 34 
borgmästare under 1300-talet (plus tre som är belagda först 1400), Lutterbeck 2002:55. 
222 BjR:463f. 
223 MEStL: Konungsbalken II, s. 3, SÄb. 
224 Dahlbäck 1988:56, Jägerstad 1959:279, Karlén 1973:54, Kraft 1976:217, Kumlien 
1971:426f., Lindberg 1933:29, Ljung 1949a:172, Ljung 1949b:129, Ljung 1965:16. I Kalmar 
kan växlingen främst följas i burskapslistorna från 1430-, 40- och 70-talet. Se också KTb:49. 
Uppgifterna från Norrköping är förvirrande och svårtolkade, jfr Ljung 1965:17f. 
225 Fritz 2000:126. Adolf Schück antar att även Skänninge hade sex borgmästare, men den 
lista över kända borgmästarna som han anför tyder på att staden hade fyra, se Schück 1970 
(1929):80f. 
226 Yrwing 1986:181f. 
227 Se t.ex. Clason 1903:44, Ljung 1965:17, 349, Schück 1970 (1929):81, SDhk:28398. 
228 Barron 2004:148, 172. 
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att ingen skulle omväljas förrän alla rådmännen hade tjänat. 1464 skedde 
ytterligare en ändring, enligt vilken ingen som hade varit borgmästare de se-
naste fem åren skulle väljas och inte heller någon som redan hade tjänstgjort 
två gånger.229 Även i exempelvis Lincoln och Oxford kunde en borgmästare 
sitta flera år i rad på sin post under 1200-talet. Från slutet av århundradet och 
framåt roterade ämbetet dock från år till år.230 

De danska städerna hade i regel två borgmästare. Källorna tyder dock på 
att många städer bara hade en.231 I Slesvig tycks det först bara ha funnits en, 
men från mitten av 1400-talet kan man se att staden hade två borgmästare 
som tjänstgjorde samtidigt.232 Liksom i de engelska städerna fanns i de dan-
ska en tendens till en rotation av borgmästarämbetet mellan rådmännen.233 

I en jämförelse hade alltså en del av de svenska städerna ovanligt många 
borgmästare. Man följde samma mönster som de tyska i det att den som 
utsetts till borgmästare i regel behöll titeln för resten av livet och liksom 
rådmännen ofta hade ”lediga” år. 

Sammanfattning 
Stämmer det som tidigare forskare ansett att rådsorganisationen var tysk och 
att invandrarna förde den till Sverige? Helhetsintrycket av de aspekter som 
har studerats i detta kapitel är att det fanns en stor likhet över de undersökta 
områdena. Det kan ändå vara på sin plats att återknyta till de fyra faktorer 
som jag har uppmärksammat: kronologi, geografisk spridning, betydelse av 
lokala förhållanden och Lübecks eventuella roll som modell. När man ser till 
kronologin förekom råd i en del större städer på både engelskt och tyskt 
område under början av 1200-talet, men den stora spridningen skedde under 
andra delen av 1200-talet, då också de svenska och danska städerna drogs in 
i utvecklingen. Stadsherren hade ett visst inflytande över när städerna fick ett 
råd. Övriga aspekter har inte kunnat studeras kronologiskt. 

Det finns ingen anledning att förmoda att Lübeck har varit modell för de 
svenska städerna angående de aspekter som har studerats i det här kapitlet, 
eftersom det fanns så stora allmänna likheter och eftersom Lübeck uppvisade 
större skillnader i jämförelse med de svenska städerna än många andra. 
Rådsinstitutionen måste snarare betraktas som europeisk än tysk, eftersom 
den återfinns i stora delar av Europa och inte uppstod i de tyska städerna. 
Om de tyska invandrarna till Sverige spelade någon roll i denna utveckling 

                               
229 Kermode 1988:89f., Miller 1961:34, 78. 
230 Cooper 1979:58, Hill 1948:300. 
231 Bisgaard 2004:262, Hørby 1985:366, Jacobsen & Madsen 1999:147, Krongaard Kristensen 
1987:90, Mackeprang 1900:46, 50, Møller Knudsen & Kock 1992:327, Paludan 1996:218, 
Reinholdt 1992:86. 
232 Rathjen 2005:50. 
233 Lamberg 2001a:194, Mackeprang 1900:169f., Møller Knudsen & Kock 1992:327 (som 
dock inte ger några källhänvisningar eller tidsangivelser mer detaljerade än ”senmedeltiden”). 
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på svenskt område är omöjligt att säga, eftersom de svenska städerna tog del 
i en allmäneuropeisk utveckling. 

Städerna hade rådsstyre i både danska, tyska, engelska och svenska städer 
under åtminstone 1300- och 1400-talen, och råden uppvisade en stor likhet 
när det gällde storlek, trots att städerna skilde sig mycket åt till invånar-
antalet. Städerna hade en ämbetsväxling varje år då man bytte ut en del 
ämbetsmän. De här likheterna förekommer alltså mer eller mindre oberoende 
av geografisk placering eller av de lokala variationer som fanns sett till 
befolkningsstorlek och relation till stadsherrar. 

Den största skillnaden som fanns mellan områdena var att de engelska 
städerna redan under medeltiden hade fasta råd med rådmän som inte hade 
några lediga år, medan detta blev vanligt först under tidigmodern tid i tyska, 
danska och svenska städer. Denna skillnad kan ha lett till andra skillnader 
mellan områdena, kanske särskilt sett till politisk kultur, eftersom ett årligt 
byte av sittande rådmän kan ha påverkat relationen till stadsbefolkningen 
och krävt andra sätt att legitimitera rådet på än om man alltid hade samma 
råd. Detsamma gäller den engelska rotationen av borgmästarämbetet. Denna 
sedvänja kan ha orsakat skillnader, exempelvis i borgmästarnas status och 
funktion. Till dessa frågor får vi anledning att återkomma, liksom till en 
tolkning av vad som kan ha orsakar skillnaderna. 
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3. Att styra en stad 

Stadsherren 
Förutom några få undantag hade Nordeuropas alla städer stadsherrar som var 
representerade med egna ämbetsmän i staden. Stadsherren kunde vara en 
kung, som oftast var fallet i de svenska, danska och engelska städerna, eller 
en hertig, greve eller liknande, som i de allra flesta tyska städer, och i vissa 
fall en biskop eller en kyrklig institution. En del av de tyska städerna svarade 
också direkt till den tysk-romerske kejsaren. Sådana ”riksstäder” fanns 
främst i södra Tyskland. Stadsherre kunde också vara stormästaren i Tyska 
orden, som var herre över städer i Baltikum och Preussen.234 

Den man eller institution som ägde rätt att beskatta det område som sta-
den var belägen i, ville naturligtvis även dra nytta av staden på alla upptänk-
liga sätt. Stadens existens var beroende av stadsherrens välvilja, eftersom det 
var han som upplät sin mark. Men eftersom en stad kunde bli en viktig in-
komstkälla för honom, och, vilket kanske var lika viktigt, innebar att han 
kunde få kontroll över handel och hantverk och därmed se till att få de varor 
han behövde, låg det i hans intresse att verka för att staden skulle fungera. 
Det var stadsherren som förlänade staden en stadslag och utfärdade stads-
privilegier. Varje gång en stad fick en ny stadsherre skulle han konfirmera 
dess privilegier. Dessa sågs alltså som ett personligt kontrakt mellan stads-
herren och staden.235 Det låg delvis ett ekonomiskt intresse bakom en sådan 
praxis, eftersom stadsherren kunde ta ut en rejäl summa pengar för att ut-
färda privilegierna.236 

Beroendet av stadsherren var en ständig källa till förhandlingar och kon-
flikter som präglade en stor del av det politiska livet i städerna under medel-
tiden. Förhandlingar berörde ofta skatter och tjänster, men städerna kunde 
                               
234 Blomkvist 1978:56, Friedrichs 2000:11f., Haverkamp 1991:97, Nicholas 1997a:204. Om 
uppkomsten och betydelsen av autonoma städer i Tyskland, se artiklarna i Autonomie, Wirt-
schaft und Kultur der Hansestädte. Av de ca 200 hansastäderna var det bara Lübeck, Dort-
mund, Goslar, Nordhausen och Mühlhausen i Thüringen som var riksstäder. Köln fick status 
som riksstad 1475, Hammel-Kiesow 1999 (1989):448. En del andra städer i norr vann en stor 
självständighet, trots att de inte formellt var riksstäder, som Hamburg, Bremen, Braun-
schweig, Wismar och Rostock, Isenmann 1988:108. 
235 Bartlett 1993:176, Bierschwale & van Leeuwen 2005:87, Friedrichs 2000:21, Isenmann 
2003:222, Pirenne 1980 (1925):180, 228f. 
236 Se exempelvis Landolt 2004:22, Miller & Hatcher 1995:321, Nicholas 1997a:207. 
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också ha en avgörande betydelse i större politiska konflikter, varför det kun-
de finnas inte bara en ekonomisk utan även en politisk anledning att behålla 
en viss kontroll över dem. Tyska orden verkade t.ex. för att städerna inom 
deras territorium inte skulle ha den lübska rätten, eftersom den ansågs ge 
städerna för stor självständighet.237 

Borgmästare och rådmän fick ofta svära i sin ämbetsed att de skulle vara 
trogna mot stadsherren och stadsrätten,238 men exakt vilket förhållande stads-
herren hade till staden varierade både mellan olika städer och mellan en stad 
och dess olika stadsherrar över tid och det är därför svårt att göra en djupare 
jämförelse mellan städer. Här kommer därför endast några övergripande 
likheter och skillnader mellan de undersökta områdena att uppmärksammas. 

Vi startar med att se lite närmare på områdenas typer av stadsherrar. De 
tyska städernas relation till stadsherren varierade avsevärt. En del var alltså 
riksstäder, vilket innebar att de lydde direkt under kejsaren och hade stor 
självständighet. Riksstäderna var dock inte fria, utan hade skyldigheter gent-
emot kejsaren. De skulle betala skatt som alla andra städer och de hade en 
del allmänna plikter, som att exempelvis ledsaga kejsaren med en ryttartrupp 
till kröningen i Rom. Skillnaden mellan riksstäderna och de andra var främst 
att de på ett mer direkt sätt blev inblandade i rikspolitiken på den högre 
nivån.239 

De mindre tyska städer som hade en markägare som stadsherre var hår-
dare kontrollerade. Det hände att städer på 1400-talet gick samman för att 
bekämpa att stadsherrar lade sig i rättskipning etc. En stad kunde också ha 
flera stadsherrar, där t.ex. skatt betalades till den ene och bötesintäkter från 
rättskipningen till den andre.240 

Liksom de tyska städerna levde de engelska under mycket olikartade 
förhållanden. Den stora skillnaden var dock att de allra flesta hade samma 
stadsherre, nämligen den engelska kungen, men det fanns också städer som 
hade en adlig eller kyrklig överhet, och det varierade mycket hur stor själv-
ständighet städerna hade.241 Störst makt lyckades stadsråden i de kungliga 
städerna få, medan de andliga stadsherrarna var mycket motvilliga att släppa 
på kontrollen. Det kan ha berott på att kungen oftare behövde snabba pengar 
för krigföring etc. och därför var mer benägen att ”sälja” stadsprivilegier till 
borgarna. Detta innebar att relationen till stadsherren i regel var mer spänd i 

                               
237 Bartlett 1993:176, Haverkamp 1991:98, Landolt 2004:40. Den lübska rätten betonade sta-
dens integritet och dessutom gjorde Lübecks råd anspråk på att vara appellationsdomstol för 
de städer som hade lübsk rätt, se t.ex. Friedland 1995:220f., Simon 2001:48. 
238 Se exempelvis Cooper 1979:59, Kreem 2002:44, Poeck 2003:7, 21 (not 81), 55, 84, 250, 
270. 
239 Isenmann 1988:108, Isenmann 1991:192ff., Landolt 2004:362, 365. 
240 Haverkamp 1991:121, Isenmann 1988:110f. 
241 Lynch 1988:181, Miller & Hatcher 1995:308, 320, Swanson 1999:83, 86. Privata adels-
män kunde inneha städer, och många av de nya städerna under 1100- och 1200-talen grun-
dades av privata herrar. En del stormän var stadsherrar i många städer, Miller & Hatcher 
1995:287. 
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städer med biskopar och klosterordnar som överherrar än i kungens städer.242 
Det var också av betydelse hur stora städerna var. Många av de stora kom att 
upphöjas till egna grevskap, medan små städer hade svårt att hävda sin makt. 
En del stora och betydelsefulla städer som Leicester och Warwick förblev 
dock hårt reglerade och övervakade av sina andliga överherrar.243 

När det gäller upphöjningen till egna grevskap gick Bristol i täten 1373 
och åtföljdes av exempelvis York 1396, Lincoln 1409 och Norwich 1414. I 
praktiken innebar det att städerna inte längre behövde oroa sig för inbland-
ning av de kungliga ämbetsmän som representerade det omkringliggande 
grevskapet, särskilt sheriffen. Som ett fristående grevskap fick de nu tillsätta 
en egen sheriff. I ett privilegiebrev för Hull, utfärdat 1440, erkändes bl.a. 
stadens rätt att vara markägare, något som blev tongivande för en stor del av 
de nya privilegier som kom att utfärdas vid den här tiden.244 I takt med att 
städerna skaffade sig landområden ökade deras inkomster, vilket kom att få 
konsekvenser för storleken på städernas ämbetsmannastab.245 

I England kunde kungen utfärda privilegier för städerna men sedan dra in 
dem igen, om staden hade svåra inre konflikter eller misskötte sig på något 
vis. Värst drabbat av detta var London. Mellan 1239 och 1257 tog kungen 
över styrelsen av staden tio gånger, bl.a. som en följd av stadens motvilja 
mot att kungen lade sig i valet av ämbetsmän. Kungen såg också till att 
stadens sista folkmot246 blev det år 1285, då han ingrep och återigen övertog 
styret av staden fram till 1298. Borgmästaren i London svor i sin ed att hålla 
fred i staden, och våldsamma uppror innebar därmed att han hade brutit sin 
ed och att kungen kunde ingripa. Det var dock inte bara London som kungen 
åthutade. Som exempel övertogs Oxford 1247, Dunwich 1272 och York 
1280, och 1290 drogs en rad privilegier in. Att kungen övertog styrelsen 
hände även senare, exempelvis i London 1392, i Norwich vid mitten av 
1400-talet och i York mot slutet av 1400-talet, men det var inte längre någon 
vanlig åtgärd.247 Denna instabilitet innebar att städerna fostrades av kunga-
makten till att vara lydiga och att visa att de kunde styra sin stad och hålla 
ordning på sina borgare. 

Kungen var stadsherre över de svenska städerna, men de kunde också 
ibland bortförlänas till adelsmän. 1370 pantsattes exempelvis Västervik, vil-
ket följdes av många olika pantsättningar av staden. 1462 förlänade kung 
Kristian riddaren herr Åke Jönsson slottet Axvall, ett stort antal socknar och 
köpstäderna Skara, Lidköping och Falköping samt Kåkinds härad med Hjo 
och Skövde. Söderköping pantsattes av Erik av Pommern 1419 mot ett lån 
på 3 000 lödiga mark och det finns flera exempel på bortförläningar under 

                               
242 Miller & Hatcher 1995:288f., Swanson 1999:88. 
243 Miller & Hatcher 1995:317f. 
244 Platt 1976:140, 142. 
245 Om städernas markägande och utveckling och betydelse av det, se Platt 1976:142. 
246 Se nedan s. 192. 
247 Barron 2004:10, 23, Miller & Hatcher 1995:284, 318ff., Swanson 1999:87. 
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medeltiden.248 Abbedissan i Vadstena kloster var stadsherre över staden Vad-
stena.249 

Även de danska städerna hade i regel kungen som stadsherre (och under 
Kalmarunionens tid alltså samma stadsherre som de svenska städerna). Ett 
av undantagen var Köpenhamn, som var förlänad till biskopen i Roskilde. 
Denne höll staden i ett hårt grepp och bestämde bl.a. själv vilka som skulle 
vara rådmän i staden. Rådet svor varje år en ed till biskopen.250 Det varierade 
över tid hur många städer som var bortförlänade. Under Kristian I:s tid var 
en stor del av städerna pantsatta, medan kung Hans istället sökte lägga så 
många som möjligt under kronan.251 

Det fanns alltså en likhet mellan de engelska, svenska och danska städer-
na i det att kungarna som regel var stadsherrar över städerna inom sitt terri-
torium. Den tysk-romerske kejsaren var ytterst stadsherre över de tyska stä-
derna, men de allra flesta kände i första hand en närmare stadsherre. 

Alla stadsherrar betraktade städerna inom sitt territorium som mer eller 
mindre ”sina” städer, och de ansåg sig ha rätt att lägga sig i alla stadens an-
gelägenheter.252 Mycket tyder dock på att de hade relativt begränsat inflytan-
de över hur stadsförvaltningen utformades. Inte ens i de engelska städerna, 
som stod under en stark kunglig kontroll, hade stadsherren någon avgörande 
betydelse för hur den inre administrationen såg ut, med undantag av att 
kungarna mot slutet av medeltiden började lägga sig i hur valen av ämbets-
män skulle gå till.253 Marko Lamberg menar att det inte framkommer i källor-
na från Stockholm att centralmakten hade vidtagit några åtgärder för att 
reglera stadsförvaltningens detaljer utöver de bestämmelser som skrevs in i 
stadslagen vid mitten av 1300-talet.254 Detta förhållningssätt från statsmak-
tens sida bestyrks också i det privilegiebrev som utfärdades för Stockholm 
1436. Enligt detta bemyndigas rådet att döma ”vppa thera eedh effther thera 
betzta samwit” i oklara rättsfall där lagen inte gav någon ledning, och deras 
beslut skulle betraktas som lika giltigt som nedskriven lag.255 

Stadsherrens huvudsakliga intresse var att kunna beskatta borgarna och 
deras näringar. Han kunde lägga sig i hur beskattningen skulle gå till i stä-
derna, särskilt i ett tidigt skede, med exempelvis tullar av olika slag, men det 
var vanligt att borgarna fick sköta beskattningen själva och istället betala en 
på förhand bestämd summa pengar till stadsherren. Han hade i regel också 
rätt till en del av domstolens intäkter, d.v.s. främst en andel av de böter som 
dömda brottslingar tvingades betala. Här skedde oftast en noggrannare kon-

                               
248 se t.ex. PRFSS 1:75f, 187ff., SDhk:9786, 9828, 19200, 19333, 26556, 27364, 27978.   
249 PRFSS 1:120f., 142. Jfr Fritz 2000:126. 
250 Andrén 1985:109, Jacobsen & Madsen 1999:147, Mackeprang 1900:44, 201–204. 
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252 Isenmann 2003:202. 
253 Kermode 1988:88, Rigby 1988:79f. 
254 Lamberg 2001a:224 f., Lamberg 2001b:315. 
255 PRFSS 1:81f., jfr Ericson 1988:88. 
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troll från stadsherrens sida. Det vanliga var att stadsherren, som ju hade 
annat att sköta än att sitta i sin stad, hade en fogde på plats som skulle be-
vaka hans intressen.256 Vi återkommer strax till fogdarna. 

Förutom att överlåta en del av sina inkomster kunde städerna även ha 
andra skyldigheter gentemot stadsherren. Alla städer hade en viss militär 
beredskap. Det var ofta en skyldighet för varje borgare att äga vapen för att i 
nödfall kunna försvara staden. (Borgarna fick dock inte bära vapen på 
gatorna i vardagslag.257) En del städer förväntades även delta i sin stadsherres 
krigsföretag utanför staden. Under 1200-talet krävde den engelske kungen 
att städerna skulle bistå både med manskap och ekonomiska bidrag i krig.258 
Städerna hade dock ingen egen trupp som skulle delta i stridigheter utanför 
staden, men deras borgare hade skyldighet att hålla vakt från murarna och att 
ha en viss beredskap för att försvara sin egen stad.259 Detta gällde även för 
London, trots den stora befolkningen. Kungen krävde dock ekonomiskt bi-
drag och att staden försvarade sig med egna soldater.260 

För Lübeck menar Ernst Pitz att den tidigare stadsherrens uppgifter 
fördelades på två olika ämbeten efter det att staden blivit självständig: ett för 
rättskipning och ett som övertog stadsherrens militära funktion som befäl-
havare över stadens trupper. Han kallades ”utridarfogden”, var väl avlönad 
och i regel adelsman. Enligt Pitz finns det få detaljuppgifter i källorna om 
militärförfattningen under medeltiden.261 Den vanliga borgaren hade ingen 
skyldighet att delta i stadens krigsföretag utanför staden. Däremot skulle han 
försvara staden från murarna vid anfall. Georg Fink finner uppgifter om att 
en del borgare ställde sina hästar till rådets förfogande i krig men antar att 
detta skedde frivilligt.262 

Liksom i Lübeck hade borgarna i Reval endast skyldighet att försvara sin 
egen stad vid anfall och skulle inte behöva delta i stridigheter utanför staden. 
Enligt Wilhelm Ebel gällde detta allmänt för alla städer som levde under 
lübsk rätt. Trots detta hände det att olika stadsherrar krävde att borgare 
skulle delta i militära aktioner.263 

I Köln skulle borgarna i regel endast ställa upp med att försvara staden. 
Man avlönade visserligen en mindre soldatstyrka med stadens medel, men 
dess uppgift var främst att skydda de landområden som var stadens egendom 

                               
256 Andrén 1985:68f., Isenmann 1988:78f., Miller & Hatcher 1995:312, Nicholas 1997a:239f., 
243, Pirenne 1980 (1925):196f., Swanson 1999:79. 
257 MEStL: Rådstugubalken XXXIV, s. 183, STb 2:5, Nicholas 1997b:163, Young 1961:94, 
Wübbeke 1991:60. 
258 Young 1961:93–97. 
259 Nicholas 1997a:212f., Young 1961:94. 
260 Barron 2004:16f., 230. 
261 Pitz 1959:320, 364. Militärförfattningen omnämns första gången år 1298. 
262 Fink 1929:206, 209f. 
263 Om Revals borgares deltagande i stridigheter för Tyska orden, se Kreem 2002, och om 
Danzigs borgare, se Hahlweg 1982 (1937):150f. Om Schaffhausens borgares deltagande i de 
österrikiska stadsherrarnas krigföring, se Landolt 2004:22. 
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utanför murarna. Trots detta hände det vid ett par tillfällen under 1400-talet 
att Kölns borgare fick göra fälttjänst utanför staden i krigssituationer.264 

Både engelska och tyska städer hade alltså en skyldighet att försvara sin 
egen stad, men inte att delta i krigsföretag utanför staden, oavsett vilken typ 
av stadsherre de hade. När det ändå har skett betraktas det av tidigare forsk-
ning som undantagsfall och gällde främst försvar av områden i närheten av 
staden.265 

Till skillnad från detta hade de svenska borgarna, liksom de danska, en 
skyldighet att ställa upp med manskap i krigföring för stadsherren utanför 
staden. De svenska städerna delades in i rotar, som skulle delta med ett antal 
utrustade soldater för landets försvar.266 

En annan stor skillnad mellan svenska/danska kontra engelska/tyska 
städer var förekomsten av stadsmurar. Att bygga och upprätthålla en stads-
mur var för de tyska städerna ofta en symbol för deras rätt att försvara sig 
själva. Ett tidigt belägg för detta återfinns i Köln i början av 1100-talet, och 
det var vanligt i många tyska städer under 1200-talet. Att bygga en stadsmur 
var alltså ett företag som borgarna själva skötte i tyska städer och det 
betraktades som en rättighet. Muren var en symbol för stadens frihet och inre 
gemenskap, och många städer kom att avbilda just stadsmuren på sitt stads-
sigill.267 Även i engelska städer var stadsmurar vanliga, åtminstone runt de 
större.268 Borgarna fick själva stå för underhållet av murarna.269 

Av de svenska städerna var det vad vi vet bara Stockholm och Kalmar 
som omgavs av stenmurar. Dessa murar uppfördes under andra hälften av 
1200-talet. Stockholms mur blev för liten, och en ny började uppföras mot 
slutet av 1300-talet, men den blev aldrig helt färdig, utan hade vissa delar 
uppförda i trä.270 Visbys stenmur uppfördes under andra delen av 1200-
talet.271 Murar var också ovanliga i Danmark, där städerna oftast omgärdades 
av gropar och träplank.272 Köpenhamn fick en komplett mur mot slutet av 
medeltiden. 

Förklaringen till dessa skillnader var sannolikt att det fanns en annan syn 
på stadsherrens roll som försvarare av staden. Den svenska liksom den dan-

                               
264 Wübbeke 1991:59–65, 294. 
265 Se Nicholas 1997a:212. 
266 Ljung 1949a:199, 201–205, Ljung 1949b:139, Nordén 1918:175, Rathjen 2005:47, 
Rosqvist 1971: spalt 719f. Se även exempelvis SDhk:33954 och 34088. I Stockholm utsågs 
1476 vid två tillfällen, 25 maj och 26 oktober, två män i varje fjärding att skriva mantalet med 
vårdskrivaren. Det var olika män de båda gångerna. Den 29 maj utsågs fyra rådmän och fyra 
andra borgare att ”lägga rotetalet”, STb 1:55, 58, 77. 
267 Engel 1993:76, Planitz 1954:316ff., Wübbeke-Pflüger 1997:45. 
268 Miller & Hatcher 1995:255. Se t.ex. Chester, Thacker 2005a:215, och Oxford, som även 
avbildade muren på sitt stadssigill, Hassall 1979:301. 
269 Se exempelvis Britnell 1986:121, Cooper 1979:62, Nicholas 1997a:243f. 
270 Dahlbäck 2001:213, Ericson 1997:215. Möjligtvis var även Lödöse kringgärdad av en mur. 
271 1288 får gutars och tyskars fogde och rådmän samt menighet i Visby betala höga böter för 
att ha omgärdat sin stad med murar, SDhk:1414, 1415. 
272 Ericson 1997:214, 217. 
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ska kungen skulle således beskydda städerna mot att borgarna ställde upp 
precis som landsbygden och stred på kungens sida.273 I de tyska och engelska 
städerna ålåg det borgarna själva att försvara sina städer, och de hade därför 
ingen skyldighet att strida för kungen utöver att beskydda städerna. 

Fogden 
Fogden, stadsherrens ämbetsman, fanns i regel i städerna före introduktionen 
av rådet från 1200-talet. Under 1200-talet hade han fortfarande mycket makt, 
men med tiden kom borgmästaren att överta hans ledarställning. Fogden blev 
ändå kvar i staden under hela medeltiden. Denna allmänna utvecklingen kan 
iakttas i både tyska, engelska, danska och svenska städer. 

Tidigare forskning har betraktat den svenska fogdens maktposition som 
unik. Den menar att den svenska fogden i och med Magnus Erikssons stads-
lag gavs en delad makt med rådet, och att fogden på andra håll inte hade 
något att säga till om på rådets möten. Någon sådan bestämmelse förekom 
t.ex. inte i Visbys stadslag.274 Detta förklaras med att den svenska statsmak-
ten hade en större strävan efter ledning och kontroll av städerna än andra 
stadsherrar. Framför allt jämförs med Lübeck och andra nordtyska städer, 
där fogden inte hade något inflytande över rådets verksamhet.275 Kan den här 
bilden av den svenske fogden verifieras? Vad gjorde fogdarna i städerna? 
Vilka likheter och skillnader kan ses mellan de undersökta områdena? 

Fogden i engelska städer 
Vi startar i de engelska städerna, där fogdens degradering inträdde tidigt. Där 
var det i städernas äldsta historia grevskapets sheriff som ansvarade för att 
staden betalade sin skatt till kronan och som upprätthöll kungens rätt i 
stadsdomstolen. Sheriffen kunde dock ha en underordnad, en fogde, i staden 
för att tillse detta (kallad reeve, port-reeve eller bailiff).276 Fogden hade 
figurerat i källorna från 1000-talet som en kunglig ämbetsman, vars huvud-
sakliga uppgift det var att sköta uppbörden av kungens skatt och som oftast 
var den främste ämbetsmannen i staden. Redan på 1100-talet såldes inte 
sällan fogdeämbetet till välbetalande spekulanter.277 Utvecklingen gick mot 
att städerna fick rätt att överta detta ämbete, så att fogden utsågs av borgarna 
bland borgarna, och att staden betalade skatten direkt till kungen istället för 
till sheriffen. Över tjugo engelska städer hade 1216 övertagit ansvaret för 

                               
273 Jfr Dahlbäck 2001:213f. 
274 Hasselberg 1953:150ff. 
275 Ahnlund 1953:182, Fritz 2000:126, Lindberg 1941:10ff., Modéer 1974:spalt 342. Folke 
Lindberg menar också att det kan ha varit rådande praxis när det gäller relationen mellan 
slottsfogden i Stockholm och Stockholms råd som kodifierades i stadslagen, Lindberg 
1941:13. 
276 Miller & Hatcher 1995:285, 288. 
277 Platt 1976:132. 
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skatteuppbörden till kungen och hade sin egen fogde, och ungefär lika 
många städer fick samma rättighet under de följande hundra åren.278 

Många städer hade dock även i fortsättningen ämbetsmän som tillsattes av 
och representerade stadsherren. Främst gällde det mindre städer, som Aln-
wick, Stratford-upon-Avon, Lawenham och Banbury, men även i en större 
stad som Warwick skötte grevens ämbetsmän skatteuppbörden fortfarande 
på 1400-talet.279 

Tidigare hade sherifferna för grevskapen varit de viktigaste kommunika-
tionslänkarna mellan städerna och kungen, men från 1200-talet övertog 
stadsfogdarna i de städer som hade fått sådana mycket av denna roll, vilket 
gav städerna en mer direkt kontakt med kungen. Detta innebar också att 
fogdarna, även om de var borgare utsedda av stadens borgare, fortfarande i 
hög grad var kungens ämbetsmän. De skulle se till att kungen fick sin skatt 
och att alla hans order verkställdes i staden.280 

Denna rättighet att välja en egen fogde istället för att ha en utsedd av 
kungen fick betydelse för mer än skatteuppbörden, eftersom fogden var mer 
än bara finansämbetsman. Hans kanske främsta uppgift var att presidera i 
stadsdomstolen. I exempelvis Oxford övertog de två fogdarna (nu kallade 
bailiffs istället för reeves) som ersatte det kungliga ämbetet ordförandeskapet 
i stadsdomstolen. Utvecklingen gick dock mot en diversifiering av rättsvä-
sendet, där denna stadsdomstol, oftast kallad portmanmoot, endast utgjorde 
en del. Den hanterade vanligtvis ägotransaktioner och egendomsbrott. I en 
del städer fanns endast denna domstol, en gemensam fogde- och borgmästar-
domstol, men det vanliga var under senmedeltiden att det fanns flera olika 
rättsinstanser i de engelska städerna och att deras kompetensområden och 
relation till varandra kunde variera avsevärt.281 Fogdarna i de engelska stä-
derna hade i regel också underställda medhjälpare i sin tjänst.282 

I takt med att de engelska städerna upphöjdes till egna grevskap under 
senmedeltiden, fick de åter en sheriff. I exempelvis Hull ersattes två bailiffs 
med en sheriff 1440, då staden blev grevskap.283 

                               
278 Miller & Hatcher 1995:304, Platt 1976:132, Swanson 1999:79. 
279 Miller & Hatcher 1995:289, 317. 
280 Hill 1948:301, Miller & Hatcher 1995:305, Platt 1976:135, Swanson 1999:81. 
281 Cooper 1979:58, Miller & Hatcher 1995:304, 310f., 317, Nicholas 1997a:153, Swanson 
1999:74–78 och se exempelvis om Oxfords måndags- och fredagsdomstol samt borgmästar-
domstol i Cooper & Crossley 1979:336ff. och Chesters rättsförhållanden i Thacker 2005b:21–
24. 
282 Sherifferna i London hade bl.a. undersheriffer och fångvårdare. Undersherifferna började 
under 1400-talet att utses av stadens menighetsrepresentation (Common Council) istället för 
av sherifferna, eftersom ämbetet var så viktigt. De var rättslärda och fungerade som assi-
stenter och rådgivare till sherifferna. Sherifferna hade också 12 serjeanter var, vilkas uppgift 
det var att fungera som en slags gatupolis, Barron 2004:169f. I Lincoln hade fogdarna två 
skrivare och fyra serjeanter, som skulle presenteras inför borgmästare och menighet varje år, 
Hill 1948:301. 
283 Kermode 1988:91. 
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London hade två sheriffer, som tidigt utsågs av borgarna bland borgarna 
och som hade en lång räcka uppgifter att utföra. Det var inget tacksamt äm-
bete, och många borgare motsatte sig utnämningen. Sherifferna var kungens 
män i staden och skulle inte bara hantera skatteuppbörden utan även vara 
domare i sin egen domstol. Kungen skickade otaliga skrivelser till sina she-
riffer där han t.ex. kunde befalla dem att avrätta förrädare, läsa upp kun-
görelser offentligt i staden eller begära redogörelser för brottmål som hade 
avdömts i borgmästarens domstol. Alla dessa skrivelser skulle de visa för 
borgmästaren och rådet innan de utförde befallningarna, och även de svar 
som de skickade till kungen skulle de visa upp för borgmästaren. Sherifferna 
hade en svår mellanposition, eftersom de inte bara hade kungen att ta hänsyn 
till, utan även hade en betydande roll inom stadens förvaltning. Från stadens 
perspektiv var sheriffernas huvuduppgift att upprätthålla lag och ordning: att 
arrestera kriminella, kalla vittnen till förhör, verkställa avrättningar och 
ansvara för stadens fängelser. Sherifferna hade alltså ett tungt finansiellt och 
juridiskt ansvar, men de tjänstgjorde bara ett år, och denna tjänst var en 
förutsättning för att man senare skulle kunna bli vald till borgmästare.284 

Fogden i tyska städer 
I de tyska städerna innebar tillkomsten av borgmästarämbetet att fogdens 
ledarställning försvann. Liksom i de engelska fick städerna tidigt rätt att 
välja fogden bland sina egna borgare.285 Medan fogden tidigare hade haft en 
rad funktioner, blev hans huvudsakliga uppgift under 1300- och 1400-talen 
att leda fogderätten, som var underställd rådets domstol.286 

I Lübeck skedde detta redan vid mitten av 1200-talet. Rättskipningen var 
då delad mellan en fogdedomstol ledd av stadsherrens fogde och en råds-
domstol. Från åtminstone 1247 tillsatte rådet fogden, som härefter var en 
vanlig borgare. Som motprestation fick staden varje år betala en summa 
pengar till kejsaren. Fogden var ordförande, och som bisittare fungerade två 
rådmän, senare kallade Gerichtsherren. Dessa rådmän vann allt större infly-
tande i fogdedomstolen, och med tiden försvann fogden helt. Fogdedomsto-
len kom dock att bestå, nu ledd av de två rådmännen och en rättskunnig 
rättsskrivare, men dess ansvarsområde inskränktes alltmer, och kom att be-
gränsas till ärenden av mindre betydelse. Under 1300-talet började den be-
tecknas judicium minus, dat nedderste Gerichte, senare Niedergericht. De 
två Gerichtsherren dömde självständigt men förde svårare fall eller princi-
                               
284 Barron 2004:159–168. Den ene sheriffen valdes av borgmästaren och den andre av en 
grupp välansedda borgare. Det finns nästan inga bevarade protokoll från sheriffernas domstol, 
eftersom, tror Barron, de var personligen ansvariga för denna och därför behöll protokollen 
själva, Barron 2004:160f. Om ämbetshierarki, jfr nedan s. 112. 
285 Reval fick denna rätt senast 1330, men staden skulle redan 1265 samtycka till val av fogde, 
Kala 1998:36f. Slesvig fick denna rätt redan 1256 (som då hade hertigen av Jutland som 
stadsherre), Planitz 1954:324, Rathjen 2005:45. Schaffhausen utsåg fogde utan stadsherrens 
inblandning från slutet av 1200-talet, Landolt 2004:40f. 
286 Kala 1998:35ff., Planitz 1954:324. 
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piellt viktiga fall vidare till rådet. Det tycks dock inte ha funnits några klara 
gränser mellan domstolarna.287 Niedergericht sammanträdde på ett offentligt 
torg.288 

Lübeck utgjorde dock ett specialfall, eftersom staden blev riksstad tidigt. 
Förhållandena varierade, liksom hur utvecklingen gick till. I stort sett alla 
städer med lübsk rätt hade liksom Lübeck två Gerichtsherren. Elbing hade 
dessutom ytterligare två, som hade hand om rättskipningen på stadens mark-
områden.289 

För vissa städer finns belägg för att fogden skulle sitta med vid rådets 
sammanträden och kontrollera att stadslagen efterföljdes. Om han t.ex. i 
Neustadt inte kunde närvara, skulle en av rådmännen träda in som hans 
vikarie, så att stadsherren alltid hade en representant i rätten. Rådet fick i sin 
ed lova att inte ta några beslut utan att fogden var närvarande.290 

Även där rådet vann allt större rättskipningsprivilegier, fanns fogderätten 
kvar också under senmedeltiden. I stort sett överallt i de medeltida tyska 
städerna kom det att finnas minst två domstolar, en som sköttes av rådet och 
som i regel betraktades som den viktigaste domstolen, och en som sköttes av 
fogden och som sjönk alltmer i betydelse och kom att bli en slags underrätt 
till rådet, ofta knuten till torget.291 

Det var alltså gemensamt för engelska och tyska städer att det i regel 
fanns flera domstolar, varav en där fogden presiderade. Fanns det flera dom-
stolar också i de svenska städerna? Var det något som utmärkte fogdarna 
här? Hade även de svenska städerna rätt att själva välja fogde bland sina 
borgare? 

Fogden i svenska städer 
Det måste anses vara väl belagt att kungens fogde äldst intog en ledande 
ställning i de svenska städerna.292 Adolf Schück gör en uppdelning av fogdar-
na i borgfogdar och borgarfogdar. Den förstnämnda var en del av kungens 
länsadministration och förestod en kunglig borg som var placerad i eller 
intill en stad. Han innehade sitt ämbete för en kortare, bestämd tid och 
tillhörde oftast stormannaklassen. Med borgarfogde menar Schück fogden i 
städer som inte hade någon borg i eller nära staden. Dessa hade en annan 
karaktär. De tillhörde inte stormannaklassen utan var borgare i de städer där 
de representerade kungamakten och de behöll sina ämbeten under ganska 
långa perioder. Schück hävdar också att borgfogdarna, som tillhörde läns-
                               
287 Ebel 1971:328, 254–262, Pitz 1959:357ff., 362. 
288 Niedergericht sammanträdde från 1300-talet minst två gånger i veckan. Den hölls överallt 
på torget, ofta vid rådhuset, Ebel 1971:329.   
289 Ebel 1971:237f. 
290 Isenmann 2003:220f. (not 5).   
291 Engel 1993:76, Nicholas 1997b:307. 
292 Jfr Kraft 1976:165, Kumlien 1971:134, Lindberg 1941:13, Ljung 1959:spalt 455, Schück 
1926:15.  En fogde omtalas redan i samband med ting i Birka i Rimberts Ansgarsvita, men det 
är okänt vilket förhållande han hade till staden och kungamakten, se Modéer 1974:spalt 340. 
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administrationen, endast presiderade i städernas råd utan att räknas som 
medlemmar, medan borgarfogdarna betraktades som medlemmar av stadens 
råd. Denna uppdelning av fogdarna har anammats av senare forskare, och jag 
ser ingen anledning att ompröva den här.293 Man kan dock konstatera att 
källorna är tunnsådda, och att förhållandena varierade från stad till stad. I 
Västerås tillsattes exempelvis från 1300-talets slut en borgfogde vid det då 
tämligen nybyggda slottet, men trots denna förändring fanns ”borgarfogden” 
kvar i staden.294 

Att en del fogdar skulle räknas som medlemmar i rådet har jag svårt att 
se. I de tidiga brev som har bevarats uppträder fogdarna i städerna främst 
som vittnen, och det är svårt att avgöra vilken maktställning eller funktion de 
hade. I Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet hade fogden en 
ganska betydande maktställning, då han skulle delta aktivt i både stadens 
rättsutövning och förvaltning. Inga domar skulle avkunnas på rådstugan utan 
att fogden var närvarande. Han skulle delta i flera andra förvaltningsärenden 
och närvara vid valen av ämbetsmän där han kunde ha utslagsröst när rådet 
var oenigt.295 Hans främsta uppgift vid alla dessa sysslor var att bevaka kung-
ens ekonomiska intressen.296 

I samband med att borgmästarinstitutionen infördes i de svenska städerna 
under 1300-talet tycks en stor del av fogdens tidigare maktställning ha över-
gått till dem. Där tidigare endast ”fogde och råd” hade utfärdat skrivelser, 
användes nu ”fogde, borgmästare och råd”. Sven Ljung förmodar att detta 
var en konsekvens av att städerna blev mer självständiga i förhållande till 
kungamakten.297 

Från början av 1400-talet användes allt oftare benämningen byfogde, 
vilket torde höra samman med en förändring av själva fogdeämbetet som 
flera forskare har noterat från 1400-talets första hälft. Denna innebar att 
fogden mer kom att bli stadens tjänsteman än kronans.298 Fogden står inte 
längre först i utfärdandet av skrivelser från städerna, utan saknas oftast helt 

                               
293 Schück 1926:320–325, se Blomkvist 1978:56 (och anförd litteratur i not 47), Lindberg 
1941:20f., Lindström 1991:54, Ljung 1949b:119. Fogden på Stockholms slott hade även en 
underfogde, se SDhk:1734, 2665. 
294 Kumlien 1971:426. Jfr även Kraft 1976:213, Lindberg 1933:32f., Lindberg 1959:6. 
295 MEStL: Rådstugubalken II, s. 6, Konungsbalken I, VII, s. 3, 4. Sven Ljung antar att fogden 
hade en mycket större makt i de städer där han presiderade över en borg och hade makt över 
ett större område än själva staden, och han antar att bestämmelsen att fogden skulle ha 
utslagsröst bara gällde i dessa städer, Ljung 1949a:168 ff. Elias Wessén hävdar att bestäm-
melsen om fogdens utslagsröst vid oenighet betydde att det i yttersta hand var fogden som 
avgjorde vem som skulle vara borgmästare och rådman, MEStL:s. 25, not 20. Det är dock inte 
alls säkert att denna situation någonsin uppstod. 
296 Se t.ex. PRFSS 1:91. 
297 Ljung 1949a:167f, 177, Schück 1970 (1929):79. 
298 Jägerstad 1959:283, Lindberg 1941:22, Lindström 1991:50, Ljung 1959:spalt 458. Tidiga 
exempel på benämningen byfogde återfinns i Söderköping 1404 (SDhk:16205), Västerås 1413 
(SDhk:17948), Enköping 1413 (SDhk:17990), Jönköping 1415 (SDhk:18485), Uppsala 1418 
(SDhk:19168) och Linköping 1426 (SDhk:20650). 
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och hållet.299 I Uppsala omtalas fogden i en ledande position fram till 1437, 
men därefter nämns han inte då viktiga ärenden dryftades.300 

Under 1400-talets första hälft utfärdade Erik av Pommern privilegiebrev 
för olika svenska och danska städer, som gav dem rätt att utse en av sina 
egna borgare till byfogde.301 Sven Ljung antar att tidiga privilegier av det här 
slaget bekräftade redan existerande sedvänja och Folke Lindberg håller för 
sannolikt att det var en allmän företeelse på 1400-talet. Han tolkar det som 
ett försök att knyta städerna fastare vid kronan, men att det måste ha lett till 
att fogdens befogenhet i staden urholkades. Till skillnad från Adolf Schück, 
som förmodar att fogden nu fick en underordnad ställning som stadens 
tjänsteman, hävdar Lindberg att det trots denna förändring finns belägg för 
att fogden fortfarande kunde uppträda med auktoritet och att han var en 
socialt aktad man i städerna.302 

Det är alltså svårt att ta ställning till vad utvecklingen innebar. I jäm-
förelse med de tyska och engelska städerna kan man konstatera att privilegiet 
att välja egen fogde kom sent i de svenska städerna, liksom hans degra-
dering. Det, anser jag, tyder på att stadsherren hade ett starkare grepp om de 
svenska städerna. I de tyska och engelska städerna hade fogden som vi sett 
två huvuduppgifter: att se till att stadsherren fick de ekonomiska medel som 
han hade rätt till samt att ansvara för en del av domstolsväsendet. Detta var 
även de svenska fogdarnas uppgifter. Man har dock betonat att fogden inte 
satt i en egen domstol, utan deltog i rådhusrätten. Innebär detta att det inte 
fanns några underrätter i de svenska städerna? 

Varje år valdes två rättsfogdar i Stockholm bland de sittande rådmännen. 
Vilken funktion dessa hade finns inga direkta uppgifter om i källorna. 
Stadslagen omtalade dock en ”rätt ute på torget”, som skulle ledas av en 
fogde och två rådmän.303 Det har varit omdiskuterat huruvida den här under-
rätten verkligen blev förverkligad. Folke Lindberg menar att bestämmelsen 
”var ett mycket löst påhäng på den svenska domstolsorganisationen” och 
håller för troligt att den aldrig trädde i funktion.304 Sven Ljung finner inte 
heller några spår av en underrätt i Arboga, men han antar att denna torgrätt 
existerade i Stockholm redan under medeltiden. Han är emellertid övertygad 
om att den leddes av finansämbetsmännen, kämnärerna, som en följd av 
deras roll som bötesindrivare, och att detta lade grunden till det som under 
1500-talet utvecklades till kämnärsrätten.305 

                               
299 Ljung 1963:260. 
300 Ljung 1954:118. 
301 Angående de svenska städerna, se PRFSS 1:65f. (Enköping 1413) och 81 (Västervik 
1421). 1436 utfärdades liknande privilegier för Stockholm och 1442 för Norrköping, PRFSS 
1:81, 91. Jfr Ljung 1959:spalt 458. 
302 Lindberg 1941:19–25, Ljung 1963:260f.  
303 MEStL: Rådstugubalken V, s. 172. 
304 Lindberg 1941:28f. Jfr Hemmer 1946:197. 
305 Ljung 1949a:176, Ljung 1949b:130, se också Lindström 1991:52. 
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Marko Lamberg, som senast skrev om rådets verksamhet i Stockholm, tar 
för givet att torgrätten existerade. Han menar att rådmannen under sitt andra 
tjänstgöringsår lämnade kämnärssysslan och istället blev rättsfogde, d.v.s. 
”skötte fogdesysslan i torgrätten”, som behandlade mindre förseelser.306 

Vid en närmare granskning av källorna återfinns en del spår efter något 
liknande en underrätt i Stockholm. En byggnad kallad den lilla rätten 
uppfördes i början av 1460-talet. Mester Morten (som var murmästare) beta-
lades 1460 2 mark och 10 örtugar som lön för uppförandet av byggnaden, 
Magnus målare slapp betala skott 1461 för att han målat den, och likaså 
slapp Per snidare betala skott för sitt arbete med dörrarna på lilla rätten.307 En 
Lasse Olsson uppgavs i tänkeböckerna från 1490-talet bo väster om lilla 
rätten,308 och Mattis nära lilla rätten förekommer i källor mellan 1501 och 
1518.309 Var denna byggnad var belägen går tyvärr inte att bestämma i detalj 
med hjälp av källorna. Mattis som bodde vid lilla rätten skattade dock i 
kvarteret ”innan mur”, men nämns sist av alla i kvarterets skottelängd, direkt 
före ”Grabrödra holm” (d.v.s. nuvarande Riddarholmen). Det här var alltså 
inte fråga om en rätt ute på torget, utan en rätt i en separat byggnad. Hur 
användes då lilla rätten? Är den att betrakta som en underrätt till 
rådhusrätten och vilka tjänstemän hade hand om verksamheten? 

Jag har endast funnit tre uppgifter som kan säga något om den lilla rättens 
funktion. Den 27 april 1491 togs ett svårbedömt fall upp angående skada i ett 
skepp. Då ”sades aff for retta, ath tet blyffue swa giort allaledes som for 
litzla retten aff sagth war och är”.310 Det sittande rådet godkände med andra 
ord en dom som hade avkunnats i den lilla rätten. En notis från 1494 i tänke-
boken berättar att ”Alt tet, som Niclis scriffuere fore litzla retten aff sacht 
war pa Ørien klensmidz hustrv wegne, tet ær fulth och fasth”.311 Niclas 
skrivare var sittande rådman, men det framgår inte tydligt om det var han 
som hade avkunnat dom, eller om han var part i ett mål. I båda dessa fall står 
det klart att rådet fastställde domar som avkunnats i den lilla rätten, med stor 
sannolikhet efter det att någon av parterna överklagat till rådet, eller att 
oklara fall tagits upp i rådet av domarna. Ytterligare en uppgift, från 1518, 
berättar att fisk vägdes vid lilla rätten.312 Utifrån dessa få fall kan man 
misstänka att lilla rätten utgjorde en slags sjörätt. Det är mycket troligt att 
                               
306 Lamberg 2001a:193f., 228. Se också Dahlbäck 1988:184 och Dahlbäck 1993:186, 190. 
Lamberg diskuterar stadslagens bestämmelse att torgrätten skulle fungera samma dagar som 
rådhusrätten. Han frågar sig hur detta gick ihop med att rättsfogdarna också skulle tillhöra det 
sittande rådet, men menar att torgrätten kanske bara hölls under en begränsad tid dessa dagar, 
eller på andra veckodagar, Lamberg 2001a:194. 
307 SSb 1:42, 62, 72. Se även hänge till lilla rätten i SSb 1:44 (not) och naglar till lilla rätten i 
SSb 1:66 (not). Bend smed fick 1461 90 järn för ½ mark till den lilla rätten, SSb 1:366. 
308 STb 3:114, 282, SJb 2:293. Ett par av dessa notiser har uppmärksammats av Marko 
Lamberg 2001a:194 (not 21). 
309 SSb 2:27, 71, SSb 3:35, STb 5:191. 
310 STb 2:534. 
311 STb 3:171. 
312 STb 5:158. 
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det funnits en saköresbok för lilla rätten, eftersom inget har kommit med i 
rådets protokoll från verksamheten. 

Vem tjänstgjorde då i den lilla rätten? Eventuellt säger en av notiserna 
ovan att det var en av de sittande rådmännen som avkunnade domar. En inte 
alltför djärv tanke är att de två rättsfogdar som varje år utsågs bland de sit-
tande rådmännen hade med lilla rätten att göra. När det gäller rättsfogdarna 
kan man utifrån källorna egentligen bara säga att de fyllde en viktig funktion 
i förvaltningen. 1478 konstateras att ingen var hemma då marknaden i 
Västerås hölls, varken kämnärer eller rättsfogdar. 1479 beslutades att den 
som ville resa iväg måste sätta en vikarie i sitt ställe, så många som om året 
bör sitta och som har ämbete, rättsfogdar och kämnärer.313 Det är alltså 
tydligt att rättsfogdarna, liksom kämnärerna, hade en funktion som var 
nödvändig för att förvaltningen skulle fungera. Men vilken var då denna 
funktion, vilka uppgifter hade de? Endast en notis omtalar rättsfogdarna. 
1488 beslutade fogden och rådet att en lönnport som Eskilstunabröderna 
hade norrut från sin gård på Helgeandsholmen skulle muras igen. Till att 
verkställa detta utsågs rättsfogdarna Anders Svensson och Ängleka Zanders-
son. Den här notisen ger tyvärr ingen uppfattning om vad de hade för allmän 
funktion.314 Det kan påpekas att rättsfogdarna 1421–24 i ämbetsboken 
benämndes prefecti minoris iudicii, vilket ändå visar att de hade med lilla 
rätten att göra. 

Petri Karonen håller för troligt, utifrån en tänkeboksnotis, att kämnärs-
rätten bildades redan 1490. Den 9 juni gav fogden, borgmästarna och rådet 
kämnärerna fullmakt att förlika dem som ”ey til retta wele (---) som är medh 
piger skennara, slagh och pust etc., hwadt swa dana helst är”.315 Lamberg 
uppmärksammar att kämnärerna från 1486 slutade att antecknas som till-
hörande det sittande rådet i ämbetsboken, men att de i tänkeboken noterades 
som tillhörande rätten. Detta menar han skulle kunna innebära att en 
kämnärsrätt redan nu hade bildats, och att det var lilla rätten som tänkeboken 
refererade till. Han menar också att det minskande antalet ärenden som 
behandlades på rådstugan pekar på att kämnärerna övertagit en del.316 

Källorna är få och svårtydda, men det kan konstateras att det finns belägg 
för att det fanns en lägre rätt i Stockholm, som bedrev verksamhet i en sepa-
rat byggnad under medeltiden, men om det var kämnärerna eller rättsfog-
darna som satt för rätta får vi inte säkert veta. 

                               
313 STb 1:186, 212. 
314 STb 2:312. 
315 STb 2:445. Detta har översatts till ”pigor, skinnare och stötar”, se Lamberg 2001a:356 (not 
21). Jag anser det vara troligare att det gäller olika former av våld som förekommer i 
stadslagen som avses, nämligen blodsår, slag och kindpust, samt utomäktenskapliga sexuella 
förbindelser, d.v.s. brott som bestraffades med böter. 
316 Lamberg 2001a:194 (och 356, not 21), Lamberg 2001b:317, STb 3:226, 328, SÄb. Se även 
Dahlbäck 1988:184 och Lindström 1991:52. 
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En motsvarighet till lilla rätten förekommer faktiskt i Kalmars tänkebok 
1437: ”tha waro for litla rættenom niclis remaslaghare waar borghare ok 
merten strabuk ok bekendos thet the waro eens wordhne vm allan rekenskap 
thøm foor j mellan”. Niclis hade upplåtit en halv gård till Marten som hade 
tillfallit honom vid arvskifte.317 

En underrätt fanns alltså både i Stockholm och i Kalmar på 1400-talet, 
men om det också fanns i andra svenska städer går inte att se i källorna. Med 
tanke på att de uppgifter som faktiskt finns från Stockholm och Kalmar är så 
sporadiska och bara har ”råkat” hamna i rådens källor, skulle det kunna 
innebära att det också fanns i Arboga och Jönköping, trots att en sådan rätt 
inte nämns i deras tänkeböcker. 

Även enligt Visbys stadslag skulle det finnas en lägre fogderätt på torget, 
där två fogdar, en tysk och en gute, skulle döma.318 Nils Östman anser att 
rätten på torget i den svenska stadslagen var en influens från Visbys stads-
rätt. Sven Ljung förmodar istället att de båda hade en gemensam förebild, 
”rimligtvis hämtad från tyskt stadsväsen”. Folke Lindberg väljer att starkt 
betona Lübeck som förebild för denna torgrätt. Han kallar den en ”impor-
terad nyhet”, som inte riktigt passade in i den svenska författningen.319 Den 
här uppfattningen är svår att ta ställning till, eftersom vi vet så lite om den 
lilla rättens funktion. Det måste ändå poängteras att de tänkeböcker som har 
bevarats från rådens verksamhet i Stockholm, Jönköping och Arboga inne-
håller alla typer av rättsfall under andra delen av 1400-talet och att fogden 
hade en viktig roll i denna domstol. Den var alltså en integrerad fogde- och 
rådhusrätt. Detta innebär att de svenska städernas rättsystem skiljer sig från 
de flesta engelska och tyska städer. Orsak till detta kan vara att stadsherren 
var starkare i de svenska städerna. 

Fogden i danska städer 
Även de danska städerna hade fogdar utsedda av stadsherren, men fick under 
1400- och 1500-talen rättigheter att välja fogden själva. Det äldsta kända så-
dana privilegiet kommer från Flensborg 1413.320 Valet skulle dock även i 
fortsättningen godkännas av kungen, och fogden skulle svära en ed till kung-
en. Kring år 1400 började också fogdarna kallas ”byfogde”. Det förekom att 
                               
317 KTb:75. 
318 Se VStL:26. Enligt Dick Wase skulle det vara två rådmän som var fogdar, och de skulle 
även ha ytterligare två rådmän som bisittare. Han skriver märkligt i en parentes att det nattetid 
kunde vara två besuttna borgare istället för rådmän. Märkligt är också hans påstående att 
rättarfogden var en ensam ämbetsman i tyska städer, och att Visbys två kunde vara ett tyskt 
inflytande, men en anpassning till att man hade två nationaliteter, Wase 1998:10ff. Karl Å. 
Modéer nämner att bisittarna kunde vara rådmän men alternativt borgare. Från denna 
fogderätt appelerade man enligt honom till rådet, Modéer 1974:spalt 341. 
319 Lindberg 1941:15, Ljung 1959:spalt 457, Östman 1915:11. 
320 Andrén 1985:110, Mackeprang 1900:211. Andrén tolkar detta som ett led i Erik av Pom-
merns strävan att lägga hertigdömet Slesvig under den danska kronan. Se även Jörg Rathjen, 
som menar att fogden i Slesvig enligt rätten från ca 1400 inte fick tillsättas utan att rådet hade 
godkänt honom, Rathjen 2005:45. 
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det fanns två fogdar. I Malmö fanns från slutet av 1300-talet en fogde och en 
underfogde, men det är inte känt vilken funktion de båda hade. Även i Ribe 
fanns två fogdar på 1400-talet.321 

I de danska städerna fanns under senmedeltiden två domstolar, en rådhus-
rätt och ett byting. Källorna är diffusa när det gäller relationen mellan dessa, 
men förmodligen fungerade rådhusrätten främst som en slags handels- och 
sjörätt, medan kriminalmål och en del annat avhandlades i bytinget. Byfog-
darna presiderade i bytingen, men rådmännen kunde döma tillsammans med 
fogdarna och med representanter för borgerskapet.322 

Borgmästare och råd 
Det fanns alltså en ganska stor skillnad mellan olika städer när det gällde hur 
självständiga de var från sin stadsherre, men detta innebär inte att den inre 
organisationen varierade lika mycket. Även om rådet i staden var underställd 
stadsherren intog han överallt främst en kontrollerande roll, och i de allra 
flesta städer hade rådet huvudansvaret för stadens inre liv.323 

Gemensamt för medeltidens stadsväsende var att det inte fanns någon 
tydlig gräns mellan legislativa, juridiska och exekutiva funktioner. Samma 
personer, d.v.s. rådmännen, ansvarade för alla dessa områden. Det innebar 
dock inte att de också utförde allting själva. Om vi startar med den inre ad-
ministrationen, d.v.s. av finanser, handel och hantverk, byggnation, skatte-
uppbörd o.s.v., hade rådet som grupp det högsta ansvaret och beslutande-
rätten, men exekutivt låg de flesta uppdrag på borgare utanför rådet eller 
sköttes av enskilda rådmän. Rådet som grupp hade två huvuduppgifter: att 
fatta administrativa beslut och att vara den högsta dömande makten i 
staden.324 

Det var rådet som grupp som bar ansvaret för staden. I tyska städer ägde 
de enskilda rådmännen makt bara som delaktiga i rådsgemenskapen och 
kunde bara handla som representanter för rådet, inte i eget namn.325 Detta tog 
sig uttryck i själva beslutsfattandet, där en del källor uttryckligen berättar att 
majoriteten fällde avgörandet. Det betonades ofta i eder hur viktigt det var 
att alla rådmän accepterade besluten och stod enade inför menigheten. Den 

                               
321 Mackeprang 1900:204–212. 
322 Jacobsen & Madsen 1999:147, Lindström 1991:52, Mackeprang 1900:113f., Paludan 
1996:235, Rathjen 45, 48. I ett privilegiebrev för Halmstad från 1327 betonas att fogden inte 
får döma i staden utan att borgmästarna och rådmännen är närvarande, se PRFSS 1:280 (8). 
323 Jfr Barron 2004:136, Black 1996:101, Isenmann 2003:222ff., Landolt 2004:46, Miller & 
Hatcher 1995:309, 311f. 
324 Friedrichs 1995:261, Lamberg 2001a:12, Mackeprang 1900:102f., Miller & Hatcher 1995: 
308, Rogge 1996:133. Marko Lamberg konstaterar att andelen administrativa ärenden som 
nedtecknades i Stockholms tänkebok var mycket liten i förhållande till antalet domstolsnoti-
ser, varför han menar att rådets roll som administrativ myndighet endast var sekundär, Lam-
berg 2001b:320f. 
325 Ebel 1971:241, Isenmann 2003:344, Pitz 1959:323. 
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som gick emot rådets beslut skulle betraktas som menedig och uteslutas ur 
rådsgemenskapen. I den svenska stadslagen stadgades majoritetsbeslut vid 
val av nya rådmän och borgmästare som en alternativ lösning om rådet var 
oenigt, men om det också tillämpades i rådets vanliga beslutsprocess är 
ovisst.326 I Stockholms tänkeböcker förekommer fall där rådmän har dömts 
för att inte ha följt rätten. Så dömdes exempelvis Måns Budde 1518 att 
betala dryga böter på 40 mark för att egenmäktigt ha satt en av sina tjänare i 
häktet, utan att borgmästarna hade godkänt åtgärden.327 

I en del stadslagar fanns regleringar av vilka funktioner rådet som helhet 
skulle ha och vilka uppgifter varje ämbetsman skulle sköta328, men oftast var 
detta inte specificerat. Rådet var stadens styrelse, och vad detta innebar mer 
exakt har förmodligen varit flexibelt. Regleringar av stadens näringar är 
mycket vanligt förekommande, och just kontroll av handel och hantverk 
måste räknas som en av rådets viktigaste administrativa funktioner. Råd fö-
rekommer ofta första gången i källorna just i samband med tidiga regleringar 
av mått, vikt och mynt.329 Här fanns dock en stor skillnad mellan olika stä-
ders självständighet att styra över exempelvis myntning och priser. 

Vilken makt borgmästarna hade är inte alltid lätt att avgöra. Även om 
borgmästaren var bunden vid rådets majoritetsbeslut, hade han enligt Erich 
Maschkes åsikt en mycket stor makt. Som ledare för rådet utövade han ett 
stort inflytande över stadens inre angelägenheter, och som sändebud och sta-
dens representant i olika sammanhang påverkade han även stadens utrikes-
politik.330 Enligt Hans Planitz eftersträvade många tyska borgmästare från 
1300-talet en i det närmaste diktatorisk makt. Han ger exempel på släkter i 
Augsburg, Regensburg och Zürich som lyckades få ensamrätt till ämbetet 
under perioder på 1300-talet.331 Brigitte Maria Wübbeke framhåller också att 
Kölns två borgmästare hade stora rättigheter och en avgörande betydelse för 
hur stadens politik fördes.332 

Tidens didaktiska texter uttryckte åsikter om borgmästarna och deras 
makt. Enligt Johannes Rothe, som var stadsskrivare i Eisenach kring år 
1400, fanns det vissa saker som borgmästaren kunde bestämma själv och 
annat som krävde medhåll av det tjänstgörande rådet. Han fick t.ex. inte själv 
utvisa någon från staden, avsätta ämbetsmän eller utställa urkunder i stadens 

                               
326 Ebel 1971:243, 245, Isenmann 1988:138, Isenmann 2003:345, 347f., 402f., MEStL: Ko-
nungsbalken VII, s. 5. Se även ett exempel i form av en förordning daterad 1371 från Kon-
stanz, enligt vilken alla skulle ha samma makt i rådet, Frenz 2000:185f. Det finns dock ingen 
information om hur beslut fattades i danska städer, se Mackeprang 1900:112. 
327 STb 5:183. 
328 Barron 2004:140f., Isenmann 2003:228, 413. 
329 Planitz 1954:319f. och exemplet Freiburg s. 306. Se även exemplet Schaffhausen, Landolt 
2004:99. Enligt Roskildes rätt var fogden ansvarig för att granska att handelsregleringar följ-
des, men böter skulle delas lika med staden, Hørby 1985:369f.  
330 Maschke 1980:198. 
331 Planitz 1954:324. 
332 Wübbeke 1991:74. 
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namn.333 Enligt Rothe hade borgmästaren också det yttersta ansvaret för att 
lagen följdes, för att likabehandling praktiserades och för att rådet verkade 
för stadens bästa.334 Johannes Frauenburg, som var stadsskrivare i Görlitz, 
skrev 1476 en utförlig regelbok för borgmästare. Här fanns mycket detal-
jerade förhållningsregler till alla borgmästare om hur de borde uppföra sig. 
De skulle exempelvis hålla en distans till vanliga borgare för att upprätthålla 
ämbetets status, men vänligt ta emot prominenta gäster i sina hus (utan att 
underhålla dem alltför mycket) till stadens ära (och den egna). Det var också 
deras uppgift att se till att de rådmän som satt med dem arbetade alla för en, i 
kärlek, vänskap och enighet samt uppförde sig korrekt i domstolen. Borg-
mästarna skulle också kontrollera andra ämbetsinnehavare, och om dessa 
inte skötte sig skulle de bestraffas eller avlägsnas från sin tjänst.335 Liknande 
ansvar för arbetet på rådstugan och för andra ämbetsmäns tjänsteutövning 
återges i exempelvis Nürnbergs rådsordningar.336 

Borgmästarna hade både det övergripande ansvaret för stadens allmänna 
förvaltning och en diplomatisk och militär funktion utåt sett, som stadens 
ansikte. Detta sista var ofta dyrt och tidskrävande i tyska städer, och kunde 
kosta borgmästaren livet om han misskötte sig.337 

I en del större tyska städer fanns en rangordning och funktionsuppdelning 
mellan flera borgmästare.338 

I Stockholm var borgmästaren en del av rådsgemenskapen, men kunde 
även agera mer självständigt. I riksrådets privilegiebrev till staden 1436 på-
bjöds ”at radzins budh wardhe holdet stadhugt ok fast, som the skiælica vppa 
bywdha, oc serdelis thet borghamæstarana siælffue vppa byudha”.339 

Borgmästarna hade ofta tillgång till stadens sigill och nyckel till den kista, 
där alla stadens brev och handlingar förvarades.340 Även enligt den svenska 
stadslagen skulle de sittande borgmästarna ha varsin nyckel till det hus eller 
den kista, där stadens sigill, bok och privilegier fanns. I Stockholm fanns på 
rådstugan en borgmästarkista, som de hade nycklarna till, och ett borg-

                               
333 Bierschwale & van Leeuwen 2005:21, Isenmann 2003:286. Om Johannes Rothe, se ovan s. 
50. Angående begränsning av borgmästarens makt stödjer sig Rothe på Aristoteles’ sjätte bok 
i Politiken, se Isenmann 2003:285. 
334 Isenmann 2003:287ff. Se ”Normer för rådmännens ämbetsutövning” i kap. 7 nedan. 
335 Isenmann 2003:237–244. Jfr Groebner 2002:21. 
336 Isenmann 2003:417ff. 
337 Engel 1993:63, Rogge 1996:139f. 
338 Isenmann 2003:412f., 417f. Av de fyra borgmästarna i Lübeck var t.ex. de två äldsta 
ordförande i det sittande rådet, medan den tredje hade sitt ”lediga” år, då han visserligen satt 
med vid rådets sittningar, men slapp alla förvaltningsuppgifter. Den fjärde, som hade valts 
senast, var från mitten av 1500-talet kämnär, det vill säga ansvarig för stadens finanser, tills 
en av de andra borgmästarna avled. Detta bruk förekom under medeltiden, men var inte så 
vanligt. År 1462 uppträder för första gången i källorna ”oldeste borgermeyster, de yt wort 
heylt”, Bruns 1951:33, 84f., Ebel 1971:232. Jfr även Lutterbeck 2002:59, 61f. För de allra 
flesta städer har man inte kunnat konstatera en funktionsuppdelning mellan borgmästarna. 
339 PRFSS 1:81. 
340 Engel 1993:64, Planitz 1954:324, Poeck 2003:28. 
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mästarskåp.341 I London förvarades stadens sigill i en kista med ett antal lås. 
Hur många och vilka som skulle förvara nycklarna var ofta föremål för om-
reglering, men för det mesta delades ansvaret av borgmästaren, en eller flera 
rådmän och representanter för menigheten.342 

Som vi såg tidigare spelade borgmästarämbetet en stor symbolisk roll i de 
engelska städerna, där kungen inledningsvis vägrade att acceptera dem. 
Deras grad av självständighet kom dock att variera kraftigt. I städer med 
adelsmän som stadsherre kunde de ha en i huvudsak ceremoniell roll, medan 
de i en del större städer fick en mycket upphöjd position.343 Oavsett vilket 
betonades borgmästarens makt mer än rådsgemenskapens i engelska städer, 
och rådmännen hade en friare ställning inom förvaltningen än de tyska 
rådmännen. Det var vanligt att varje enskild rådman representerade ett av 
stadens kvarter och fungerade som domare i den kvartersrätt (wardmote), 
som fanns i många engelska städer.344 

Borgmästaren i London hade som främsta uppgift att hålla fred i staden. 
Han ansvarade också för uppsynen över alla ämbeten och att handelsförord-
ningarna följdes och han var domare i borgmästardomstolen, där främst 
merkantila ärenden som behövde avgöras snabbt hanterades.345 I de flesta 
engelska städer fanns en borgmästardomstol.346 

Det tog ett tag innan de engelska städerna fick rätt att hantera allvarliga 
kriminalfall som mord och självmord. Från ca 1200 förekommer en ämbets-
man i städerna kallad coroner. Han valdes bland borgarna men var i kungens 
tjänst liksom fogden. Städernas coroners skulle utreda dödsfall och föra 
protokoll över alla grövre brott som begicks i staden i väntan på att kungens 
domare skulle besöka staden för att avgöra målen. Denna praxis orsakade 
dock stora problem, eftersom det kunde bli en mycket lång väntan för de 
åtalade. Under 1300-talet fick istället borgmästare och fogdar rätt att döma 
själva även vid grövre våldsbrott.347 London fick inte detta privilegium att 
döma kriminella förrän 1444.348 

Liksom i de engelska städerna hade de tyska råden från början inte rätt att 
utdöma dödsstraff, utan det skedde inför en adlig landsbygdsrätt. Med tiden 
köpte dock städerna sig denna rätt.349 Rådsdomstolen var i huvudsak en 
civilrätt till att börja med, som hanterade ägotransaktioner och ärenden som 

                               
341 MEStL: Konungsbalken III, s. 4, SSb 1:341, 348, 352. 
342 Barron 2004:134f. 
343 Miller & Hatcher 1995:308, Swanson 1999:79f. 
344 Barron 2004:139, Cooper 1979:58f. 
345 Barron 2004:153ff., 196f. Om rättsförhållandena i London, se även Nicholas 1997a:238. 
346 Se exempelvis Cooper 1979:58. 
347 Hunnisett 1961:9, 160, Platt 1976:135, Swanson 1999:82. Formellt skedde detta genom att 
ett nytt ämbete inrättades: keeper of the peace, senare justice of the peace, förkortat JP, 
Swanson 1999:82. Coroners fanns inte bara i städerna utan i alla engelska grevskap. 
348 Barron 2004:37f. 
349 Engel 1993:76, Isenmann 1988:161, Isenmann 1991:202, Landolt 2004:297. Se om rätts-
väsendets varierande former i Engel 1993:78–81. 
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hade med näringsverksamheten att göra. Rådet dömde också alla brott mot 
de ordningar och regler som det självt hade utfärdat, vilket utöver dessa fall 
även rörde stadsfreden. Rådet ansvarade för ordningen i staden och det var 
därför deras uppgift att döma fridsstörare.350 

Till skillnad mot tyska och engelska städer hade de svenska råden alltifrån 
det äldsta bevarade stadsprivilegiet från 1288 rätt att döma grövre brottsling-
ar.351 Även de danska städerna hade tidigt denna rätt.352 

I många städer hade rådet utöver sina administrativa och dömande funk-
tioner också viss rätt att lagstifta om mindre saker som ansågs viktiga i sta-
den. Det fick utfärda egna ordningsstadgor, så länge dessa inte stred mot de 
övergripande lagar och förordningar som stadsherren hade förlänat staden.353 
Föremål för dessa städernas egna påbud var gemensamma angelägenheter 
som rörde alla som levde och verkade inom staden. Hit hörde exempelvis 
djurhållning, handelsregleringar av olika slag, otillåten handel av personer 
som inte hade förvärvat burskap, renhållning och förbud för prostituerade att 
bära fina kläder.354 

Utskjutande balkonger fanns ofta på rådhusen i Europa, och därifrån läs-
tes statuterna, men användandet av ordet burspråk för denna balkong tycks 
inte ha varit vanligt under medeltiden. I Sverige betecknade ordet burspråk 
under slutet av 1400-talet dock både själva bestämmelserna som utfärdades 
av rådet, sammankomsten då burspråken lästes för menigheten och den plats 
där burspråken lästes upp. I Stockholm omtalar tänkeboken 1489 i förbi-
gående att ett stenhus var placerat öster om rådhuset och burspråket, vilket 
tyder på att burspråket var en fristående byggnad av något slag.355 I tyska stä-
der betecknade ordet burspråk huvudsakligen själva sammankomsten.356 Bur-
språk hölls ofta i samband med valproceduren, då ett nytt råd tillträdde, och 
det lästes från balkongen eller på något annat sätt i anslutning till rådhuset.357 
Även i engelska städer lästes förordningarna ofta i samband med valproce-
duren.358 I Riga hölls burspråk varje år vid Mickelsmäss den 29 september i 
samband med valet.359 

                               
350 Engel 1993:78 
351 I privilegiet för Jönköping från 1288 får rådmännen i uppdrag att ”huar de kunne öffuer-
komme mandrapare oc alle vgierningzmen oc almenneliga lagsens öffuertredere, item lands-
trykare oc mijstenckte menniskior, att de dem til en gran randsakningh friliga hindre oc heckte 
moge”, PRFSS 1:11. 
352 Se t.ex. DGKL 1:18, nr 3. 
353 Nicholas 1997b:120, Rigby 1988:78. Läs om Johannes Rothes uppfattning om städernas 
lagstiftning i Isenmann 2003:280–284. För danska städer se exempelvis DGKL 1:188, nr 13, 
Kroman 1957:spalt 370, Mackeprang 1900:106f. 
354 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The Community as Political Entity”. 
355 STb 2:142, även i SJb 2:142. Balkongen kallades vanligtvis Laube i källorna. Se exempel-
vis ”van der louen” i Riga, Poeck 2003:254. 
356 Hartwig 1906 (1903):6, Poeck 2003:143. 
357 Ebel 1971:232f., Engel 1993:68f., Poeck 2003:107, 123, 143, 169, 221f. 
358 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”Occupational Analysis”. 
359 Poeck 2003:254. 
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I Lübeck nämns burspråk så tidigt som 1297. De skulle läsas fyra gånger 
om året från balkongen på rådhuset inför den församlade menigheten och de 
såg mycket likartade ut från gång till gång, med vissa skillnader beroende på 
säsong.360 Även i Köln såg ordningsstadgorna, som där kallades Morgen-
sprachen, nästan likadana ut från år till år.361 

I Stockholm utfärdade rådet ordningsstadgor, burspråk, som lästes upp för 
menigheten lördagen före jul och vid pingst. Ordet burspråk förekommer i 
källorna 1409 och det första bevarade burspråket är från 1459, men det var 
troligtvis en äldre sedvänja. Enligt Karlskrönikan samlade Engelbrekt och 
Karl Knutsson Stockholms invånare på stadens torg efter att de hade intagit 
staden 1436 för att fråga om de ville stå på deras sida. I textpartiet ingår 
rimmet: ”Po bwrspraket the herra ga, alla borgarna nidan för them sta”, vil-
ket alltså innebär att burspråket var en balkong eller en upphöjd plats på 
torget.362 

I Sverige är burspråk kända endast från Stockholm.363 Burspråket funge-
rade troligtvis som en officiell informationskanal genom vilken både råd och 
statsmakt kunde kommunicera med Stockholms borgare. Enligt de uppgifter 
som finns i källorna från slutet av 1400-talet var det ofta Sten Sture och 
riksrådet som tillsammans med stadens råd kallade till burspråk. Ordnings-
föreskrifterna som lästes upp på burspråket var i stort sett desamma från år 
till år. De vanligaste bestämmelserna var att lösaktiga kvinnor inte fick bära 
dyra kläder (”dandekvinna dräkt”), att svin inte fick gå lösa inne i staden 
samt olika handelsrestriktioner.364 

Uppenbarligen var ovetskap om burspråksförordningarna en förmildrande 
omständighet vid överträdelser av dem. Den 20 juni 1485 benådades Claus 
Werdeman från dryga böter på 40 mark, som han ådragit sig när han ”stegh 
offwer bomen”, därför att han gick ed på att han inte visste vad som var lyst 
på burspråket.365 Stockholms burspråk hade alltså många motsvarigheter bå-
de i tyska, danska och engelska städer, men burspråk återfinns inte i andra 
svenska städer under medeltiden, vilket kan bero på källbristen. Det är också 
möjligt att de sågs som en onödig kanal i de mindre städerna, där informa-
tion kunde spridas mer effektivt på andra sätt. Inflyttningen var också större 
till Stockholm, varför det kan ha funnits ett större behov av att informera 
nyanlända om gällande ordningsregler. 

                               
360 Fink 1934:217f., Pitz 1959:314f. Burspråken finns inte bevarade i skriftlig form förrän på 
1400-talet. De skulle läsas den 22 februari (Petri stolfest), 25 juli (Jakob), 11 november 
(Martin) och 21 december (Thomas), Fink 1934:217. 
361 Pitz 1959:81. 
362 MEStL:188f. Att burspråken lästes vid jul ger källorna belägg för, se SJb 1:126 och STb 
5:181, 281, 288. Däremot är det mer osäkert om det skedde vid pingst. 1486 infördes en notis 
den 19 juli om vad man kommit överens om på burspråket och den 3 juni 1517 återges en 
händelse efter det att ”burspraket lyst och hollet var”, STb 2:159, STb 5:153. 
363 Ljung 1949a:172f., Ljung 1957b:spalt 369, SJb 2:126, STb 2:266. 
364 De bevarade burspråken är tryckta i STb 1:427–496. 
365 STb 2:94. 
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Sammanfattning 
I städernas kamp om självständighet från sina överherrar i det feodala 
Europa var det ofta en symbolisk vinst att få makt över sin egen styrelse, och 
det var ett privilegium som borgarna bevakade noga. De flesta överherrar var 
huvudsakligen intresserade av att få ut sin årliga summa pengar eller andra 
tillgångar från staden, något som kunde uppnås lika väl eller kanske bättre 
om staden fick makt över sina inre angelägenheter. 

De svenska, engelska och danska städerna hade i regel sin kung som 
stadsherre, medan de tyska för det mesta hade mer lokala herrar som närmsta 
stadsherre. Det innebar att svenska, engelska och danska städer hade en tyd-
ligare övermakt än de tyska. Allmänt sett har dock stadsherrarna överallt 
överlåtit den inre administrationen av staden till borgmästare och råd. Störst 
inflytande över städerna utövade den engelska kungen. Om råden inte lycka-
des upprätthålla frid och ordning, kunde han ta ifrån dem styret av staden. 
De engelska städerna fick också sent rätt att döma grövre brottslingar på 
egen hand och kungen hade fler ämbetsmän i sina städer än stadsherrar i 
andra regioner. Borgare som skötte sina ämbeten väl i engelska städer kunde 
också lockas med en karriär inom statsförvaltningen, vilket kan ses som ett 
medel för att kontrollera ämbetsmännen. Även det faktum att städerna tidigt 
fick permanenta råd istället för årligt växlande, kan ses som ett tecken på 
kungens kontrollbehov. Permanenta råd blev vanliga även i de andra regio-
nerna från 1500-talet, i samband med statens makttillväxt, vilket kan ses som 
en rationell förändring för den som ville kontrollera staden utifrån. 

Överallt fick fogden en allt mindre betydelsefull roll i staden och istället 
växte rådens och borgmästarnas makt. Hans förhållandevis sena degradering 
i de svenska och danska städerna kan tyda på att han hade ett starkare grepp 
om dessa städer. Råden hade det övergripande ansvaret för stadslag och ad-
ministration. Deras dömande funktion var den som upptog störst del av deras 
tid. De hade också en viss rätt att skapa egna förordningar. Borgmästaren 
hade störst makt i rådet, men agerade ändå som en del av rådsgemenskapen. 
Både borgmästare och rådmän hade i regel en större individuell frihet i 
engelska städer än i övriga. Hur mycket makt borgmästarna hade i realiteten 
varierade förmodligen ganska kraftigt i medeltidens städer, men är svårt att 
utläsa av källorna. 

De likheter och skillnader som har uppmärksammats beträffande städer-
nas relation till sina stadsherrar och deras fogdar kan vara av vikt för den 
fortsatta analysen, eftersom man t.ex. kan tänka sig att relationen till stads-
herren, särskilt stadens grad av självständighet gentemot stadsherren, kunde 
ha en inverkan på hur den politiska kulturen såg ut. Detsamma gäller rådens 
makttillväxt, som förmodligen har påverkat relationen till den övriga stads-
befolkningen. 
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4. Ämbetsväsen 

Rådsämbeten 
När det gäller städernas ämbetsmän, inom och utom rådet, är det svårt att få 
någon helhetsbild ens för en enskild stad. Dessutom varierar denna bild över 
tid, eftersom nya ämbeten tillkom och andra kunde försvinna. Trots detta 
källproblem kan man konstatera att antalet ämbetsmän varierade mellan 
städerna, liksom vilka ämbetsmän man hade. Det fanns dock även betydande 
likheter. 

Ett av de få undantagen när det gäller felande uppgifter om ämbetsmanna-
staben är en uppräkning av rådsämbeten som gjordes i Lübeck 1298. Sam-
manlagt fördelade sig ämbetena på 17 rådmän, så att förmodligen varje med-
lem av det tjänstgörande rådet innehade ett ämbete. Uppräkningen omfattade 
(i nämnd ordning) först två borgmästare och två kämnärer. En rådsherre 
ledde som kansler rådskansliet, som hade ansvar för skrivarverksamheten, 
och två ansvarade för rådsvinkällaren (vinmästare), där allt importerat vin 
lagrades. Två fogdar hade ålagts att leda domstolsförhandlingar. Stadens 
mark ansvarade markmästaren för, och två rådsherrar utövade som en slags 
yrkeskontroll eller näringsuppsikt. Hos åtminstone en rådman låg ansvaret 
för Tresekammer (ung. skattkammare, ett förvaringsrum i Mariakyrkan) och 
stadens rättsböcker, och två rådmän förvaltade stadens vapen och stall (Mar-
stallherren).366 

Sådana här uppräkningar av ämbeten är som sagt mycket sällsynta och 
oftast kommer vår information om ämbetena sporadiskt, då de råkar om-
nämnas i urkunder av olika slag. Vill man göra en beskrivning av ett ämbete 
krävs att man lägger pussel av dessa källor och försöker se vilken funktions-
spännvidd de hade. 

Överallt fanns det vissa ämbeten som ansågs viktigare än andra, sådana 
som innebar ett stort ansvar eller som gav innehavaren en hög prestige. 
Dessa aspekter kan vara ännu svårare att se i materialet än vilken uppgift de 
hade. Ibland kan det också vara svårt att avgöra om ämbetet räknades som 
ett rådsämbete eller om en borgare utanför rådet skulle eller kunde sköta 
uppdraget. Den viktigaste ämbetsmannen var borgmästaren, rådets ordföran-
de. Om detta är alla eniga. Därefter blir bilden mer diversifierad. Vissa upp-
                               
366 Lutterbeck 2002:45f. Se också von Brandt 1954:91 och Pitz 1959:321. 
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drag skulle alltid skötas av rådmän och andra var rådmännen förbjudna att 
inneha. En sådan reglering gjordes exempelvis i Speyer 1287, där en del 
viktiga ämbeten inte fick innehas av sittande rådmän, bland vilka fanns 
kämnärer, myntmästare och fogdar.367 

Återigen finns en ovanligt belysande uppgift från Lübeck som berör detta. 
1416 betecknades kämnär, vinherre, rättsherre, Weddeherr och Marstallherr 
tillsammans med skottherrar som ”stad ammete, de van older wanheit pleg-
hen in dem rade to wesende”.368 Det råder alltså ingen tvekan om att det all-
tid var rådmän som innehade dessa ämbeten. Dessutom fanns många mindre 
betydelsefulla ämbeten i Lübeck som besattes med rådmän, som myntherrar, 
tegelherrar (som ansvarade för stadens tegelbruk) och byggherrar (som över-
vakade byggandet i staden).369 Ämbetsmännen i Lübeck var dock ovanligt 
talrika. I andra städer med den lübska rätten fanns inte lika många, men någ-
ra ämbeten förekom överallt, och det var borgmästare, en eller två kämnärer, 
två rättsherrar och två Wetteherrar (d.v.s. tre av de fem stora ämbetena). Vid 
sidan av dessa fanns andra lägre ämbeten, beroende på stadens behov. I bl.a. 
Kiel, Rostock och Greifswald fanns Mühlenherren (ung. kvarnherrar), och 
det var också vanligt att rådsmedlemmar ansvarade för kyrkor och hospital. I 
Greifswald tillsattes 16 rådsämbeten enligt en förordning från 1451.370 

För att ge ett exempel från en större stad fanns det i Köln på 1400-talet ca 
40 rådsämbeten. Vissa av dem tillsattes med män som var sittande rådmän, 
eller av män som hade varit sittande rådmän. Om uppgiften krävde det, 
kunde flera män inneha samma ämbete, och en och samma man kunde också 
inneha flera ämbeten samtidigt. En enskild uppgift kunde också vara upp-
delad på flera olika rådsämbeten.371 

Ett allmänt återkommande ämne för reglering var om en rådman fick ha 
flera ämbeten samtidigt eller inte. Eberhard Isenmann anser att det var 
mycket vanligt i tyska städer att han hade det, eftersom gruppen av rådmän 
var så liten.372 På en del platser har man dock infört regler mot detta, exem-
pelvis i Augsburg.373 I Stockholm förekom det ofta att samma man innehade 
flera ämbeten samtidigt. Framför allt återfinns där många rådmän bland de 
kyrkliga ämbetsmännen och bland kvartersmästarna och härbärgerarna.374 
Stockholms ämbetsbok är en av de rikaste källorna i Europa kring ämbets-
män. Den är bevarad från 1419 och ger för varje år en uppräkning av årets 
ämbetsmän i staden. Även i Arboga har många av ämbetsmännen nedteck-
nats i tänkeboken, i samband med den årliga ämbetsväxlingen. 
                               
367 Planitz 1954:322. 
368 Bruns 1951:38. Om Wetteherre, se nedan s. 104. 
369 Pitz 1959:321. 
370 Ebel 1971:237f. 
371 Wübbeke 1991:74f. Först från 1452 förde rådet i Köln bok över vilken rådman som valdes 
till vilket ämbete, se Wübbeke 1991:83. 
372 Isenmann 2003:225. 
373 Isenmann 2003:368. 
374 Johansson 1995:20, 23. 
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Edward Miller ser det som en oligarkisk tendens när de viktigaste 
ämbetena fördelades bland rådmännen, vilket var vanligt i engelska städer. 
Redan i den tidigaste informationen om ett råd på tolv män, i Ipswich år 
1200, uppmanades två av dem vara kombinerade fogdar, coroners och sigill-
bevarare, och bland de övriga skulle två till ”bara” vara coroners, en till 
sigillbevarare och en ålderman i köpmansgillet (Gild Merchant).375 

De flesta större orter i England hade under 1200-talet en borgmästare, en 
eller två fogdar samt coroners, och dessa brukar av engelska forskare räknas 
som de äldsta stadsämbetena. De var centrala inom förvaltningen och kan ha 
föregått rådet.376 Utöver dessa ämbetsmän var det också vanligt att städerna 
fick någon form av rådgivare redan tidigt, även om detta utvecklades mer 
senare. I exempelvis Lincoln fanns redan vid början av 1200-talet en borg-
mästare, två fogdar, fyra coroners, två stadsskrivare och fyra beadles (som 
var underställda fogdar och coroners). Ämbetsstaben kom sedan att utökas 
med tiden.377 Samma man kunde också inneha flera ämbeten samtidigt. Det 
var t.ex. vanligt, särskilt under 1400-talet, att borgmästaren eller en av fog-
darna också var coroner.378 

Under 1400-talet fick de flesta engelska städer en bättre ekonomi bl.a. till 
följd av att de, som vi såg ovan, fick rätt att öka sitt markinnehav. Detta 
ledde till att städerna fick fler ämbetsmän. I Salisbury utsågs exempelvis två 
kämnärer för första gången ett par år efter att staden fått rätt att uppbära 
ränta till ett värde av 100 mark i början av århundradet. Senare involverades 
andra ämbetsmän för administrationen av denna mark. Vid slutet av 1400-
talet utökades också stadens två stadsvakter (constables) till fyra. En lik-
nande utveckling kan man se på många håll. Den allmänna ökningen av 
ämbetsmän berodde dels på att man hade fått nya arbetsuppgifter, dels på att 
man fått större utrymme att avlöna ämbetsmän.379 Under 1400-talet var det 
också vanligt att man tillsatte ämbeten i engelska städer som hade till syfte 
att höja borgmästarens status, som exempelvis serjeants-at-mace, som bar 
stadens regalier, och svärdbärare.380 

När det gäller ämbeten inom rådet varierade alltså antal från stad till stad. 
Man kan dock se en allmän skillnad mellan engelska och tyska städer, som 
har sin grund i olika relationer till stadsherren, där de engelska hade fler 
statsfinansierade ämbeten. De få uppgifter som finns om svenska städer 
utöver Stockholm och Arboga säger inget om att stadsherren hade något 
inflytande vid ämbetstillsättningen. 

                               
375 Miller & Hatcher 1995:315. 
376 Miller & Hatcher 1995:311, Swanson 1999:84. 
377 Hill 1948:299. 
378 Hunnisett 1961:161f. 
379 Barron 2004:196, Miller 1961:69, Platt 1976:147, Swanson 1999:84. 
380 Miller 1961:69, Platt 1976:147. 
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Förtroendevalda borgare 
Medeltidens städer bestod, liksom städer idag, av en stor blandning av 
människor med olika social och ekonomisk status. I städerna rådde tidigt ett 
broderskapsideal, där alla skulle vara lika inför lagen och ingå i stadsgemen-
skapen. Särskilt under senmedeltiden kom det dock att finnas två tydligt 
definierbara grupper, som inte var jämlika, nämligen de som ägde burskap 
och de som inte ägde burskap. De första, borgarna, utgjorde en allt mindre 
del av stadens totala befolkning, medan antalet lönearbetare, gesäller och 
andra som saknade burskap blev allt större.381 

Man kunde bli borgare på flera sätt. Om man hade fötts i en borgarfamilj 
fick man i regel automatiskt burskap i staden när man uppnådde en viss 
ålder. Man kunde också bli borgare genom att gifta in sig i en borgarfamilj. 
Om man inte hade sådana relationer till stadens borgare fick man ansöka hos 
rådet och köpa sig burskap. Det var dock inte vem som helst som beviljades 
inträde i borgargemenskapen. Det var vanligt att man fick visa intyg på att 
man var född inom äktenskapet och att man kunde garantera att man kunde 
försörja sig själv och sin familj. I äldre tider var det även en grundförut-
sättning för att bli borgare att man ägde grund, en tomt, i staden. Den som 
ville bli borgare måste också avlägga en särskild ed.382 Ofta fanns även plats-
specifika regler, enligt vilka man t.ex. åtog sig att vara borgare ett visst antal 
år, eller betala en viss summa pengar för burskap. Enligt Magnus Erikssons 
stadslag skulle den som ville skaffa sig burskap ha en borgensman som gick 
i god för att han eller hon skulle förbli borgare i staden i minst sex år, och 
grundavgiften var fem öre.383 

Det fanns också stora ekonomiska och sociala skillnader inom borger-
skapet, från stadens rikaste köpman till borgerskan som bakade bröd eller 
bryggde öl. En allmän trend under slutet av medeltiden var att städernas 
borgerskap blev alltmer diversifierat. Fler typer av yrken kunde återfinnas i 
samma stad och det blev allt vanligare att män som utförde likartade hant-
verk organiserade sig i skrån för att bevaka sina intressen på ett mer effektivt 
sätt.384 Av de geografiska områden som studeras här var denna utveckling 
mest markant i sydtyska städer. Eftersom de nordtyska i mycket högre ut-
sträckning var baserade på handel, med en andel köpmän som ägnade sig åt 
fjärrhandel istället för att handla med lokalt producerade varor, hade inte 
hantverkarna samma möjligheter att växa till mäktiga grupperingar i dessa 
städer. Inte heller i de engelska, danska eller svenska städerna skedde någon 

                               
381 Lindström 1991:48, Lutterbeck 2002:101, Mollat & Wolff 1973:247, Nicholas 1997b:143, 
Rubin 1991:143f. 
382 Se t.ex. Alsford 2004 (1998), ch. 3: ”The Degree of Popular Participation in Office-Hol-
ding”, Ebel 1958, Herbert 1988:57, Isenmann 1988:93, Landolt 2004:214ff., Lutterbeck 2002: 
101, MEStL: Konungsbalken XV, s. 8f., Nicholas 1997a:202ff., 286, Paludan 1996:233ff., 
Rathjen 2005:65. 
383 Franzén 1998a:72, MEStL: Konungsbalken XV, s. 8. Se även KTb:132–163. 
384 Kermode 1998:11–15, Rosser 1997, Swanson 1999:96ff. 
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lika stark tillväxt av hantverkskorporationer, men det var definitivt en tydlig 
trend över alla områden.385 

Typiskt för de medeltida städerna var att en stor del av förvaltningen 
ombesörjdes av borgerskapet i gemen. Utöver de funktioner som rådmännen 
utövade i städerna fanns många andra uppgifter som behövde skötas för att 
en stad skulle fungera på ett bra sätt. Alla medeltida städer hade en begrän-
sad gemensam budget, och hade inte råd att ha alltför många avlönade an-
ställda. Istället valde man förtroendemän bland borgarna för att sköta enklare 
sysslor som inte tog så mycket tid i anspråk, och lade dessutom ett ansvar på 
varje enskild borgare att utföra vissa sysslor. 

En av de viktigaste uppgifterna i staden var att upprätthålla kontroll över 
stadsnäringarna, d.v.s. över handel och hantverksproduktion. I vissa städer 
låg ansvaret för denna kontroll på respektive skrå eller gille, som hade ett 
direkt intresse av att det gick till på rätt sätt. Det var emellertid också vanligt 
att staden ägde de ”rätta” våg- och mätinstrumenten, och att de hanterades av 
borgare som var anställda mot lön av staden (eller hade rätt att uppbära vissa 
intäkter från verksamheten).386 

En annan viktig uppgift var den polisiära, att hålla ordning och reda och 
att hantera brottsverkare. För dessa ändamål hade städerna ett litet antal män 
som uppbar lön av stadens medel, i Stockholm kallade stadstjänare, i Arboga 
bysvenner, i tyska städer ofta Stadtknechte och i engelska constables.387 

Hur många män staden hade råd att avlöna varierade beroende på tillgång 
till medel. I engelska städer kan man se en kraftig ökning av lönekostnaderna 
i samband med att städerna fick privilegier som tillät dem att äga mark, 
vilket som sagt gav dem ökade inkomster.388 Under 1300- och 1400-talen 
tillkom en del nya ämbeten, särskilt i de större städerna. Det var bl.a. 
universitetsutbildade män som i staden blev rättsämbetsmän, stadsskrivare 
m.m. I de svenska städerna kan man inte se någon tillkomst av professionella 
ämbetsmän av det slaget, men en tydlig ökningstendens av antalet ämbeten 
kan man märka från 1440-talet i Stockholms ämbetsbok. Här var det framför 
allt fler kontrollanter av handel och hantverk som upptecknades.389 Arbogas 
ämbetsuppräkningar i tänkeböckerna förändrades däremot knappast alls 
mellan 1451 och 1520.390 I Arboga var det vanligt att borgare innehade flera 
olika ämbeten efter varandra, ofta stannade de bara ett år på varje. Jag har 
inte hittat någon orsak till detta, men det måste ha funnits något syfte med 
växlingen. Det går inte att urskilja någon särskild karriär, som att man 

                               
385 Nicholas 1997b:148. 
386 Se t.ex. Ebel 1971:237, Hørby 1985:369–375, Johansson 1995:26–30, Landolt 2004:232–
238, Nicholas 1997b:156, Reynolds 1977:127f. 
387 Se t.ex. Barron 2004:124f., Cooper 1979:60, Jancke 2006, Rogge 1996:45, 150–156. 
388 Platt 1976:147, Swanson 1999:84. 
389 Johansson 1995:28, 32, 34. 
390 ATb, där ämbetslistorna återfinns den 6 december varje år t.o.m. 1488 och därefter kring 
den 30 april. 
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startade med ett visst ämbete och rörde sig uppåt i en hierarki. Det var inte 
heller så att man hade större möjligheter att nå en rådmanspost om man hade 
haft lägre ämbeten. 

Alla stadens ”ämbetsmän”, höga som låga, fick svära en tjänsteed, där de 
fick lova att sköta sina uppdrag väl.391 

Utöver de män som var anställda med lön i städerna fanns ett stort antal 
förtroendemän bland borgarna, som ställde upp som tornväktare, nyckelinne-
havare (som låste och öppnade stadens portar varje morgon och kväll) m.m. 
En stor del av vakthållningen sköttes också av borgerskapet i gemen, som 
hade svurit i sin borgared att ställa upp med ”vård och vaka” för staden 
(”watch and ward” på engelska). Borgarna kunde antingen turas om att gå 
nattvakt eller betala vakter som gick i deras ställe. Här fanns också avlönade 
tjänstemän som kontrollerade och skötte det praktiska med vaktlistor etc. 
Vaktens främsta uppgift var förmodligen inte att verka som polis, utan att 
vakta mot mer allmänna yttre och inre hot, som fiendeangrepp och brand. 
Brandkår fanns inte, utan det var en allmän uppgift som vilade på varje 
borgare att släcka en eld. Vakterna skulle kontrollera att brandförordning-
arna efterlevdes och snabbt varna om en brandhärd upptäcktes.392 

Renhållning var något som under medeltiden i undantagsfall bekostades 
av staden när det gällde torg, broar etc., men i huvudsak hade varje invånare 
ansvar för sina egna sopor och den del av gatan som låg i anslutning till varje 
enskild tomt.393 

Utöver dessa exempel på viktiga uppgifter fanns många män i stadens 
tjänst, som läkare, löpare (som skötte post och var vanliga i tyska städer), 
lekare och pipare. I Stockholm utsåg också rådet då och då borgerskor för att 
”mjölka pigor”, vilket innebar att de skulle undersöka om ogifta kvinnor 
hade fött barn.394 

Man kan alltså säga att medeltidens stadsförvaltning dels bestod av 
rådmän som inte hade någon lön, en grupp avlönade tjänstemän och ett stort 
antal förtroendevalda borgare. Stabiliteten i denna organisation var de avlö-

                               
391 Enligt den svenska stadslagen skulle alla ämbetsmän svärja den här eden: ”Så hjälpe mig 
Gud och alla helgon, som jag skall vara rättrådig i mitt ämbete och följa all rätt, och ej vara 
vrång, icke för vänners skull, icke för mutor och icke för bön”, se MEStL: Konungsbalken 
XVI, s. 10 (i nusvensk tolkning). Relativt ofta förekommer också notiser i Stockholms 
tänkebok om att olika ämbetsmän har gjort sin ed, att de ska vara rättfärdiga och trogna 
staden, se STb 1:111, 193, 196, 297, STb 2:57, 145, 317, 343, 349, 358, STb 3:165. Jfr Frenz 
2000:103f., Groebner 2002:55. 
392 Curry 1988:161f., Ebel 1971:287f., Isenmann 2003:234f. (not 45), Johansson 1995:13–21, 
Landolt 2004:320–328, Mackeprang 1900:129, Rathjen 2005:65, Young 1961: 94. 
393 Barron 2004:124ff., 193f., Landolt 2004:395f., Nicholas 1997b:331ff., Rathjen 2005: 
165ff., Reynolds 1977:128, Wülfing 1982:62. 
394 Tio gånger nämns i källorna sådana undersökningar i Stockholm, SSb 1:409, STb 1:113, 
144, 249, 305, 369f., STb 2:98, 220, 429f., STb 3:173. 
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nade tjänstemännen, som ofta stannade på sin post i långa perioder medan 
rådmännen skiftade ämbete ofta.395 

Det finns ingen möjlighet att göra detaljerade jämförelser av dessa lägre 
ämbetsmän mellan olika städer i den här undersökningen, dels p.g.a. utrym-
mesbrist, men också därför att det ofta saknas källor som kan berätta om de-
ras funktioner.396 Det allmänna mönstret som jag har tecknat ovan med dessa 
förtroendevalda borgare, avlönade eller ej, samt det gemensamma ansvaret 
för brandskydd, vakthållning, renhållning etc. är dock gällande för alla me-
deltida städer. Detta innebar att varje enskild borgare i Europa på något sätt 
tog del i sin stads förvaltning på de lägre nivåerna. 

En av de viktigaste ämbetsmännen, kämnären, finns det dock relativt 
mycket information om, vilket bjuder in till en mer detaljerad studie. 

Kämnärer 
Från det att städerna fick kontroll över sin egen förvaltning och därmed även 
sin egen stadskassa, behövdes ämbetsmän som kunde ansvara för denna. 
Dessa män kallades kämnärer i svenska och danska städer, chamberlains i 
engelska städer och Kämmerer i många tyska, särskilt nordtyska städer med 
lübsk rätt. Ordet härstammade från latinets camerarius (av camera = skatt-
kammare). Andra benämningar i tyska städer kunde vara Baumeister (som i 
t.ex. Augsburg och Neustadt), Stadtrechner eller Rechenmeister (som i 
Schaffhausen och Speyer) eller Rentmeister (som i Köln).397 De frågor som 
har ställts i komparationen är när kämnärsämbetet uppkom, hur många 
kämnärer det fanns, vilken funktion de hade samt vilken status de ägde. 

Uppkomst och antal 
Det är för det mesta omöjligt att avgöra exakt när kämnärsämbetet har till-
kommit i städerna, men en allmän uppfattning bland tyska forskare är att det 
har funnits i princip lika länge som rådsinstitutionen. Det äldsta omnäm-
nandet i källorna av kämnärer i en tysk stad är i Lübeck 1227, vilket också är 
det första belägget på ett ämbete överhuvudtaget.398 

Vid vilken tidpunkt kämnärer först förekom i svenska städer är omöjligt 
att säga. Det finns bara ett omnämnande av ämbetet före 1350, och det är i 
Söderköpingsrätten från ca 1300. Sven Ljung anser att detta är en slump och 

                               
395 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Incentives to Office-holding”, Barron 2004:146, Nicholas 
1997b:156, Platt 1976:147, Rogge 1996:133. 
396 Jfr t.ex. Engel 1993:70 (som också menar att detaljerna kring exempelvis renhållning, om-
sorg och polisväsen skilde sig så mycket åt mellan olika städer och under olika tidsperioder att 
det är svårt att göra några meningsfulla komparationer), Friedrichs 1995:268, 330, Rogge 
1996:141. 
397 Ebel 1971:237, Isenmann 2003:220f., Landolt 2004:49, Rogge 1996:44, Wübbeke 1991: 
75f. Stavningarna varierade. 
398 Bruns 1951:38. 
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att ämbetet är lika gammalt som rådsinstitutionen och kom till Sverige från 
Tyskland i samband med denna.399 Det är dock bara en gissning. 

Kämnären nämns i Magnus Erikssons stadslag från ca 1350.400 Det äldsta 
belägget för att de har funnits i praktiken är en notis från Linköping från 
1354, där fogde, borgmästare och rådmän kungör att Harald och Magnus har 
gjort räkenskap och fått ansvarsfrihet för det gångna året. De kallas inte 
uttryckligen för kämnärer i notisen, men har alltså fungerat som finans-
ämbetsmän. Därefter saknas information från Linköping fram till 1511, då 
stadens kämnärer omtalas.401 I Vadstena är en kämnär känd från 1439, i 
Strängnäs 1451 och i Söderköping 1494.402 För Visby finns inga uppgifter 
om kämnärer från medeltiden.403 De enda bevarade kämnärsräkenskaper vi 
har är fragment från Stockholm, från perioden 1460–1473. 

Källorna om finansämbetsmän i danska städer är ytterst få från medel-
tiden. En camerarius förekommer redan i Köpenhamns stadsrätt från 1294, 
och ca 50 år senare nämns en kämnär av en tillfällighet i Slesvig. De före-
kommer sedan i Flensborgs stadsrätt från 1431, i en källa från Svendborg 
1456 och en från Odense 1459, men de omtalas då som om de var en inte-
grerad del av förvaltningen.404 Det är sannolikt att ämbetet har införts i de 
flesta danska städer under 1300-talet, men detta går alltså inte att belägga. 

Det finns exempel på tidiga kämnärer i engelska städer. I London omtalas 
ämbetet redan 1237, och i t.ex. York, Lincoln, Norwich, Yarmouth och Lynn 
på 1290-talet.405 Kämnärsräkenskaper finns bevarade, eller kännedom om att 
det har funnits sådana, för en rad engelska städer från och med första delen 
av 1300-talet, som exempelvis från Oxford, Cambridge och Winchester.406 I 
många engelska städer tillkom dock kämnärsämbetet först i samband med att 
städerna fick ansvar över en större del av sin ekonomiska förvaltning, vilket 
ofta skedde först någon gång under 1300- eller 1400-talet. Man fick då 
möjlighet att avlöna fler ämbetsmän, och man fick också ett ökat behov av 
dessa för att hantera de mer komplexa finanserna med protokollföring, 
räkenskapsredovisning etc.407 

                               
399 Ljung 1949b:130f., Ljung 1954:120. 
400 MEStL: Konungsbalken XVIII, s. 11. 
401 SDhk:6724, jfr Kraft 1976:219f. 
402 Fritz 2000:128, SDhk:25881, 33062. 
403 Dick Wase anser att de borde ha funnits där eftersom de fanns i Stockholm, vilket bygger 
på hans uppfattning att rådsorganisationen i Stockholm hade kopierats från Visby, Wase 
1998:21. 
404 Christensen 1988:125, Mackeprang 1900:135, Rathjen 2005:50, 71, Reinholdt 1992. 
405 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Checks and Balances”, Barron 2004:176, Hill 1948:300, 
Miller 1961:34. 
406 Cooper 1979:60 (som visar att kämnärer omtalas i källor från Oxford första gången 1306–
07, men att de inte förekom på en till synes komplett lista av ämbetsmän från 1289), Miller & 
Hatcher 1995:313. 
407 Jfr ovan s. 99. Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Checks and Balances” (som anger Maldon som 
exempel på en stad som fick kämnärer sent, först 1403), Miller & Hatcher 1995:313, Rigby 
1988:78, Swanson 1999:84. Salisbury fick kämnärer först 1408–09, Platt 1976:147. 
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Stephen Alsford menar att kämnärsämbetet infördes i ett flertal engelska 
städer därför att man var missnöjd med hur stadens finanser sköttes av 
fogdarna. Kämnärerna fick därmed en viktig kontrollfunktion, som skulle 
garantera att fogdarna inte blev för giriga eller försnillade stadens medel. 
Som exempel på sådana städer där ämbetet infördes som svar på missnöje 
med den ekonomiska administrationen nämner han Ipswich 1320, Colchester 
1372, Beverly 1382 och Yarmouth 1426. I Yarmouth byttes helt enkelt två 
av de fyra fogdarna ut mot två kämnärer.408 

Den här disparata bilden gör det svårt att dra slutsatser om kronologin, 
och det är omöjligt att urskilja en tidsmässig skillnad mellan de undersökta 
regionerna. Kämnärsämbetet har sannolikt spridits under främst 1300-talet, i 
samband med att städerna fick rätt att ha självförvaltning. Det är tydligt att 
ämbetet har funnits i praktiskt taget alla städer under 1400-talet. 

Kämnärerna i de svenska städerna var i regel två, och detsamma gällde i 
Lübeck och i många andra tyska städer, men det förekom även att man hade 
en, tre eller fyra kämnärer.409 Även i engelska städer varierade antalet mellan 
städerna och även över tid. I London skulle det finnas två kämnärer fram till 
år 1300 och därefter bara en.410 I York var de fyra stycken då de omnämndes 
för första gången år 1290, men senare hade staden bara tre kämnärer till dess 
att de åter ökade till fyra 1483.411 I bl.a. Hull och Colchester var de två och i 
Lincoln fyra.412 Man kan alltså inte se någon strikt tendens när det gäller 
antalet. Att det oftast fanns fler än en kämnär brukar förklaras med att man 
hade en kollegialitetsprincip, som skulle garantera kämnärernas ärlighet och 
noggrannhet.413 

Funktion 
Vilken funktion hade då kämnärerna? I Lübeck hade de till uppgift att sköta 
stadens finansiella angelägenheter och i deras räkenskapsböcker redovisades 
de flesta av rådets inkomster och utgifter.414 Kämnärerna hade varsin nyckel 

                               
408 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Checks and Balances”. För Colchester, se även Britnell 1986: 
115ff. 
409 Ebel 1971:237, Landolt 2004:51, Maschke 1980:206f., Rogge 1996:44. I Elbing hade man 
liksom i Lübeck flera domstolar förutom rådet, nämligen en lägre domstol och en mark-
domstol för områden utanför stadsmurarna. Dessa två domstolar hade två rättsherrar och två 
kämnärer vardera, Ebel 1971:238. De två kämnärerna kunde särskilt i sydtyska städer efter det 
att hantverksorganisationer hade fått större inflytande i städerna vara uppdelade så att den ene 
valdes bland de gamla rådssläkterna och den andre bland dem som kallades menigheten, se 
exempelvis Landolt 2004:49. 
410 Barron 2004:176. Hon påpekar att det kan ha varit brukligt att bara en kämnär tjänstgjorde 
åt gången även före år 1300. 
411 Kermode 1988:90, Miller 1961:34. 
412 Britnell 1986:117, Hill 1948:300, Kermode 1988:91. 
413 Se exempelvis Barron 2004:176, Ebel 1971:237, Landolt 2004:51, Maschke 1980:206f., 
Rogge 1996:44. Angående principer om kollegialitet som skulle begränsa den enskildes makt, 
se vidare Isenmann 1991:202, Lutterbeck 2002.46. 
414 Bruns 1951:54, Toberg 1913:81. 
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till stadens kista, och de förvarade också rådssilvret och tennservisen. Från 
äldsta tid var deras uppgift att driva in avgifter på tomterna i staden och att ta 
in hyror från näringsidkarnas försäljningsstånd, och något senare tillkom 
andra typer av inkomster från bl.a. tullar, myntning, böter och kvarnar. Vid 
slutet av 1300-talet inträdde en förändring i Lübecks finansförvaltning, då 
kämnärernas uppgifter hade blivit för omfattande. Indrivandet av inkoms-
terna från stadens tomter och hyror från näringsidkarna överfördes till stor 
del på andra ämbetsmän (Wetteherren). Dessa lämnade dock sin vinst till 
kämnärerna en gång om året.415 Kämnärerna hade också hand om upptagan-
det av nya medlemmar i hantverksskråna och utdelandet av burskap (troligen 
till följd av att de uppbar de avgifter som den nye borgaren skulle erlägga).416 

Finansorganisationen kunde se olika ut i olika städer. Även två städer som 
låg nära varandra kunde skilja sig mycket åt. Särskilt hade inkomststrukturen 
stor betydelse för finansstrukturen, exempelvis olika typer av skattesystem.417 
I grunden var kämnärernas huvuduppgift dock att ansvara för stadens 
pengar. Detta innebar också att de p.g.a. bötesuppbörden oftast hade någon 
inblandning i uppgifter inom rättsområdet. Liksom i Lübeck ålåg det även 
ofta kämnärerna att avgöra vem som skulle få burskap i staden och inte.418 
Enligt bestämmelser i Köln skulle kämnären (Rentmeister) ha hand om 
stadens finanser och ha uppsikt över stadens byggnader och befästningar. 
Han ansvarade också för en del av stadens tjänare, exempelvis en del av 
soldaterna.419 

En allmän tendens i de lite större tyska städerna under senmedeltiden var 
att fler instanser skapades, för exempelvis uppbörd av olika typer av skatter, 
till följd av ökad förvaltningsverksamhet med ökad bokföring etc. I en 
mindre stad kunde utvecklingen dock gå i motsatt riktning, som i Schaff-
hausen, där skatteuppbörden, som tidigare hade skötts av andra ämbetsmän, 
överfördes på kämnärerna (Stadtrechner) på 1400-talet.420 

Kämnärerna i de engelska städerna kunde ha något skiftande arbetsupp-
gifter, men gemensamt var att de skulle uppbära stadens räntor, ha hand om 
stadens kassa (och därmed ha nycklar till stadens kista) och föra räkenskap 
över alla inkomster och utgifter.421 De fick dock inte göra utbetalningar på 
eget initiativ, och när de fick inkommande medel i händerna skulle de, enligt 
en uppgift från Lynn, omedelbart låsa in dem. Samma stad stadgade också 
att borgmästaren inte fick ha åtgång till stadens pengar, om han inte fick 

                               
415 Pitz 1959:327f., 332, Toberg 1913:80. 
416 Lutterbeck 2002:45, Pitz 1959:337f., Toberg 1913:79. 
417 Landolt 2004:45 (not 158). 
418 Hemann 1997:spalt 22, Isenmann 2003:286, Pitz 1959:91, 328. 
419 Wübbeke 1991:75f. Kämnären i Köln var från 1341 förpliktad att hålla sig med två hästar, 
något som också kom att gälla borgmästarna från början av 1400-talet, Wübbeke 1991:63. 
420 Hemann 1997:spalt 22, Landolt 2004:71, Rogge 1996:44. 
421 Barron 2004:179, Britnell 1986:117, Kermode 1988:90, Miller 1961:34, Rigby 1988:78. I 
Lincoln kunde kistan endast öppnas med fyra nycklar, en för varje kämnär, Hill 1948:300.  
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medel formellt via kämnärerna.422 Kämnärernas roll som finansämbetsmän 
kunde också innebära att de blev ansvariga för att stadens egendomar under-
hölls.423 I London ålåg det även kämnären, liksom i de tyska städerna, att ta 
in nya borgare, skriva in dem i boken och ta emot deras burskapspengar.424 I 
London fanns en liten fast ämbetsstab runt kämnären i form av serjeants och 
en skrivare, som i regel stannade i tjänsten hela sina liv. Dessa ämbetsmän 
tillförsäkrade att kämnären var omgiven av expertis.425 

Enligt den svenska stadslagen skulle kämnären tillsammans med stadens 
skrivare eller två andra rådmän ansvara för uppbörden av stadens inkoms-
ter.426 Med hjälp av Stockholms och Arbogas tänkeböcker kan man få en 
uppfattning om kämnärernas verksamhet under slutet av 1400-talet. Deras 
huvudsakliga funktion var att se till att stadens ekonomiska intressen tillva-
ratogs, och detta ledde till ganska varierande uppgifter. 

I Arbogas tänkeböcker fungerar kämnärerna som ansvariga för att staden 
fick de medel, främst de bötesintäkter, som de hade rätt till. Det innebar dels 
att de skulle se till att utdömda böter verkligen kom in till stadskassan,427 dels 
att de kunde åklaga personer för brott där inte målsäganden gjorde det, för 
att kräva bötesintäkten.428 De kunde också skickas ut från rätten för att syna 
sår (förmodligen eftersom olika typer av sår gav olika bötesbelopp).429 Käm-
närerna hade inte hand om skatteuppbörden eller annan uppbörd, utan för det 
fanns särskilda ämbetsmän. Om mer pengar hade samlats in än vad den 
årliga stadsskatten uppgick till, överräcktes dock överskottet till kämnärerna 
vid avräkningen. Av dessa överskjutande medel betalade kämnärerna inne-
stående skulder, främst för mat.430 Pengarna förvarades i stadens kista, till 
vilken åtminstone en av kämnärerna hade nyckel.431 

Om kämnärerna i Arboga tydligt hade uppgifter som kan relateras till 
deras ansvar för att staden fick de pengar den hade rätt till, framstår de i 
Stockholms tänkeböcker som rådets exekutiva representanter med funktioner 
som ibland inte direkt handlar om att uppbära stadens medel. Uttryck som 
”då befalldes kämnärerna att säga honom” och liknande är vanligt före-
kommande. Främst gällde det förstås ekonomiska spörsmål av olika slag, 
men även ärenden som kunde leda till böter. 1476 skulle de t.ex. varna en 
man för att bygga en brunn mot stadens bestämmelser, och om han vägrade 

                               
422 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Checks and Balances”. Jfr även Britnell 1986:117. 
423 Barron 2004:180. 
424 Barron 2004:179. 
425 Barron 2004:180–184. 
426 MEStL: Konungsbalken XVIII, s. 11. 
427 Se exempelvis ATb I:36, ATb II: 16, 210, 214, 251, 376. De tog också hand om de panter 
som sattes i rätten, se exempelvis ATb II:17, 102, 299. 
428 ATb I:304, ATb II:120, 136, 175, 269f., 381. 
429 ATb II:176, 186, 188. 
430 ATb II:139, ATb III:54. 
431 ATb II:333. Jfr om Arbogas kämnärer, Ljung 1949a:176f., Ljung 1949b:179, som ger en 
något annorlunda bild av kämnärenas funktioner. 
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skulle han böta 3 mark. 1480 skickades de för att förbjuda eldstad i mäster 
Martins hus, med hot om 40 marks vite. Samma år skulle de befalla alla 
borgare som hade sina skepp vid (skepps-) bron (i vägen för främmande 
skepp) att flytta dem, och olydnad bestraffades i det här fallet med 3 mark. 
De fick även i uppdrag att bjuda alla som höll badstugor på malmarna för 
allmänheten att antingen stänga dem eller endast ha dem för sitt eget behov, 
mot 12 marks böter.432 Kämnärerna hade alltså mycket varierande arbets-
uppgifter, med det gemensamt att de hade med stadens finanser att göra. 
Kämnärerna i Stockholm ansvarade också uttryckligen för stadens kista och 
för rådssilvret.433 

I både tyska, engelska, danska och svenska städer gjorde finansämbets-
männen en räkenskapsredovisning för rådet en gång om året, ofta i samband 
med ämbetsväxlingen.434 

Gemensamt för engelska, tyska och svenska städer var alltså att kämnä-
rerna ansvarade för stadens kassa (och nycklarna till kistan) och protokollfö-
ring av stadens inkomster och utgifter, och att de även hade andra funktioner 
i anslutning till detta. Källor från engelska och tyska städer tyder också på att 
det var vanligt att det var kämnären som beslutade om någon skulle få 
burskap i staden eller inte. Så var inte fallet i Stockholm eller Arboga. 

Status 
När man ser till uppkomsten av kämnärsämbetet och antalet kämnärer samt 
de funktioner de fyllde, framträder alltså inga tydliga skillnader mellan 
områdena. Det råder däremot en stor diskrepans mellan synen på kämnä-
rernas prestige och rang i Tyskland, England och Sverige. I Sverige anses 
ämbetet ha haft en låg status och ha varit en mycket otacksam uppgift. En 
liknande bild framträder i England, medan tyska forskare betraktar kämnären 
som en man med en hög statusposition. Om vi startar i Stockholm och 
Arboga var kämnärsämbetet en tröskel till rådet. Det var ekonomiskt krävan-
de, eftersom kämnärerna ofta fick ligga ute med medel ur egen ficka när 
stadskassan inte räckte till. Det betraktades som ett lån, men det kunde ta 
flera år innan de fick igen pengarna.435 

Marko Lamberg undersöker beskyllningar och hot mot rådmännen i 
Stockholm och konstaterar att det rådde en stor skillnad mellan borgmästar-

                               
432 STb 1:77, 252, 259, 261. Om kämnärernas uppgifter i Stockholm, jfr Dahlbäck 1988:66, 
69, Dahlbäck 1993:189f. 
433 Se nedan s. 136. 
434 Se exempelvis Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Reluctance to Serve”, Barron 2004:178, 
Britnell 1986:117, Christensen 1988:125, Cooper 1979:62, Mackeprang 1900:147–152, Pitz 
1959:199, Poeck 2003:152, 178, Rathjen 2005:71, Toberg 1913:83. Om räkenskapsredovis-
ning i Stockholm, se exempelvis SSb 1:370, 383, 442, 475, 480, STb 1:474. Om Linköping, 
se SDhk:6724. 
435 Jfr Dahlbäck 1988:66, 69. Se t.ex. SSb 1:153, 479f. Volmar van Lunden var kämnär 1461–
62, och slapp sedan betala skatt i många år för att staden var skyldig honom pengar, se t.ex. 
SSb 1:169, 234. Claus Gråbo var kämnär 1462–63, och ersattes först 1464, SSb 1:168. 
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nas och kämnärernas status och auktoritet. Han ser dem som motpoler inom 
rådet, där borgmästarna titulerades herrar och kämnärerna som nybörjare 
fick sköta de mest obehagliga sysslorna.436 

Än mer än i de svenska städerna räknades finansämbetsmännen till de 
lägre ämbetena i engelska städer, där de inte var medlemmar av stadens 
råd.437 Stephen Alsford hävdar att det var ett otacksamt arbete att vara käm-
när, och att det var impopulärt att inneha. Som belägg för detta ser han att de 
allra flesta bara behövde tjäna ett år438 och med exempel från Lynn och Yar-
mouth visar han att det var fler hantverkare på dessa ämbeten än på mer 
prestigefyllda.439 

Liksom i de svenska städerna gällde i engelska städer att kämnären var 
tvungen att betala ur egen ficka om medel saknades. Han var också person-
ligen ansvarig om räkenskaperna inte stämde, och han fick själv stämma 
dem som inte hade betalat sina skulder.440 Till skillnad från vad som tycks ha 
varit praxis i de svenska städerna fick dock kämnären någon form av lön. 
Men det finns också källor som tyder på att lönen var villkorad på det viset 
att han endast fick ut den om han hade skött sitt ämbete ärligt och fram-
gångsrikt. I London kunde han få en bonus när han slutade, om han hade 
skött sitt ämbete väl.441 Från London finns också uppgifter om val av 
kämnärer, som förrättades av råd och menighet tillsammans. Menigheten 
hade också möjlighet att avsätta en kämnär som man inte var nöjd med.442 
Caroline Barron tolkar Londonkällorna så att kämnären ofta var mer populär 
bland menigheten än hos rådet.443 

Det finns inga säkra eller entydiga uppgifter om antal kämnärer eller 
vilken funktion de hade i danska städer.444 Inte heller har källorna något att 
berätta om hur kämnärernas status såg ut. I Odense, där kämnärer alltså 
förekommer första gången 1459, innehades ämbetet fram till 1495 av en 
rådman, men därefter skulle två borgare utanför rådet vara kämnärer. Annars 
finns en uppfattning hos danska forskare att ämbetet med tiden överfördes 
till en av rådmännen från att ha hanterats av borgare utanför rådet.445 

Om vi övergår till de tyska städerna och startar i Lübeck, håller Friedrich 
Bruns för självklart att kämnärerna innehade det förnämsta av de fem stora 
                               
436 Lamberg 2001a:193, 228. 
437 Se t.ex. Barron 2004:176f., Britnell 1986:128. 
438 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Practice: Offences Against Law, Customs, and Morals”. 
439 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”The Ruling Class as Plutocracy”. Detta kan man även se i 
York, Kermode 1998:55. I London var däremot kämnärerna med några enstaka undantag 
köpmän, Barron 2004:176. 
440 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”The Burdens of Office”, Barron 2004:178. 
441 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Incentives to Office-holding”, Barron 2004:176f. 
442 Se även vidare om turer kring val av kämnärer under senmedeltiden, Barron 2004:177. 
443 Barron 2004:185. 
444 Se dock Jacobsen & Madsen 1999:148, Lamberg 2001a:239 och Reinholdt 1992:86. 
445 Christensen 1988:125, Jacobsen & Madsen 1999:148. Att borgare utanför rådet skulle vara 
kämnärer återfinns i ett antal bestämmelser för olika danska städer från mitten av 1500-talet 
och framåt, Mackeprang 1900:135f.   
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rådsämbetena. Han menar att kämnärer ofta var de enda ämbetsmän förutom 
borgmästarna som markerades i uppräkningar av rådsmedlemmarna, och att 
de i regel stod direkt efter borgmästarna. Bidragande till den här synen på 
ämbetes status har varit att kämnärstjänsterna i Lübeck från 1560 besattes 
med den yngsta borgmästaren. Att en av borgmästarna var kämnär var 
emellertid mycket ovanligt under medeltiden. I regel var det några av 
rådmännen som beklädde detta ämbete.446 Ernst Pitz menar att kämnärerna 
som först i rang bland rådmännen bevakade stadens överhöghetsrätt över 
Stecknitzslussen genom årliga genomseglingar.447 Att ämbetet krävde en viss 
kunskap tyder det faktum på, att man sällan bytte ut båda kämnärerna 
samtidigt. Man stannade dock inte någon längre tid i ämbetet. Först från 
slutet av 1500-talet förekom det att en kämnär satt i årtionden på sin post. 
Rudolf Toberg diskuterar kämnärernas roll och anser att deras grad av 
självständighet gentemot rådet berodde på vilka individer som innehade 
ämbetet.448 

Liksom i Lübeck betraktas kämnärerna generellt sett i övriga tyska städer 
som de viktigaste ämbetsmännen efter borgmästarna. Kämnärerna satt inte 
på fasta tjänster utan valdes samtidigt som rådmännen, vilket antyder att det 
var en stor börda. De hörde också i regel till stadens råd.449 Det finns också 
belägg från fler städer än Lübeck på att en kämnär stannade på ämbetet 
medan den andra byttes ut, så att det alltid fanns en kontinuitet i kunskapen. 
Detta innebar alltså att man ofta satt minst två år på ämbetet och ledde till att 
en av kämnärerna räknades högre i rang än den eller de andra.450 Enligt 
tidigare forskning var kämnären alltså den förnämste i rådet efter borg-
mästaren. Belägg för detta hävdas bl.a. liksom för Lübeck vara att kämnären 
upphöjs i rådslistor och ibland också i urkunder genom att ämbetstiteln 
bifogades.451 

Kämnärerna var inte avlönade ämbetsmän utan kunde bara räkna med 
lägre ersättningssummor. De kunde också tvingas låna ut pengar till stads-
kassan.452 

Även i de svenska städerna är kämnärerna markerade i källorna genom att 
de alltid nämns med ämbetstitel, och att de alltid uppräknas omedelbart efter 
borgmästarna i rådslistor. Här tolkas det dock inte som ett tecken på rang-
ordning. Skillnaden är alltså större mellan forskarnas tolkningar än mellan 
källorna. Det finns skäl att anta att kämnärerna betraktades som de viktigaste 
ämbetsmännen vid sidan av rådet likaväl i de svenska städerna som i Lübeck 
                               
446 Bruns 1951:26, 38, Lutterbeck 2002:45, 64, 66f., Pitz 1959:303. Jfr även Ebel 1971:237. 
447 Pitz 1959:328. 
448 Toberg 1913:82f. 
449 Maschke 1980:206, Nicholas 1997b:165. Kämnärerna i Köln satt på livstid, men 1437 
förändrades detta och rådet skulle välja dem för två år, och de skulle vara ansvariga inför 
rådet, se Wübbeke 1991:278. 
450 Landolt 2004:56, Poeck 2003:257 (not 671). 
451 Ebel 1971:237, Isenmann 2003:220f., Landolt 2004:53, Wübbeke 1991:75f. 
452 Landolt 2004:56f., Nicholas 1997b:165. 
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och även i engelska städer. Jag kan inte se några tydliga skillnader och 
därmed ingen större samstämmighet mellan de svenska städerna och någon 
specifik region. Vad skillnader i antalet kan bero på är osäkert, men där det 
endast funnits en kämnär har han haft flera tjänstemän till sin hjälp, så 
kontrollen fanns där i alla fall. Sven Ljung hävdar att svenskarna följde tyska 
mönster i det att kämnärerna var två, utsågs bland de blivande rådmännen 
och räknades till det sittande rådet.453 Det sistnämnda kan anses korrekt, men 
det tycks inte ha varit vanligt att rådmännen startade som kämnärer i tyska 
städer.454 Att de var två kan inte heller anses vara ett ”tyskt mönster”. 

Ämbetshierarkier 
De viktigaste ämbetena inom stadsförvaltningen innehades alltså ofta av 
någon eller flera av stadens rådmän, men samtidigt fanns det en mängd 
uppgifter som sköttes av borgare utanför rådet. I vissa städer krävdes det att 
man hade bidragit till stadens gemensamma liv genom att påta sig sådana 
lägre förvaltningsuppgifter för att kunna väljas in i rådet, medan det i andra 
inte verkar ha spelat någon större roll. Så var det i Arboga i det närmaste en 
förutsättning att man hade skött ett stadsämbete tidigare för att bli invald, 
medan det i Stockholm, enligt Marko Lamberg, endast var drygt hälften av 
rådmännen som hade haft något uppdrag för staden före inträdet.455 I Arboga 
blev också de borgare som hade varit byfogdar i regel invalda i rådet.456  

Inom rådet i Stockholm fanns särskilt fyra viktiga ämbeten: kämnärer, 
rättsfogdar, skottherrar och borgmästare. I just den ordningen avancerade 
den stockholmske rådmannen i sin karriär på det sättet att han under sina 
första år som rådman innehade de tre förstnämnda ämbetena ett år vardera.  
De två nyvalda rådmännen fick alltså inleda sin ämbetskarriär med att verka 
som kämnärer. Enligt Marko Lambergs undersökningar stämde detta hos 
138 av alla 184 män som valdes till rådmän i Stockholm mellan 1419 och 
1520. De flesta av de övriga slapp inte kämnärsposten, utan kom att bekläda 
den i ett senare skede av sin rådmanskarriär.457 

Göran Dahlbäck visar att rådmannen som kämnär och rättsfogde räknades 
in i det för året ”sittande” rådet i Stockholm. Det tredje året, då han var 
                               
453 Ljung 1949b:130f., Ljung 1954:120. 
454 Detta konstaterades redan av Sam Clason för drygt hundra år sedan, Clason 1903:46f. 
455 ATb IV (även i Arboga fanns dock undantag, se Hans Larisson, Jon Magnusson, Jens Jerl, 
Lares Diekn, Philippus Truelsson, Jacob Symonsson och Ingewal Smed). Se också Franzén 
1998b:83f. och Lamberg 2001a:191. 
456 Av 13 kända byfogdar i Arboga mellan 1452 och 1520 blev 10 senare invalda i rådet, se 
ATb IV:260 samt register. 
457 Lamberg noterar att den tyska delen av rådet omorganiserade sin ämbetscykel efter 1456 
så att den nyvalde inte nödvändigtvis inledde sin karriär genom att inneha kämnärsposten. 
Istället fick nybörjaren oftast tillbringa minst ett år utan att inneha några andra uppdrag än att 
delta i rättsskipningen. Tyskarna, menar Lamberg, hade inte lyckats välja in någon borgare till 
rådet de föregående tre åren och ville på detta sätt troligtvis sänka tröskeln. När tyskarna 
avsattes 1471 tillintetgjordes den här ”reformen”, Lamberg 2001a:47, 62, 224. 
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skottherre, räknades han dock inte hit, vilket Lamberg tolkar som en strävan 
att ge skatteuppbörden en opartisk karaktär. Efter de inledande tjänstgörings-
åren fick rådmannen vanligtvis en vilopaus på ett eller ett par år och intog 
sedan sin plats i det sittande rådet, dit han därefter återkom med ungefär två 
års mellanrum. Även den rådman som inte tillhörde det sittande rådet för-
väntades kunna närvara på rådstugan när det behövdes, för att vikariera för 
frånvarande rådmän eller för att fatta viktiga beslut tillsammans med alla 
stadens rådmän. När det här systemet fungerade, innebar det att rådmannen 
endast behövde inneha de betungande ämbetena en gång. En del av råd-
männen fortsatte senare sin karriär som borgmästare, vilka som regel valdes 
bland rådmännen även om det fanns undantag. Att personer som inte till-
hörde rådet vid några tillfällen blev borgmästare tolkar Lamberg som att det 
var högre politiska intressen som hade haft ett finger med i spelet. Lamberg 
visar att tjänsteåldern inte spelade någon roll, det fanns t.ex. inget system där 
den äldste valdes. Kanske valde man helst borgmästare bland medelålders 
män, som var erfarna och som hade hälsan i behåll.458 

Även i Arboga startade rådmännen som kämnärer. Här fanns dock ingen 
trappa som rättsfogdar och skottherrar, utan efter ett pausår blev de sittande 
rådmän och återkom sedan som sådana vartannat år.459 De allra flesta fick 
dessutom verka som kämnärer mer än en gång, men man behövde aldrig 
vara kämnär två år i rad, utan ungefär vart sjätte år (d.v.s. vart tredje 
tjänstgöringsår). Ibland var intervallerna längre och äldre rådmän slapp ofta 
kämnärssysslan.460 En del gick så småningom vidare till att bli borgmästare, 
som liksom i Stockholm med några få undantag valdes bland rådmännen, 
och inte heller i Arboga tycks det ha funnits något system där den som suttit 
längst i rådet utsågs eller liknande.461 

Var sådana ämbetshierarkier som kan konstateras i Stockholm och 
Arboga vanliga i tyska, engelska och danska städer? För att kunna belägga 
detta krävs ett relativt rikt källmaterial, vilket innebär att det för de allra 
flesta städer inte går att ta reda på. För några städer kan man dock få en 
ganska god insyn i praxis när det gällde ämbetstillsättning. Om vi börjar med 
att vända blicken mot Lübeck konstaterar Michael Lutterbeck att någon 
sådan cursus honorum i formen av en fast ordning av ämbeten mot det 

                               
458 Dahlbäck 1993:186, 191, Lamberg 2001a:84, 193, 219. 
459 Dessa var dock inte kämnärer innan de blev rådmän: Jap Karlsson, Jacob Symonsson, Nils 
Kompan, Lasse Snikkare och direkt från kämnär till borgmästare gick Lauris Torbiörnsson 
och Jönes Grote. Som kämnärer skulle man delta i rådssittningarna, vilket anteckningar i 
tänkeböckerna om att de varit frånvarande eller försenade visar, se ATb I:203, 205. 
460 ATb, jfr Ljung 1949a:175, Ljung 1949b:130f. Det enda undantaget från regeln att man inte 
var kämnär två år i rad var Peder Erichson, som redan påföljande tjänstgöringsår utsågs till 
borgmästare. 
461 En del män satt t.ex. i rådet i 20–30 år utan att någonsin bli borgmästare (som Larins 
Jönisson, Lasse Mortinsson, Lambrekt Tidkosson och Jap Karlsson), medan andra tycks ha 
avancerat snabbt (som Jon Bonde). Den som valdes till borgmästare hade dock vanligtvis 
suttit i rådet ett tiotal år (som Magnus Nielsson, Magnus Larisson bältare och Jöns Persson). 
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högsta ämbetet inte fanns under hans undersökningsperiod fram till början 
av 1400-talet.462 Att borgmästarna alltid stod överst i uppställningar av råd-
männen under 1200- och 1300-talen, visar att de stod på toppen av hierarkin, 
men Lutterbeck analyserar också den övriga uppställningen av rådmännen 
noga för att försöka identifiera en rangordning. Han prövar t.ex. om rådmän-
nen upptecknades efter hur länge de hade tillhört rådet, men han kommer 
fram till att det inte finns någon strikt rangordning i listorna. T.ex. visar han 
skillnader i listor som utställts nära varandra i tid, till och med samma dag.463 
Först under tidigmodern tid infördes en strikt ämbetskarriär i Lübeck, där de 
mest prestigefyllda ämbetena förbehölls de rådmän som hade tillhört rådet 
längst.464 

Det finns inte heller några direkta uppgifter från tiden före år 1600 om 
vad som var utslagsgivande för vem som kunde bli borgmästare i Lübeck. 
Ahasver von Brandt konstaterar att man inte behövde vara född i Lübeck, det 
finns ett antal exempel på inflyttade män bland borgmästarna.465 Lutterbeck 
undersöker sambandet mellan tjänstetid och val till borgmästare och finner 
att det varierade kraftigt hur länge den nyvalde borgmästaren hade varit 
rådman och menar att det därför inte tycks ha spelat någon större roll. Han 
tittar också på vilka ämbeten de nyblivna borgmästarna hade innehaft tidi-
gare och konstaterar att några hade fungerat som kämnärer, men att det inte 
heller här fanns något samband. T.ex. kom en rådman som tidigare varit 
borgmästare att fungera som kämnär på 1200-talet.466 Många av borgmäs-
tarna hade emellertid utmärkt sig på olika sätt före valet genom att inneha 
ämbeten eller göra resor för rådets räkning etc., men omvänt blev många av 
de män som utmärkte sig på detta vis aldrig valda till borgmästare.467 Det kan 
alltså konstateras att ämbetskarriären i de svenska städerna inte har inspi-
rerats av Lübeck. Hur var det då i andra tyska städer? 

Enligt Johannes Rothes uppfattning skulle ingen väljas till borgmästare 
som inte hade varit framgångsrik kämnär, eftersom det var viktigt att ha god 
kunskap om stadens finansförvaltning, och ingen skulle bli kämnär som inte 
var rådman sedan ett par år tillbaka.468 

I Köln har Brigitte Maria Wübbeke analyserat rådmännens ämbetskar-
riärer och hon menar att det fanns antydningar till hierarkier. Det fanns en 
växling bland borgmästarna, där den som vilade från att vara sittande borg-
mästare fungerade som kämnär (kallad rentmeister) det ena året och ofta 
                               
462 Lutterbeck 2002:56–59. 
463 Lutterbeck 2002:60–66, 167. 
464 Detta gällde särskilt från 1668 och framåt. Först blev man Marstallherr, därefter Wedde-
herr, sedan Gerichsherr, Weinherr och slutligen Kämmerer. Vid Bruns undersökning av en 
uppräkning 1557 hade de som då var kämnärer suttit i rådet i 20 år, och de som var Marstall-
herren i fem år, Bruns 1951:27. 
465 von Brandt 1954:63. 
466 Lutterbeck 2002:53, 55. 
467 Lutterbeck 2002:56–59. 
468 Isenmann 2003:286. 
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som stimmeister det andra året (som bl.a. ansvarade för stadens strids-
hästar).469 Ordningen med växlingen mellan kämnär och borgmästare var re-
lativt stabil, medan ämbetet som stimmeister under 1400-talet kunde innehas 
av vanliga rådmän. Knappt hälften av alla stimmeister var borgmästare. Av 
de rådmän som var stimmeister hade de flesta suttit länge och det här var 
något som de gjorde mot slutet av sin tid i rådet. Den som precis inträtt i 
rådet fick sköta ämbeten som antingen var av mindre betydelse eller som var 
väldigt tidskrävande. Ett sådant var Amtmann i domstolen, ett ämbete som 
ofta fungerade som inträde i en rådskarriär, eftersom det var förbundet med 
grundkunskaper i juridik och förvaltning, som kunde vara nödvändiga om 
man ville ta sig uppåt i hierarkin. Wübbeke menar att det även kan finnas 
samband med några fler viktiga ämbeten.470 

Borgmästarna i engelska städer hade ofta haft något annat ämbete dess-
förinnan, vanligtvis något som hade med stadens finanser att göra. De flesta 
av borgmästarna i Exeter på 1300-talet hade varit city receivers (finansäm-
betsmän) vid något tillfälle och efter 1348 krävdes även att den nye 
borgmästaren skulle ha varit city steward (ung. skatteuppbördsman) i minst 
ett år.471 

I London blev endast några av de män som tjänstgjorde som kämnärer 
invalda i rådet, så här fanns ingen tydlig stege. Man måste dock ha tjänat 
som sheriff innan man kunde komma i åtanke för borgmästarämbetet och ha 
varit rådman ett antal år.472 

I York fanns en strikt ämbetshierarki åtminstone från 1400-talet, som 
startade med att man var kämnär, sedan sheriff och därefter borgmästare. 
Jennifer Kermode konstaterar att 81 procent av dem som var sheriffer hade 
tjänat som kämnärer, vanligtvis två till tre år dessförinnan, och att nästan alla 
som valdes till borgmästare hade varit sheriffer.473 Kämnärerna och sherif-
ferna hörde dock inte till rådmännen. Den som hade tjänat som sheriff fick 
emellertid automatiskt en plats i stadens råd efter sin tjänstgöring. Här kunde 
han sedan räkna med att bli borgmästare efter 6–11 år.474 1475 infördes ytter-
ligare ett steg i hierarkin, då det bestämdes att ingen skulle väljas till kämnär 
som inte tidigare hade tjänstgjort som bridgemaster.475 

En liknande ämbetsstege fanns även i Hull på 1400-talet. De allra flesta 
av dem som utsågs till borgmästare hade tjänat som sheriffer (eller bailiffs), 
och drygt hälften hade också varit kämnärer. Relationen mellan kämnär och 
fogde var dock inte lika tydlig som i York; kämnären fick vänta fler år med 
att bli sheriff. Den som en gång blivit borgmästare återkom inte heller med 

                               
469 En Stimmeister omnämndes första gången 1401, Wübbeke 1991:77ff. 
470 Wübbeke 1991:82, 85–91. 
471 Nicholas 1997b:122. 
472 Barron 2004:147, 171, 184. 
473 Kermode 1988:92. 
474 Kermode 1988:97f., Miller 1961:78f. 
475 Kermode 1988:90. 
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jämna mellanrum, utan det kunde dröja mellan ett och tjugo år mellan tjän-
steåren.476 

Även i Oxford fanns en ämbetshierarki, som ledde från kämnär till she-
riff, till rådman, till borgmästare. Rådet bestod således av före detta sheriffer 
och borgmästarna valdes från åtminstone mitten av 1300-talet bland rådmän-
nen.477 

Beläggen från dessa städer kan antyda att det var vanligt i engelska städer 
med ämbetshierarkier. För de flesta gör källbristen det emellertid svårt att 
värdera.478 R. H. Britnell söker efter ett cursus honorum i Colchester, men ser 
inga tydliga hierarkier. Det var dock vanligt att den som hade tjänstgjort som 
finansämbetsman (vilket man gjorde under en längre period än ett år i Col-
chester) upptogs i rådet.479 

En antydan till resultat är alltså att de svenska och engelska städerna 
liknade varandra när det gällde ämbetsstege, men beläggen är för fattiga för 
att dra säkra slutsatser. 

Sammanfattning 
När det gäller ämbetsväsen så fanns inte lika tydliga tendenser som man kan 
se angående aspekter som undersöks i avhandlingens övriga kapitel. Käll-
materialets torftighet leder också till att det är problematiskt att identifiera de 
svagare tendenser som eventuellt fanns och detta gör det svårt att dra några 
säkerställda slutsatser. 

En allmän likhet är dock själva strukturen på förvaltningen, med rådmän 
som innehavare av viktiga ämbeten, ett mindre antal avlönade ämbetsmän 
samt ett stort antal förtroendevalda borgare som skötte mindre sysslor för 
stadens räkning. Gemensamt var också att alla som var borgare hade all-
männa skyldigheter att bistå sin stad med vakttjänstgöring, försvar, renhåll-
ning m.m. 

Det gick inte att se några tydliga skillnader eller likheter mellan områdena 
när det gällde kämnärsämbetets tidsmässiga tillblivelse eller deras antal. De-
ras funktion såg likartad ut i engelska, tyska och svenska städer, med vissa 
lokala variationer. Informationen om de danska städerna är för tunnsådd för 
att säga något om funktion och status hos kämnärerna under medeltiden. En 
tendens som återfanns i engelska och tyska städer var att kämnärerna ansva-
rade för upptagandet av borgare, vilket de inte gjorde i Stockholm eller Ar-
boga. Detta är den enda tydliga skillnaden som har iakttagits. När det gäller 
kämnärernas status finns det anledning att tro att den var ganska likartad 

                               
476 Kermode 1988:93, 97f. 
477 Cooper 1979:59f., 62. 
478 Jfr Alsford 2004 (1998), ch. 5: ”Promotion and the Hierarchy of Experience”. 
479 Britnell 1986:128f. 
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mellan städerna, trots att den har framställts annorlunda i litteratur från de 
olika områdena. 

Stockholm och Arboga uppvisar tydliga ämbetshierarkier inom sina råd. 
Anledningen till att det är svårt att finna sådana i den utländska litteraturen 
kan bero på tre faktorer: att det var ovanligt med ämbetshierarkier, att fors-
karna inte har intresserat sig för frågan, eller att källmaterialet är för torftigt 
för att kunna berätta om dem. Förmodligen ligger förklaringen i alla dessa 
faktorer. Det fåtal forskare som faktiskt har försökt att finna ämbetshierarki-
er har lyckats med detta i varierande grad. Michael Lutterbeck kunde exem-
pelvis konstatera att det inte fanns några hierarkier i Lübeck. Det cursus 
honorum som fanns i York påminner starkt om det i Stockholm, men man 
kan inte därav dra slutsatsen att det fanns ett direkt inflytande mellan dessa 
städer, eftersom den större kontext saknas, som hade kunnat meddela om 
ämbetshierarkier var vanliga eller inte. 

Det är svårt att relatera ämbetsväsendet till andra delar av den här 
undersökningen. En förändring som har tagits upp i detta kapitel hade dock 
stor inverkan på den politiska kulturen, nämligen den ökande sociala och 
ekonomiska differentieringen i städerna. Denna kom bland annat att leda till 
ett hårdare politisk klimat, tydligare regler och förändrade former för 
medbestämmande. Till detta återkommer vi i kapitel 8. 
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5. Att vara rådman 

Innan vi övergår till relationen mellan styrande och styrda i staden, ska rådet 
skärskådas utifrån frågor om arbetsrutiner, villkor och gruppgemenskap. I 
det här kapitlet undersöks inträdet i rådet och vad det innebar för individen, 
samt några sedvänjor som kan beläggas angående det vardagliga arbetet som 
rådman. I nästa kapitel studeras de olika medel som råden använde för att 
befrämja och uttrycka sin inre samhörighet. 

Tidpunkt för ämbetsväxling 
Även om de engelska städerna inte bytte rådmän varje år hade de i likhet 
med övriga undersökta städer en årligen återkommande ceremoniell ämbets-
växling, då den nya borgmästaren liksom en del andra ämbetsmän insattes i 
sitt ämbete. Gemensamt för alla områden var att ämbetsväxlingen alltid 
genomfördes på samma datum i varje enskild stad. Vilket datum på året som 
brukades varierade dock stort mellan städerna. Vid en första anblick ser det 
mer eller mindre ut som om varje stad hade en egen lokal bytesdag. Dietrich 
W. Poeck får dock i jämförelser mellan olika regioner fram ett mönster, där 
en del områden har påverkat varandra och använt samma datum. I London 
och en del andra engelska städer och i många av Nordfrankrikes skedde valet 
på Simons och Judas festdag den 28 oktober.480 Johannes Döparens dag vid 
midsommar den 24 juni var en vanlig bytesdag i Burgund och sydvästra 
Tyskland481 och i Westfalen användes ofta heliga tre konungars dag den 6 
januari, en dag som även förekom på många andra håll.482 

I Lübeck, Soest, Dortmund och andra hansastäder var det Cathedra Petri, 
Petrus stolfest (förr kallad Petter Katt i Sverige), den 22 februari som bru-
kades.483 På denna dag inleddes också skeppsfarten efter vinteruppehållet.484 
Det fanns dock ingen stor konsekvens i städerna runt Lübeck heller. I Wis-
                               
480 Poeck 2003:64. 
481 T.ex. Köln, Basel och Luzern. Poeck sätter detta i samband med att den heliga Anden före-
kom mycket i predikningar dessa dagar, och att man ville ha heliga Andens hjälp vid valet, 
Poeck 2003:64f. 
482 Westfaliska städer med valdag den 6 januari: Minden, Lübbeke, Herford, Bielefeld, Coes-
feld, och Warendorf, Poeck 2003:153. Se vidare utbredningen av heliga tre konungar som 
valdag på karta i Poeck 2003:83. Heliga tre konungars natt betraktades förr som en helig natt, 
då djuren kunde tala, se Glück 2002:258. 
483 Poeck 2003:153. Enligt traditionen blev Petrus insatt som biskop i Rom då.  
484 Bruns 1951:4, Ebel 1971:232, Lutterbeck 2002:30, 33. 
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mar skedde ämbetsväxlingen exempelvis på Kristi himmelfärds dag, och i en 
källa från 1353 hänvisas till kyndelsmässodagen (Mariae Lichtmess, Purifi-
cationis Marie) den 2 februari för Stralsund, Greifswald, Anklam och Dem-
min, en dag som också förekom i ett antal städer i Hessen och Thüringen.485 

Poeck jämför också valdag inom olika rättsgrupper, men konstaterar att 
det inte fanns något tydligt samband mellan lag och valdag. Datumet hade 
lagts fast tidigt i städernas historia och därefter ändrades det bara i undan-
tagsfall.486 Även om Poeck identifierar vissa dagar som vanliga i olika regio-
ner fanns en stor variation och många andra använda datum. Det förekom 
också att en stad hade två valdagar per år istället för en. I Köln, Bremen och 
Minden valde man både på heliga tre konungars dag i januari och på Johan-
nes Döparens dag i juni.487 

Val till rådet skulle enligt Magnus Erikssons stadslag ske en vecka före 
valborg. Själva ämbetsväxlingen skulle sedan ske på sankta Valborgs dag, 
som inföll den 1 maj. Denna tidpunkt för ämbetsväxlingen har av allt att dö-
ma också använts i praktiken i de svenska städerna, åtminstone i Västerås, 
Stockholm och Linköping.488 I Arboga skedde emellertid ämbetsväxlingen 
fram till 1488 vid Nicolausmässan den 6 december efter gammal sedvänja, 
men därefter ändrades det till den 1 maj.489 Det är möjligt att denna valdag 
har förekommit även i andra städer. Den är inskriven i en av de bevarade 
handskrifterna av lagen, som är daterad till slutet av 1400-talet, men var just 
den handskriften har använts är okänt.490 

I stockholmskällorna refereras dagen oftast till som Walburgis, men det 
förekommer också att man kallar den Sankt Philippi et Jacobi dag. Det var 
inom kyrkans värld främst dessa två apostlar man firade den 1 maj.491 Den 
här valtidpunkten var ovanlig i Europa, men det förekom andra städer som 
också höll sitt val vid Valborg.492 

                               
485 Ebel 1971:232f., Poeck 2003:153 (not 521). Senare var det i Stralsund onsdagen efter 
heliga tre konungars dag den 6 januari som var valdag och i Greifswald efter 1451 måndagen 
efter Crispini den 25 oktober, Ebel 1971:232f. 
486 Poeck 2003:79, 108, 123, 153. 
487 Poeck 2003:153 (not 519). 
488 MEStL: Konungsbalken I, s. 3, SDhk:6724 (enligt vilket räkenskapsredovisning sker i 
Linköping vid valborg 1354, jfr Kraft 1976:219f.), SDhk:35405, 35407 (som är daterade den 
4 maj 1506 och handlar om borgmästarval i Västerås). Själva valet av det kommande 
ämbetsårets kämnärer, rättsfogdar etc. hölls i Stockholm i veckan före Valborg, men inte på 
någon bestämd dag, utan någon gång mellan den 24 och 29 april, STb 2:195, 260, 340, 430, 
614, 3:85. Sven Ljung anser att den 1 maj användes som ämbetsväxlingsdag även i Uppsala, 
Ljung 1954:119. 
489 ATb. Jfr Ljung 1949a:170f. 
490 Schlyter 1865:6. 
491 SSb 1:474, 479, SÄb:61, 102, jfr även Lamberg 2001a:181. Se liturgiska kalendarier i 
Helander 2001:409, 415, 425 och Pira 1952:61. 
492 I Rotterdam och Rietberg samt i de sydtyska städerna Kaufbeuren, Weissenburg, Nürn-
berg, Windsheim och Rothenburg valde man enligt Poeck vid Valborg, se Poeck 2003:64 
(karta 1) och 154 (karta 3). Även i Stettin skedde valet den 1 maj, Poeck 2003:237. 
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Wilhelm Ebel jämför den lübska och den svenska stadsrätten och påstår 
att Lübeck var förebild för den svenska på många områden. Ett undantag 
från inflytandet menar han var att ämbetsväxlingen inte skedde den 22 feb-
ruari på Petrus stolfest utan på Valborg, vilket han förklarar med att Valborg 
är en gammal svensk festdag.493 

Förmodligen var det vanligt att man började använda en dag som redan 
var förknippad med någon lokal fest, och som därför passade bra för att 
kunna samla stadsbefolkningen. Om inte annat blev denna dag (1 maj) en 
festdag i stadens liv. Redan under medeltiden välkomnades våren vid inled-
ningen av maj. En fest som förekom i många tyska städer finns också belagd 
för Stockholm från slutet av 1400-talet. Det var majgrevefesten, som skild-
rade en kamp mellan vintern och sommaren, där sommaren, som personifie-
rades av den utvalda majgreven, alltid vann och fick bjuda på gästabud. 
Majgreven togs från 1496 upp i Stockholms ämbetsbok, men festen firades 
också av enskilda hantverksskrån i staden.494 Ämbetsväxlingen sammanföll 
alltså med denna större folkfest. 

Att man hade en bestämd ämbetsväxlingsdag en gång om året var alltså 
en allmän sedvänja. Vilket datum man använde varierade dock kraftigt, och 
att de svenska städer för vilka dagen för ämbetsväxlingen är känd använde 
samma datum vid slutet av 1400-talet tyder på en enhetlighet mellan de 
svenska städerna som annars var ganska ovanlig. 

Att bli rådman – höga krav och låg ekonomisk kompensation 
Att bli vald till rådman innebar framför allt tre saker för individen i fråga: 
prestige, arbete och kostnader. Rådsplatsen medförde både för- och nack-
delar, och medan vissa säkert mottog beskedet att de hade blivit valda med 
stor glädje, var andra antagligen mindre begeistrade. För en rik köpman, som 
ville få sin status bekräftad, kunde en rådsplats vara ett eftertraktat mål, men 
det fanns också män som tog på sig uppdraget motvilligt eller bötfälldes för 
att de vägrat att bli rådmän. På det sistnämnda finns exempel från sydtyska 
städer som Speyer, Augsburg, Basel, Konstanz, München och Schaffhau-
sen.495 Oftast är det verkliga exempel på rådmän, som har vägrat, som har 
bevarats i källorna, men det förekommer även lagar för hur man skulle 
hantera vägrare, vilket visar att det uppfattades som ett problem. Enligt en 
bestämmelse i Köln från 1396 skulle t.ex. den som hade valts till rådman och 
vägrade inta sin plats, även efter tre uppmaningar, läggas i ett av stadstornen 
i ett helt år. I Dortmund skulle vägrare betala böter på 10 mark och dessutom 
förse rådet med vin.496 

                               
493 Ebel 1965:157. 
494 Bringéus 1988 (1976):170, Schück 1951 (1940):356f. 
495 Isenmann 2003:366, Landolt 2004:53f., Maschke 1980:236f. 
496 Isenmann 2003:365. 
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Än vanligare är bestämmelserna mot vägrande ämbetsmän i engelska 
städer, och det finns många exempel i källorna på det, särskilt från slutet av 
1400-talet och framåt.497 Inga sådana fall förekommer emellertid i källorna 
från de svenska eller danska städerna,498 men i Visbys stadslag återfinns en 
bestämmelse om vägran att påta sig ämbete.499 

Principen var att rådsämbetet var oavlönat i tyska städer. Enligt Johann 
von Soest, som var stadsläkare i Worms då han 1495 skrev Wy men wol eyn 
statt regyrn sol, skulle det bara locka giriga och olämpliga män till rådmans-
uppdraget om detta var ekonomiskt lönsamt. Istället skulle rådmannen få sin 
lön i himlen, särskilt om han hade varit en god ledare. Överallt (så även i 
Lübeck) kunde rådmannen dock räkna med att få hedersbetygelser i form av 
naturalier, som exempelvis vin, fisk och ved, och på 1400-talet blev det allt 
vanligare att mindre ersättningar infördes i form av bl.a. sittningspengar, 
daglöner och gåvor.500 

I Köln fick rådmännen en stående ersättning för varje sittning och vin vid 
andra extra, speciella möten, men det var långt ifrån summor som kunde 
betraktas som en lön att leva på.501 I Augsburg avskaffades rådmännens dag-
penning 1466 som en del av ett sparprogram för staden för att föregå med 
gott exempel inför borgarna. Den som innehade ett av rådsämbetena (d.v.s. 
var borgmästare, kämnär, skatteuppbördsman, skattemästare eller domare) 
fick dock traktamenten, men de kan snarare betraktas som symboliska 
hederssummor.502 

I många tyska städer blev rådmännen befriade från att betala skatt under 
1400-talet.503 Rådsmedlemmarna i Lübeck åtnjöt dock inte skattefrihet utan 
föregick med gott exempel i fyllandet av sina borgerliga plikter. Rådet 
tillkännagav varje år i burspråken att de skulle ”sätta skottet” uppå sig själva 
och på borgarna. Först på 1500-talet frigjorde de sig från skatt och annan 
tunga.504 

Det är svårt att bedöma vilken ersättning rådmännen i realiteten fick. 
Gåvor var accepterade till en viss gräns, men som Valentin Groebner visar, 
var gränsen mellan vad som räknades som mutor och inte hårfin. Wilhelm 
Ebel menar att rådmännen kunde vara ganska uppfinningsrika när det gällde 

                               
497 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Reluctance to Serve”, Barron 2004:142ff., 147, Cooper 1979: 
49f., Kermode 1988:94f., Kermode 1998:46f., Miller 1961:78, Nicholas 1997b:123, Rigby 
1988:73f., Swanson 1999:101f. 
498 Jacobsen & Madsen (1999:147) framhåller istället att ämbetet var mycket prestigefullt i 
danska städer. Se också Lamberg 2001a:56. 
499 VStL:32. 
500 Ebel 1971:238f., Engel 1993:68, Isenmann 1988:139, Isenmann 2003:290, 305, Landolt 
2004:281, Maschke 1980:237, Rogge 1996:22. Om Johann von Soest, se Bierschwale & van 
Leeuwen 2005:37f. 
501 Nicholas 1997b:122. 
502 Rogge 1996:34f., 44. 
503 Ebel 1971:239. 
504 Hartwig 1906 (1903):58. 
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att skaffa sig förmåner. De kunde t.ex. ha företräde till att hyra ängar etc. 
som de kunde uppbära ränta ifrån.505 

Inte heller i engelska städer var själva rådmansuppdraget avlönat. Situa-
tionen var här annorlunda än i tyska städer, eftersom fler ämbetsmän for-
mellt sett stod i kungens tjänst och därför avlönades av statskassan. Ersätt-
ning betalades dock också med stadens medel för olika uppdrag, men det 
finns inga belägg för att man hade fasta löner för rådmännen. Däremot åter-
finns mindre, tillfälliga ersättningar, precis som på andra håll. Rådmän kun-
de t.ex. få tillgång till betesmarker för sina hästar. Stephen Alsford menar att 
man också kunde utnyttja sin ställning för att få inkomster, exempelvis sälja 
material till stadens byggenskap eller vin till alla sammankomster etc.506 

Borgmästarna fick oftast en större kompensation än rådmännen under det 
år de innehade ämbetet (som ju inte var en livstidssyssla i engelska städer 
utan roterade mellan rådmännen). Från Lynn finns uppgifter om att borg-
mästaren fick 10 pund i lön och var fri från att betala stadsskatt under sitt 
tjänsteår. Om han skötte sitt uppdrag tillfredställande kunde han dessutom få 
10 pund extra. Även i Salisbury började en borgmästarlön på 10 pund att 
utbetalas från och med 1420. I York fick borgmästaren från 1388 hela 50 
pund i lön.507 Borgmästaren i Lincoln skulle vara fri från skatt och han fick 
också ta emot gåvor från främlingar, men gåvor från de egna stadsborna 
kunde betraktas som mutor och fick därför inte förekomma.508 Liksom i tyska 
städer är det svårt att veta hur mycket rådmännen egentligen fick. Särskilt 
borgmästaren i London kunde säkerligen, trots att staden inte betalade någon 
fast lön till honom, få många tjänster utförda och ett stort antal gåvor under 
sitt tjänsteår.509 

Rådmännen i de svenska städerna förväntades ha sin huvudsakliga in-
komst på annat håll. Enligt den svenska stadslagen skulle de sittande råd-
männen visserligen få 4 mark om året och borgmästarna 6 mark, men detta 
var avsett för ”radhmanna klædhe”, d.v.s. tyg till ståndsmässiga kläder. Detta 
skulle betalas med de inkomster staden fick av våg, klädeshus, sakören etc. 
Om man t.ex. jämför med en avlönad ämbetsman, så fick stadsskrivaren i 
Stockholm ca 22 mark i lön om året samt skrivmaterial.510 När Broder Jöns-
son blev borgmästare i Stockholm 1436 efter oroligheterna i samband med 
Engelbrektsupproret, betalades lön ut till rådmännen, och hans skrev: ”Ciiij 
(104) mark gafuom wi radheno nesta rætdagh epthir Walburga mysso ther 
nest som forescriuat star oc thet waro the førsto løn radheno war gifuit, sid-
                               
505 Ebel 1971:239, Groebner 2002. 
506 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Incentives to Office-holding”. 
507 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Incentives to Office-holding”, Platt 1976:147. 
508 Hill 1948:300. 
509 Barron 2004:153. 
510 MEStL: Konungsbalken XXII, s.15, Schlyter 1865:46. Jfr Lamberg 2001a:44f. Se även 
Ericson 1988:156, som också konstaterar att en kontant lön infördes först 1550. Att inte 
avlöna domare var ett allmänt råd till kungar, vilket man kan se i den furstespegel som 
översattes till svenska på medeltiden, Geete 1878:76. 
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han Stocholm war byginnat etc.”.511 Om han menade att rådet inte hade fått 
sina bidrag till kläde dessförinnan, eller bara konstaterade att de inte fått 
kontant lön tidigare är ovisst, men det är sannolikt det sista han avser. Enligt 
de få bevarade borgmästarräkenskaperna från 1430-talet betalades en lik-
artad summa pengar ut som lön till rådet 1438, och 1480 berättar tänkeboken 
att en lön infördes på 12 respektive 18 mark, enligt tänkeboken till följd av 
”ath stadhin är komen wel till forende, som Gudh thes loff haffue”.512 Även 
detta var emellertid en relativt obetydlig summa för den enskilde rådmannen, 
men sammanlagt uppgick den till 104 mark, vilket var mycket i stadens eko-
nomi. 

Stockholms rådmän kunde också få gåvor, t.ex. sill, som enligt 1463 års 
kämnärsräkenskaper ”skiftes i bland radith til jull”.513 En likartad sed åter-
finns i Reval, där strömming fördelades mellan borgmästare och råd i sam-
band med den stora festen ”Hengepeve” då också val och ämbetsväxling 
skedde, i slutet av oktober eller början av november.514 

Om det var ekonomiskt fördelaktigt att ingå i rådet i Stockholm är tvek-
samt. Bo Franzén och Marko Lamberg spekulerar båda i om rådsplatsen 
kunde innebära att innehavaren fick förmåner i form av ökad handel och att 
han fick möjlighet att hålla en viss kontroll över stadens näringsverksamhet 
genom rådet. Å andra sidan förväntades han ligga ute med egna medel när 
han tjänstgjorde som kämnär, pengar som han kunde få vänta ganska länge 
på att få igen.515 

Lamberg konstaterar att rådsmedlemmarna i Stockholm inte var befriade 
från skatt. Han antar att det stockholmska rådet troligtvis hade tagit intryck 
av oroligheter i Danzig och Lübeck, som hade förorsakats av skattehöjning-
ar. Genom att själva betala skatt visade rådmännen att de drabbades lika hårt 
som den övriga stadsbefolkningen. Eventuellt kunde de dock själva avgöra 
när de skulle betala skottet och kanske ledde vissa ämbeten inom rådet till 
skattefrihet.516 

I Arboga hade borgmästare och råd rätt att uppbära inkomster av saköre, 
våg, badstuga och bodar, men ett vädjande till allmänheten 1478 att istället 
löna dem efter lag, tyder på att inkomsterna var obetydliga.517 

Inte heller i danska städer fanns någon fast lön för rådsmedlemmarna. De 
hade dock rätt att uppbära en del intäkter från olika håll, exempelvis skatt på 
öl och vin, de fick ensamrätt på att hålla vinkällare, en andel av burskaps-

                               
511 SSb 1:344, jfr Lamberg 2001a:46. 
512 SSb 1:346, STb 1:246. Marko Lamberg betraktar lönen 1480 som en höjning av stadsla-
gens ”klädepenning”, och antar att den tillkom som en kompensation för ett sjunkande pen-
ningvärde, Lamberg 2001a:46. 
513 SSb 1:381. 
514 Poeck 2003:257. 
515 Franzén 1998b:83, Lamberg 2001a:47ff. Se även ovan s.106ff. och Dahlbäck 1988:69. 
516 Lamberg 2001a:47f., 219. 
517 ATb II:124, Ljung 1949a:174, PRFSS 1:189f. Se också Franzén 1998b:82f. 
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penningar och intäkter av ämbetsjord.518 I de danska städerna var rådmännen 
befriade från den årliga skatten, åtminstone under andra delen av 1400-
talet.519 

När det gäller den ekonomiska kompensationen av rådmansuppdraget kan 
man alltså se en samstämmighet mellan källor från danska, engelska, 
svenska och tyska städer. Rådmannen fick ingen fast lön, men kunde få 
mindre ersättningar eller gåvor, som snarast är att betrakta som hedersbety-
gelser. Vi får anledning att återkomma till detta nedan, dels i en diskussion 
om korruption, dels i frågan vilken roll rikedomen spelade för vem som 
valdes till rådman. Den information om män som vägrade påta sig ämbetet 
som återfinns i källor från engelska och tyska städer torde främst vara ett 
uttryck för en ovilja att riskera sin egen ekonomiska ställning. 

Herretitel 
En tydlig markering av rådmannens status i tyska städer var att hans namn 
skulle föregås av herretitel. Detta var annars förbehållet det kyrkliga och 
världsliga frälset. I Lübeck blev detta brukligt under 1200-talet, vilket man 
särskilt kan se i källor som berör affärer rådmännen emellan.520 Det var ock-
så vanligt att betitla både borgmästare och rådmän med herr i tyska städer i 
allmänhet från åtminstone mitten av 1300-talet.521 Jag har inte funnit någon 
tillförlitlig information om bruket i de danska städerna.522 

Rådmännen i engelska städer omskrevs ofta med epitet som ”gode män” 
och liknande, men de bar inte herretitel.523 Undantaget var borgmästaren i 
London, som redan på 1200-talet omtalades som dominus, och när engelskan 
bredde ut sig som ämbetsspråk på 1400-talet betitlades han lord mayor. Det 
fanns dock ingen strikt konsekvens i bruket av denna titel förrän vid början 
av 1500-talet; ibland kallades han endast (ung.) ”vår ärofulle borgmästare” 
eller liknande.524 Även i York kunde borgmästaren under 1400-talet ibland 
omtalas som ”my lord the mayor”, men det blev vanligare senare.525 

Borgmästarna i Stockholm betitlades konsekvent med ”herr”, något som 
även i Sverige i vanliga fall var förbehållet frälsepersoner. Rådmännen i 
Stockholm fick nöja sig med att ofta se sitt namn föregås av ”ärlig”, ”be-
                               
518 Mackeprang 1900:89–95, Rathjen 2005:52. 
519 Jacobsen & Madsen 1999:147f., Jørgensen 1985:43, Mackeprang 1900:96. Även i norska 
städer var rådmännen skattefria, Helle & Nedkvitne 1977:256, Lamberg 2001a:47. 
520 Ebel 1971:238, Lutterbeck 2002:31ff., 170f. 
521 Isenmann 1988:132, Maschke 1980:131f., Nicholas 1997b:185, Rogge 1996:112. Även i 
Reval bar de nyvalda rådmännen herretitel, se Poeck 2003:257 (not 671). 
522 Marko Lamberg konstaterar att Malmös rådmän bar herretitel fram till ungefär mitten av 
1400-talet, men att detta främst berodde på att de hade frälsebakgrund, Lamberg 2001a:32, 
249. 
523 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’” och ”The 
Practice: Abuses of Power”, Hilton 1998:13. 
524 Barron 2004:156. 
525 Miller 1961:70. 



 122 

skedlig” och/eller ”förnumstig” eller flera sådana epitet samtidigt, vilka ock-
så ofta förekom om borgmästarna tillsammans med herretiteln.526 I Arboga 
bar borgmästarna till skillnad från sina ämbetsgelikar i Stockholm inte herre-
titeln utan fick nöja sig med epitet som ”förnumstig” eller ”beskedlig”. När 
en borgmästare från Stockholm var på besök i staden betitlades han dock 
med herr, vilket kan tyda på att borgmästarna i Stockholm i realiteten hade 
högre status, eller att man helt enkelt visade hänsyn till språkbruket i Stock-
holm.527 Inte heller i andra svenska städer kallades rådmännen eller borgmäs-
tarna herr.528 

När det gäller herretiteln var den alltså vanlig i tyska städer, medan den i 
engelska och svenska städer endast användes om borgmästare i London och 
Stockholm. 

Mötesdagar 
Vilken eller vilka dagar i veckan man sammanträdde varierade ganska 
mycket. Johannes Rothe skrev att åtminstone fredagarna brukade vara råds-
dag.529 I exempelvis München var onsdagar och fredagar rådsdagar, i Fried-
berg onsdagar, i Neustadt fredagar, i Augsburg onsdagar och lördagar, i 
Nürnberg, Göttingen och Köln måndagar, onsdagar och fredagar, och i Basel 
alla dagar utom fredag.530 Från Lübeck är informationen från medeltiden 
knapphändig, men det finns en uppgift om att fredagar var mötesdagar redan 
under första delen av 1300-talet och att onsdagar användes för domstolssitt-
ningar vid mitten av 1400-talet.531 Enligt ett brev till Ålborg från kung Hans 
daterat 1486 skulle rådet sitta rätt på måndagar och fredagar.532 I York skulle 
fogderätten vara verksam tisdagar, torsdagar och lördagar, medan borgmäs-
taren endast dömde varje måndag i rådhuset. Också från Oxford finns upp-
gift om att domstolen skulle vara verksam en dag i veckan.533 

I svenska städer skulle råden enligt stadslagen sammanträda på måndagar, 
onsdagar och lördagar.534 Hur ofta och på vilka dagar rådssammanträdena 
hölls tycks dock främst ha avgjorts av de enskilda städernas behov. I Stock-
holm var just måndagar, onsdagar och lördagar rådstugudagar, men långt 
                               
526 STb 1–4, jfr Lamberg 2001a:32, 249f. 
527 ATb III:131. 
528 Sven Ljung hävdar att även borgmästarna i Kalmar och Visby bar herretitel, liksom stads-
styrelsen i Åbo, men detta har jag inte funnit några belägg för, jfr Ljung 1961:spalt 505–507 
och Ljung 1972:spalt 1. Se exempelvis KTb:78, 81. I Stockholms tänkebok kallades en borg-
mästare i Åbo för ”herr”, men eftersom titeln användes även för hans far är det troligt att han 
var frälseman, STb 2:48. 
529 Isenmann 2003:276. 
530 Isenmann 2003:220 (not 5), 374. 
531 Efter protokoll från 1582 och framåt vet man att rådet sammanträdde onsdagar, fredagar 
och lördagar, Bruns 1951:52, Pitz 1959:300. 
532 Mackeprang 1900:111. Jfr Jacobsen & Madsen 1999:48. 
533 Cooper 1979:52, Miller 1961:71–80, Nicholas 1997b:157. 
534 MEStL: Rådstugubalken II, s. 170. 
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ifrån alla dessa dagar, eftersom man gjorde uppehåll vid fest- och helg-
dagar.535 Tänkeboksnotiserna från Arboga präglas av en stark övertydlighet i 
plats- och tidsangivelser, vilket tyder på att det var mycket viktigt att råd-
stuga hölls på rätt rådstugudag.536 Där hölls rådstuga vanligtvis på måndagar, 
ibland på onsdagar och några gånger på lördagar, vilket man även kan se i 
Kalmar. I Västerås, Lödöse och Jönköping tyder de bevarade källorna på att 
måndagen har varit vanligast, men för Västervik och Linköping finns infor-
mation om rådsmöten på tisdagar, i Skänninge på onsdagar och i Vadstena 
finns uppgift om torsdag som ”rätt rådstugudag”.537 

Det fanns alltså ett gemensamt mönster i det att varje stad hade en eller 
flera bestämda veckodagar då domstolsessioner hölls, men det fanns ingen 
enhetlighet mellan olika städer när det gällde vilken eller vilka veckodagar 
man använde. Varje stad hade sin egen praxis. 

Närvaro och försening 
Att vara rådman kunde vara tidskrävande, eftersom man vanligtvis inte bara 
deltog i rådsmötena utan även skötte andra sysslor inom förvaltningen. I 
många källor, från både engelska och tyska städer, betonades att det var 
viktigt att alla rådmän var närvarande vid rådssittningarna, vilket tyder på att 
frånvaro var ett problem. För att komma till rätta med detta var det vanligt 
att man införde bötesstraff för bortavaro och även för försening.538 

I Lübeck hölls gudstjänst i Mariakyrkan före rådssammanträdena. Där-
efter ljöd en bestämd klocka i kyrkan, som kallade alla rådmän till rådstugan. 
Enligt en uppteckning av stadsskrivaren Johann Bracht (1451–1481) fick den 
som dök upp först efter det att klockan slutat ringa betala en bötesavgift, 
vilket då ska ha varit en sedan länge använd bestämmelse.539 

I tyska städer var det vanligt att man hade ett timglas på rådstugan, med 
vilket man kontrollerade tiden för att beräkna böter för frånvaro,540 men det 
var också vanligt att man använde rådhusklockan som tecken på när det gått 
för lång tid.541 

Exempel på giltiga skäl för att vara borta kan man se i Nürnberg, näm-
ligen främst att man var på resa i uppdrag av rådet, eller att man var sjuk 
                               
535 Dahlbäck 1995, STb 1–3. När hela rådet samlades i stadens ärende skedde det ofta på 
andra veckodagar, se t.ex. STb 2:327, 420. 
536 se t.ex. ATb II:198, 205, 356f., ATb III:258, 261, 264, 269.  
537 ATb, JTb (datum och dag anges sällan i Jönköpings tänkebok, men de gånger veckodag 
nämns är det alltid en måndag), KTb (rådsmöten hölls i Kalmar på måndagar, ibland på 
onsdagar och lördagar och några gånger på andra dagar), Fritz 2000:128, Kumlien 1971:430, 
Kraft 1976:226, SDhk:17715 (Lödöse). 
538 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Reluctance to Serve”, Ebel 1971:243, Engel 1993:67f., 
Isenmann 2003:220 (not 5), 375–379, 414f., Kermode 1988:97, Kermode 1998:45, Landolt 
2004:231, Maschke 1980:237, Miller 1961:78. 
539 Bruns 1951:54, Ebel 1971:243f., Pitz 1959:300. 
540 Isenmann 2003:414f., Maschke 1980:237. 
541 Se Isenmann 2003:376. 
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eller hade tagit medicin.542 Det finns dock inte många belägg för att män som 
hade stor frånvaro tvingades lämna rådet.543 Om man visste att man skulle 
vara frånvarande, kunde man sätta en vikarie i sitt ställe.544 

Det enda belägget på straff för frånvaro och försening från danska städer 
är från Ålborg 1486.545 Från svenska städer är vi däremot bättre underrättade, 
då sådana regler skrevs in redan i Magnus Erikssons stadslag.546 I Stock-
holms tänkebok betonades 1479 att det var viktigt att sätta en vikarie i sitt 
ställe om man reste från staden, särskilt gällde det rättsfogdar och kämnärer, 
och 1486 infördes mer detaljerade regler kring försening. Någon skärpning i 
reglerna handlade det inte om, utan istället en halvering av det bötesbelopp 
som fanns angivet i stadslagen. Vikariekravet och bestämmelsen om böter 
upprepades 1490 och 1496.547 

Frånvaro antecknades inte regelbundet i Arbogas tänkebok. Den första 
notisen om frånvaro skrevs in i januari 1463. Det noterades särskilt vid ett 
tillfälle att ingen satt i de frånvarandes ställe, något som tyder på att vikarier 
användes regelbundet. Därefter förekommer notiser om frånvaro och för-
seningar regelbundet fram till augusti 1466, varefter de återigen försvinner. 
Om personerna har bötfällts eller ej framgår inte. Endast en gång noterades 
böter för frånvaro, då 3 mark, och kanske skedde det den gången främst i 
avskräckande syfte.548 

Sådana regler kring frånvaro och försening fanns alltså både i tyska, eng-
elska och svenska städer, och kanske även i danska, även om det bara finns 
en källa som omtalar det där. 

Rådssittningarna började ofta klockan 6 på morgonen, men det kunde 
variera med årstiden. I exempelvis Köln började mötet klockan 8 på 
sommaren och klockan 9 på vintern. Dessförinnan var det gudstjänst i råds-

                               
542 Isenmann 2003:415. Se desamma i MEStL: Rådstugubalken II (not 6), s. 190. 
543 Ett exempel finns dock på detta från York 1476, se Miller 1961:78. I London kunde 
rådmän vara borta i flera år men ändå behålla sin plats, men med en utsedd ersättare som 
skötte arbetet i rådmannens kvarter, se Barron 2004:142. 
544 Barron 2004:141, 154. 
545 Mackeprang 1900:111, Møller Knudsen & Kock 1992:327. 
546 MEStL: Rådstugubalken II, s. 170. Straffet för den som inte kom till rådstugan, när han 
blev kallad, var 12 öre. Om någon av borgmästarna kom för sent fick de böta 2 öre om 
rådstuguklockan hann ringa tre gånger. För rådmännen gällde 1 öre i samma fall. 
547 Lamberg 2001a:197, 201f., MEStL: Rådstugubalken II, s. 2, STb 1:212, STb 2:163 (1486: 
”huilkin borgamestare ellir fogodin som ecke komber til radztuffw, forra än radstuffw klockan 
wändher aather ath ringia iij:e (3:e) tiidh, han skal böta j (1) öre ok hwar radman j (½) öre, 
och huilken radman som komber for radzstuffw dörin, tha tridie tidh är ringt, ok gaar sidan sin 
wegh, han skal böta j (1) öre vtan nade”), STb 2:486, STb 3:312. 
548 ATb I:179, 180, 200, 203, 205, 209, 212, 246, 361. En gång namngavs alla de fyra sittande 
rådmännen för att de kom sent till rådstugan plus en av kämnärerna och vid ett annat tillfälle 
kom en sittande borgmästare, en kämnär och byfogden sent. Efter 1466 finns bara tre notiser 
om frånvaro, två från 1471, ATb I:356, 361, och en från 1481, ATb II:176. 
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kapellet.549 I Stockholms burspråk stadgades att den som hade ärende till 
rådstugan skulle infinna sig klockan 8.550 

Sittandets betydelse 
Väl inne på rådstugan på rätt mötesdag, helst i tid, intog man så sin plats på 
bänken – en praktisk handling full av symbolik. 

Att avbilda Kristus som den sittande världsdomaren var ett mycket 
vanligt ikonografiskt grepp inom den medeltida kyrkokonsten, och även i 
källor som berör städernas råd och därmed deras domstolar framträder bilden 
av sittande domare. Dietrich W. Poeck konstaterar att sättandet och sittandet 
var av mycket stor betydelse i de städer som han undersöker, där den bänk 
eller stol som rådmännen satt på i rådhuset hade ett viktigt symbolvärde och 
där själva sättandet av det nya rådet i rådsstolen eller på bänken var en 
central del i rådsvalsceremonierna.551 Det finns inga källor från de svenska 
städerna som berättar om ett symboliskt sättande vid rådsvalet, men däremot 
kan man dra vissa slutsatser om sittandets allmänna betydelse. 

I städer över stora delar av Nordeuropa betecknades de tjänstgörande 
rådmännen som det ”sittande” rådet, medan de övriga rådmännen vanligtvis 
omtalades som det ”gamla” rådet.552 I de engelska städerna, som ju i regel 
hade fasta råd, fanns dock ingen sådan uppdelning. Det finns inte heller en 
lika stark betoning på sittandet i de engelska, men även här refererades till 
”the aldermanic bench” eller till ”the brethren on the bench”. I Lincoln satt 
borgmästaren och de som tidigare varit borgmästare ”opon the bynke” vid 
val.553 

Robert Tittler ser olika borgmästarregalia i England som symboler för 
kontinuitet av borgmästarnas makt över tid, vilka var viktiga, eftersom man 
valde ny borgmästare varje år. Förmodligen hade rådsstolarna på kontinen-
ten samma funktion. Den som var en av de sittande i rådsstolen hade makt 
som skulle respekteras, oavsett vem som råkade sitta där just detta år. ”Der 
Sitz macht den Ratsherrn”, som Poeck skriver.554 

Poeck undersöker franska städers stadssigill och konstaterar att det inte 
var ovanligt med avbildningar av ett sittande råd.555 Han antar också att tid-
punkten för val i Lübeck och många westfaliska och hanseatiska städer, 
Cathedra Petri, med dess hänvisning till påvestolen, inte var slumpmässigt 
vald utan betonade rådsstolens betydelse. I vissa av dessa städer tog sig sit- 

                               
549 Isenmann 2003:378. 
550 STb 1:436:8. 
551 Se sammanfattning i Poeck 2003:65, 154. 
552 Bruns 1951:3, Ebel 1971:232, Lamberg 2001a:196f., Lutterbeck 2002:39, Mackeprang 
1900:45ff., Poeck 2003:250, Schück 1926:298, Yrwing 1986:277. 
553 Hill 1948:300, Kermode 1988:99. 
554 Poeck 2003:286, Tittler 1998:273. 
555 Poeck 2003:289f. 
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tandets betydelse mycket konkreta uttryck (t.ex. i Hamburg och Riga), då 
den rådman som av någon anledning inte skulle sitta kvar i rådet fick lämna 
ifrån sig den stolsdyna som han satt på.556 

Särskilt viktigt antar Poeck att stolen och sittandet var i Reval, eftersom 
man i källorna ofta hänvisade till att förhandlingar skett inför det sittande 
rådets stol för att betona deras rättsliga kraft. Dessutom kallade rådmännen 
där varandra för ”stolsbröder”. I t.ex. Lübeck kallade man varandra istället 
”rådskumpaner” eller liknande. Poeck anser även att detta betonande av 
rådsstolen kan ha spridit sig från Reval till angränsande områden. I en 
skrivelse från Narvas till Dorpats råd 1431 omtalas en av rådmännens ”leven 
stolbroder”.557 

Den här återgivningen av sittandets betydelse är giltig även för de svenska 
städerna. I stadslagen betonas att de borgmästare som är domare under året 
sitter för rätta eller sitter och dömer.558 Även i Visbys stadslag fanns in-
skrivet att domarna skulle sitta när de dömde, liksom fogden.559 Det sittande 
rådet var synonymt med de rådmän som var aktiva just detta år och inte den 
halva som var ledig. Det hette också att man ”satte råd” när man utsåg de för 
året sittande. En sittande rätt var detsamma som en legitim rätt.560 

Mer än i andra städer betonades sittandet i Arboga. En typisk inledning av 
tänkeboksnotiser lyder (med nusvensk stavning): ”då kom inför vår sittande 
rätt å rättan rådstugudag som vi för rätta satt”.561 Övertydligheten gav legiti-
mitet åt den händelse som skildrades, och det kan inte råda några tvivel om 
att sittandet var av avgörande betydelse. Den här typen av inledning var inte 
praxis i Stockholms tänkebok, där endast datum markerar en ny rådssitt-
ning. I Jönköpings tänkebok saknas också standardiserade inledningar och 
sällan anges ens dagens datum innan ärendet refereras. Ytterligare ett belägg 
för sittandets betydelse i Arboga är att det vanligaste epitet som föregår en 
rådmans namn i tänkeboken är ”vår stolbroder”.562 I Stockholms tänkeböcker 
förekom begreppet stolsbroder, men det var vanligare med ”min kära med-
broder” när rådmän hade förehavanden med varandra.563 Medbroder använ-
des också i Kalmar.564 

                               
556 Poeck 1994:332, Poeck 2003:283, 286. Jfr även exempelvis Konstanz när det gäller sitt-
dynans betydelse, Isenmann 2003:367f. 
557 Poeck 2003:263–266. 
558 MEStL: Konungsbalken III, s. 4 och XIII, s. 7. Se också Holmbäck och Wesséns not 14, s. 
25 och BjR:463f. 
559 VStL:II:12. 
560 Se exempel i ATb I:115, JTb:40, 85, 88, KTb:74, SDhk:8954 (Västerås år 1366), 17660 
(Vadstena 1411). Om sittandets betydelse vid rättshandlingar, se också utredningen av 
begreppet resning hos Reinholdsson 1998:109–119. 
561 Se exempel i ATb II:198, 205, 356f. och ATb III:258, 261, 264, 269. 
562 Se exempel i ATb I:124 och ATb II: 213, 284, 320, 338. Ibland användes istället ”medbro-
der”, se ex. ATb II:372, 375. 
563 SJb 1:17 (1424), 79, SJb 2:22 (1476), STb 3:29, 30 (1492), STb 4:199, 200 (1511). 
564 KTb:78. 
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På rådhusets rådsbänk eller rådsstol satt rådet uppdelat på olika vis; från 
åtskilliga städer finns uppgifter om en viss sittordning i rådssalen. Det var 
aldrig slumpmässigt vem som satt var, utan noga genomtänkt. Det vanliga 
var att det fanns två bänkar som stod mitt emot varandra, men det förekom 
också att man hade tre bänkar (som t.ex. i Danzig) eller fyra i en kvadrat 
(som i Hamburg). Vilken princip som rådmännen var uppdelade efter varie-
rade dock mellan städer och över tid. 

När skrårepresentanter vann tillträde till rådsplatser i tyska städer565 ledde 
det ofta till att de fick en egen bänk, och det bildades en tydlig uppdelning av 
rådet i vad man på tyska lite slarvigt brukar kalla ”Zunftler” och ”Patricier”. 
Den försökte man senare avskaffa, eftersom det var viktigt att rådet visade 
upp en gemenskap, att det var ett enat råd. I en ordning från Worms daterad 
1430 har man gått ifrån denna uppdelning efter grupptillhörighet och istället 
infört en sittordning grundad på ålder, d.v.s. hur länge man hade suttit i 
rådet, och det kom att bli en vanlig form av sittordning. Det var ett sätt att 
försöka integrera råden, så att man istället satt varannan från varje grupp, 
men fortfarande på två bänkar mot varandra.566 

I Sverige hade man vid första anblick ingen uppdelning efter ålder eller 
yrkestillhörighet, istället skulle rådet enligt stadslagen vara uppdelat i en tysk 
och en svensk hälft. I Stockholm satt dessa på två olika bänkar fram till 
1471, då tyskarna uteslöts ur rådet. Uppdelningen på två avdelningar bestod 
dock, med hälften av rådmännen och en borgmästare på varje sida. Från 
1492 redovisades i Stockholms ämbetsbok de båda borgmästarna tillsam-
mans, medan rådmännen fortfarande noterades på den östra eller västra bän-
ken. Först 1496 avskaffades uppdelningen, om man får tro ämbetsboken. Ö-
verskriften efter redovisningen av borgmästarna lyder från det året: ”Radith 
met thøm dagelige sittiende”.567 

Nils Ahnlund hävdar att den här formen av nationell tudelning är unik i 
medeltidens stadslagstiftning. I Visbys stadslag uppges visserligen rådet be-
stå av både tyskar och gutar, men någon uppdelning i jämna hälfter omtalas 
inte. Han menar dock att en tudelning till viss del kan ha praktiserats i dan-
ska och en del norska städer (framför allt Oslo).568 

Vid sidan av denna nationsuppdelning fanns dock i Stockholm vid när-
mare betraktelse även en sittordning efter ålder, där den som suttit längst i 
rådet satt närmast borgmästaren. Detsamma kan man observera i Arboga, 
men där fanns ingen uppdelning på bänkar, åtminstone har det inte avspeg-

                               
565 Se mer om detta nedan s. 179f. 
566 Isenmann 2003.390f., Poeck 2003: 38, 41, 63, 65, 158, 167, 240, Tittler 1998:261. 
567 Se SÄb. I början av 1600-talet var rådmännen placerade efter tjänstetid, åtminstone står de 
enligt Ericson i sådan ordning i ämbetsboken, se Ericson 1988:177f. 
568 Ahnlund 1929:7. 
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lats i tänkeböckerna. Rådmännen tjänstgjorde ju här endast fyra åt gången 
plus två borgmästare.569 

När det gäller sittandet kan man alltså se att det hade en stor symbolisk 
betydelse i tyska och svenska städer. Från danska städer finns inte tillräckligt 
med information för att avgöra om sittandet betraktades som viktigt. I 
engelska städer hänvisades till bänken rådmännen satt på, men sittandet hade 
inte den stora betydelse som det hade i svenska och tyska städer. En orsak 
till detta kan vara att de engelska hade fasta råd, och därför inte hade samma 
behov av att legitimera själva rådsplatsen varje år. 

Sammanfattning 
Allmänna likheter mellan engelska, tyska och svenska städer var samman-
fattningsvis att man varje år hade ett särskilt datum då ämbeten bytte 
innehavare. Rådet möttes på vissa bestämda dagar varje vecka, och det fanns 
en reglering av arbetet med bötesstraff för frånvaro och försening till råds-
möten. Gemensamt var även att rådmansuppdraget i regel var oavlönat. Där-
emot kan man se stora variationer när det gäller vilket datum man valde att 
ha sin ämbetsväxling på och när i veckan som rådssammanträden hölls. 
Även dessa skillnader kan betraktas som en trend, där det stod fritt för varje 
stad att göra en lokal anpassning av stadsorganisationen.  

Två av de skillnader som man kan se i det här kapitlet följde i huvudsak 
de geografiska gränserna. En skillnad mellan tyska kontra engelska och 
svenska städer var att de tyska rådmännen som regel bar herretitel. På 
svenskt och engelskt område var det huvudsakligen endast Londons och 
Stockholms borgmästare som bar titlarna ”lord” respektive ”herr”. Någon 
enkel förklaring till detta presenterar sig inte, utan jag återkommer med 
tolkningen av denna skillnad nedan. Den större likheten mellan tyska och 
svenska städer än med de engelska när det gällde betoningen av sittandet 
antas vara ett resultat av den åtskiljande tjänstgöringspraxisen.    

Det kan konstateras att det inte finns någon anledning att betrakta Lübeck 
som en förebild för de svenska städerna angående de aspekter som har 
undersökts i det här kapitlet, eftersom det fanns flera avvikelser och eftersom 
de likheter som fanns med Lübeck var mycket allmänt förekommande. 

                               
569 Jag har tittat på de fyra sittande rådmännen varje år mellan 1460 och 1485 i Arboga tänke-
boks uppräkningar av ämbetsmän, och kan konstatera en uppräkning efter tid i rådet för 22 av 
dessa 26 år. En undersökning av samma tidsperiod i Stockholms ämbetsbok visar att en 
uppräkning efter ålder följdes i åtminstone 20 av dessa år. De övriga sex åren är det bara en av 
rådmännen som har hamnat fel varje år, och här kan det i några fall vara bristande källor som 
får det att se ut som att åldersordningen inte har följts.  



 130 

6. Rådets gruppgemenskap 

Enligt tidigare forskning strävade rådmännen i Stockholm efter att avskärma 
sig från den övriga stadsbefolkningen genom en dyrare och mer ärofull livs-
föring.570 Detta är intressant ur ett maktperspektiv. Att betona en inre sam-
hörighet innebär alltid att man samtidigt skapar en tydligare gräns gentemot 
dem som inte hör till gruppen. Var det vanligt att råden uttryckte samhörig-
het som grupp och kan man se några skillnader respektive likheter mellan 
eller inom de studerade områdena? 

Endräkt och enighet inom rådmansgruppen 
Som vi såg i kapitel 3 ägde rådet sin legitimitet som grupp och inte som 
enskilda medlemmar och alla rådmän förväntades stå bakom de beslut som 
rådet fattade. Relationen mellan rådmännen var därför av stor betydelse för 
hur väl ett råd fungerade och kunde vara avgörande för dess auktoritet utåt 
sett. Rådets legitimitet var beroende av en gemensam styrka, vilket innebar 
att det var viktigt för rådet dels att manifestera sig som grupp, att betona 
inför omvärlden att man hörde ihop, dels att rent faktiskt undvika inre kon-
flikter. 

Ett uttryck för rådmansgruppens vilja att framstå som ett enat råd uppvi-
sar källor från både tyska, engelska, danska, baltiska och svenska städer i det 
att rådmän ofta refererar till varandra som bröder. Här framkommer ett ideal, 
som innebär att rådet skulle vara en förbunden sammanslutning, ett slags 
brödraskap sammansvuret genom ed.571 Detta ideal återfinns också i de di-
daktiska texterna. Johannes Rothe ansåg att rådmännen skulle dela varandras 
kärlek och sorg och delta i varandras högtider och begravningar, och den 
som inte ville skulle tvingas därtill.572 Johann Frauenburg (stadsskrivare i 
Görlitz) betonade i sin ämbetsinstruktion för borgmästare 1476 att det var 
borgmästarens största uppgift att vidmakthålla kärlek mellan rådmännen och 

                               
570 Lamberg 2001a:19f. Se även Dahlbäck 1993:183f., 192–195. 
571 Bierschwale & van Leeuwen 2005:63, Black 1996:102, Ebel 1971:241f., Poeck 2003:54, 
63, Reynolds 1977:173. Marko Lamberg noterar i sin studie att begrepp som medbroder, 
stolsbroder och rådsmedkumpan förekom i Stockholm och Malmö, men inte i Bergen. Han 
tolkar detta som ett uttryck för att råden i Malmö och Stockholm hade en starkare grupp-
medvetenhet, ett slags brödraskap likt ett gille, och att rådet i Bergen hade en större social 
närhet till sina borgare, Lamberg 2001a:33f. 
572 Isenmann 2003:267. 
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se till att det inte fanns outtalade motsättningar eller partibildning bland 
dem.573 

Endräkten och enigheten hörde till stadens viktigaste värden. Tydligast 
ser man uttryck för endräktsidealet när det gäller relationer rådmän emellan i 
källor från tyska städer. Liksom när det gäller endräktsidealet i allmänhet, 
synliggörs behovet av vänskap mellan rådmännen främst i samband med 
motsättningar; detta påbjöds ofta i fredsfördrag efter inre politiska orolig-
heter under 1300-talet, särskilt i sydtyska städer som exempelvis Konstanz, 
Speyer och Mainz.574 I Zürich bjöds två rådsherrar som hade verbala mot-
sättningar att böta 10 mark575 och enligt Ravenburgs stadsrätt skulle den råd-
man som okvädade en av sina gelikar så illa att det gick på hans ära (”Gut 
und Ehre”), betala 15 schilling i böter och betraktas som menedig och trolös 
(vilket i praktiken innebar att han inte kunde sitta i rådet mer).576 

Det var alltså mycket vanligt att endräktsidealet uttrycktes i rådsordningar 
från sydtyska städer och med stadgade straff för tvedräkt mellan rådmän. Det 
har med stor sannolikhet att göra med att dessa rådsordningar tillkom efter 
inre omvälvningar, som hade inneburit att en ny grupp hade tillförsäkrat sig 
rådsplatser. Detta innebar att rådet hade fått en grupp av hantverkare och en 
grupp av gamla rådssläkter, vilket markant hotade sammanhållningen och 
gruppidentiteten hos råden. Att man betonade endräkten såg vi även i av-
skaffandet av sittordning mellan dessa två grupper på olika bänkar i kapitlet 
om sittandets betydelse. 

Vikten av endräkt betonades dock även i nordtyska städer. Enligt ett 
påbud för rådet i Stralsund från 1280 hörde endräkt till rådmännens eds-
plikter, vilket innebar att den som ansågs skapa tvedräkt kunde stämplas som 
menedig och uteslutas ur rådet.577 Liknande regler fanns i Greifswald, där 
den rådman som inte visade solidaritet med rådet enligt en bestämmelse från 
1323 skulle förlora sin rådsplats. 1451 ändrades dock straffet till 10 
silvermynt i böter och endast ett års förlust av rådsstolen.578 I den sistnämnda 
rådsordningen varnades rådmännen också för att väcka åtal mot en av sina 
rådskumpaner i fogderätten. Om en konflikt förelåg, skulle den redas ut 
inom stängda dörrar med bara rådet närvarande. Om den beskyllde råd-
mannen erkände, skulle han få en frist att betala böter, och om han inte 
gjorde det, skulle han utestängas från rätten till dess att skulden var betald.579 

Endräktsidealet inom rådet återfinns även i de engelska städerna. Den 
första källa i Lincoln som överhuvudtaget omtalar ett råd härstammar från 

                               
573 Isenmann 2003:239f. Jfr också Bierschwale & van Leeuwen 2005:63 och Isenmann 2003: 
353f. 
574 Frenz 2000:143. 
575 Isenmann 2003:399. 
576 Isenmann 2003:404. 
577 Ebel 1971:243. 
578 Isenmann 2003:404. 
579 Ebel 1971:246. 
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1219 och berättar att en av de 24 hade dömts för att ha sagt emot de andra 
23, men att han nu hade benådats.580 Ämnet är dock långt ifrån så vanligt 
som i tyska städer. De danska källorna omtalar inte alls endräkt rådmän 
emellan. 

Den svenska stadslagen tillkom inte i en situation där tvedräkt hotade i 
städerna, åtminstone inte vad vi vet. Uppdelningen mellan svenskar och 
tyskar kan däremot ha setts som ett hot mot endräkten, och i sådana fall torde 
liknande bestämmelser som i de tyska städerna ha kunnat finnas även här. 
Det gör de emellertid inte: den svenska stadslagen innehåller inte någon 
bestämmelse kring hur man skulle tackla konflikter mellan rådsmedlemmar. 
Det tyder på att man inte tog med i beräkningen att det kunde finnas en 
motsättning mellan tyskar och svenskar. 

Konflikter mellan rådmän förekom dock även här i praktiken, men de fall 
som har nått in i tänkeböckerna är för få för att man ska kunna dra några 
slutsatser om allmänna regler för hur konflikter skulle hanteras. Den 29 maj 
1490 dömdes rådmännen Staffan Västgöte och Anders Svensson i Stock-
holm till att vardera betala 12 mark i böter för att ha okvädat varandra inför 
sittande rätt. Det var normala böter för okvädinsord, men vanliga människor 
som okvädade inför rätten skulle betala hela 40 mark,581 vilket tyder på en 
viss lindring av straffet. 

Det hände också att två rådsmedlemmar förliktes med hjälp av fogden 
eller till och med riksföreståndaren Sten Sture. Sommaren 1505 hade ett par 
rådmän råkat i luven på varandra i koret i Storkyrkan i Sten Stures närvaro. 
Vad det handlade om avslöjar inte rådsprotokollet, men borgmästaren herr 
Anders Svensson och rådmannen Per Månsson hade visat ”owylie” sins-
emellan med onda ord. Förlikning och förening påbjöds av fogden och hela 
rådet, men de ”sparades” lagen, d.v.s. slapp bötesstraff, åtminstone tillfälligt. 
En skarp varning utfärdades, att om de eller någon annan i rådet upprepade 
förseelsen skulle de böta utan nåd, och de två aktuella rådmännen skulle i 
sådant fall böta även för denna gång. Samtidigt förliktes borgmästaren herr 
Erik Jönsson och rådmannen Olof Hansson. Notisen är kortfattad, men det 
framgår att Olof hade gett borgmästaren ”kwffuetthe ordh” angående öl och 
järn. Borgmästaren menade att det inte var honom Olof skulle anklaga, 
eftersom han faktiskt handlade som representant för hela rådet (”tet waar all 
radzsins ordh”).582 Den här samlingen av hela rådet för att reda ut konflikter 
och påbjuda endräkt visar att man tyckte att det var viktigt för rådet att visa 
enighet utåt sett. Det fanns dock inga bestämmelser om hur man skulle 
hantera konflikter eller hur den skulle straffas som skapade tvedräkt. Det 
tyder på att endräkt var viktigt, men att man inte ansåg att risken för tvedräkt 
var så stor att man behövde lagstifta för att undvika det. 

                               
580 Hill 1948:294. 
581 STb 2:443. 
582 STb 4:80. 
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Vi kan utgå ifrån att det var lika viktigt överallt att betona att man höll 
ihop, men det har särskilt artikulerats i tyska städer i texter som tillkommit 
som lösning på konflikter. 

Valceremoni och presentation av det kommande årets råd 
En mycket viktig dag för att befästa rådets gemenskap och visa upp den utåt, 
var då det nya rådet insattes varje år efter valet. Från en del av Europas 
städer finns skriftliga, utförliga valceremoniel bevarade, som visar att hela 
valdagen, och ibland tiden omkring den, var fylld av symboliska, menings-
bärande handlingar för att legitimera valet och rådet i sig. Under medeltiden 
var kyrkan och den religiösa symboliken starkt förknippad med legitimitet, 
vilket utnyttjades av stadsråden. Liksom religiösa ceremonier ofta syftade till 
att minnas tillsammans (hågkomsten av de döda var ett vanligt tema), kunde 
dessa årliga ceremonier och fester ha en viktig funktion i att skapa sam-
hörighet genom hågkomsten och befästandet av stadens gemenskap.583 

Det finns emellertid ingen anledning att här beskriva processioner, 
handskakningar, gudstjänster etc., eftersom det inte finns några liknande 
uppgifter om sådana ceremonier i de svenska städerna. Inte heller för den 
tidigmoderna perioden har något valceremoniel nedskrivits för rådsval. Även 
från Lübeck saknas information; där härstammar de äldsta beskrivningarna 
av förfarandet vid val och ämbetsväxling från 1600-talet.584 

Två händelser under valdagarna, vilka återfinns i källor från många 
städer, är dock ändå värda att diskutera i förhållande till de svenska källorna, 
nämligen presentationen av det nya rådet, som behandlas här, och den 
gemensamma måltiden, som nästa avsnitt handlar om. Utöver bestämmelser 
i den svenska stadslagen finns tyvärr endast information från Stockholm. 

Gemensamt för de städer som Dietrich W. Poeck undersöker, d.v.s. främst 
tyska, franska och holländska städer, är att det kommande årets råd presente-
rades för stadens samlade menighet varje år samma dag som ämbetsväxling-
en skedde. Var denna presentation ägde rum varierade mellan olika städer, 
men det skedde alltid på samma plats i en och samma stad. I många städer 
skedde det i den kyrka som rådet använde, där de ofta hade en praktfull råds-
stol som passade för en sådan ceremoni, eller precis vid ingången till kyr-
kan.585 Minst lika vanligt var dock att presentationen skedde i anslutning till 
rådhuset. Folket samlades utanför på marknadsplatsen och rådet förkunnades 
från trappan till rådhuset eller uppifrån en loftgång. Wilhelm Ebel antar att 

                               
583 Nicholas 1997b:320, Poeck 2003:54f., jfr även Barron 2004:152. Om ceremoniernas bety-
delse under medeltiden, se Blockmans & Donckers 1999 och Johanek 1991. 
584 Bruns 1951:3,17, Ebel 1971:233, Lutterbeck 2002:30. Om senare tider, se Bruns 1951:56f. 
585 Poeck 2003:65. 
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detta var praxis i Lübeck, eftersom så skedde enligt källor från Rostock, Kiel 
och Wismar.586 

I de engelska städerna som hade permanenta rådmän behövdes ingen pre-
sentation varje år. Vid borgmästarval måste dock den nya borgmästaren kun-
göras. I London skedde detta genom att den nye innehavaren av ämbetet red 
i procession genom staden till Westminster, där han skulle avlägga ed till 
kungen.587 

En presentation av det nya rådet inför menigheten skulle ske även i de 
svenska städerna enligt Magnus Erikssons stadslag. På Sankta Valborgs dag 
skulle de kungöras på rådstuga ”epthir gamblom stadga”.588 Det finns ingen 
information om denna del av valceremonin i källorna från de svenska 
städerna, med undantag för en notis i Stockholms ämbetsbok, införd före 
uppräkningen av det kommande årets ämbetsmän år 1505. Denna tyder på 
att en sådan presentation verkligen skedde: ”Epther laagboken vthludelsse 
och gamal godh sydhwænia ær plechsidh [plägsed], ath all embete skole 
fornygies […], ok bør nw i dach forkynnes ok vplesas, som først ær the gode 
men j thette tilkomende aarit sittia skole fore [som] borgamestara”.589 Att det 
nya rådet presenterades kan vi alltså vara säkra på, men var detta skedde 
upplyser inte källorna om och inte heller vilka som var närvarande. Det skul-
le emellertid inte ha varit någon poäng med att bara presentera rådet för det 
gamla rådet, eftersom det var de som hade valt. Informationen måste ju 
också spridas till allmänheten. Det är därför högst sannolikt att borgare var 
närvarande vid presentationen, och att den skedde på rådstugan eller från 
rådstugan (alternativt burspråket). 

Måltid befäster val och gruppgemenskap 
Gemensamt för alla de städer som Poeck undersöker (som sagt främst tyska, 
franska och holländska städer) var att det nyvalda rådet som avslutning på 
valproceduren delade en måltid. Detta kan ses som en parallell till gilles-
kulturen, där det gemensamma ätandet tillmättes en oerhört stor betydelse 
för att skapa en samhörighetskänsla.590 Enligt olika rådsordningar och be-
skrivningar gick det gamla och det nya rådet tillsammans för att dela en fest-
måltid på rådhuset efter att det nya rådet hade presenterats för folket och 
ederna hade lästs.591 Även från Slesvig finns uppgifter från 1300- och 1400-
talen om en rådsfest i rådskällaren efter valet, där möjligtvis även rådmän-
                               
586 Ebel 1971:241, Poeck 2003:319. Se även några av Poecks exempel: Lüneburg s. 202, 
Stralsund s. 228, Reval s. 257, Danzig s. 239, Worms och Speyer s. 65, Göttingen s. 207. Jfr 
även Augsburg i Rogge 1996:25. 
587 Poeck 2003:56ff. 
588 MEStL: Konungsbalken 1, s. 3. Jfr även Konungsbalken XVI, s. 10f. 
589 SÄb:152f. 
590 Jfr Barron 2004:206, Swanson 1999:129. 
591 Poeck 2003: se exempelvis s. 29, 40, 103, 108, 123, 169. Jfr även Bierschwale & van 
Leeuwen 2005:65, Isenmann 2003:260, Kramer 1993:179, Rogge 1996:45, Rohr 1947:39. 
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nens fruar deltog.592 Gemensamma måltider var även sed i engelska städer i 
samband med ämbetsval. I exempelvis London och Bristol skedde det dock i 
samband med borgmästarvalet och hemma hos borgmästaren.593 

En beskrivning gjord av en stadsskrivare i Göttingen lägger särskilt stor 
vikt vid det gemensamma ätandet. Först delade där det gamla rådet en måltid 
efter att det företagit valet av nytt råd medan dörrarna fortfarande var stäng-
da för utomstående. Efter det att det nya rådet hade presenterats för folket 
och ederna var lästa gick det gamla och det nya rådet tillsammans till en fest-
måltid, och efter det att det nya rådet hade visat upp sig i en avslutande 
gudstjänst gick det nya rådet ensamt till ytterligare en måltid.594 

Johannes Rothe uttryckte att den gemensamma måltiden var till för att be-
fordra sammanhållning mellan rådmännen för stadens bästa (med hänvis-
ningar till Aristoteles, Sokrates och Cicero).595 Denna uppfattning går igen i 
den westfaliska staden Wiedenbrücks stadsbok från 1480-talet, enligt vilken 
medlemmarna i det sittande rådet skulle samlas, ensamma, till en gemensam 
måltid mot slutet av deras ämbetsår, när det drog ihop sig till val av nytt råd, 
för att befästa sin grupptillhörighet, men också för att alla konflikter som 
fanns eller som kunde uppstå dem emellan skulle hanteras. Först när man 
ansåg att alla problem var ur världen skred man till val av det nya rådet. 
Enligt källan gjordes detta för stadens ”nütticheyt”.596 Det är även Poecks 
slutsats att rådet med den gemensamma måltiden, och andra händelser kring 
valet som gudstjänster, förstärkte gemenskapen och gjorde den tydlig utåt.597 

Fanns då denna sed att samla det gamla och det nya rådet på rådhuset för 
en gemensam festmåltid i Stockholm? Henrik Schück, Göran Dahlbäck och 
Marko Lamberg skriver om den stora festen som hölls varje år på rådhuset 
på Sankta Valborgs dag den 1 maj.598 Jag har för avsikt att ifrågasätta en del 
av deras resonemang kring denna. De bygger sina beskrivningar kring festen 
på de kämnärsräkenskaper som finns bevarade för åren 1460 till 1473, där 
rubriken consumpta in consistorio eller ”utgift til costin” återfinns nästan 
varje år, följd av en uppräkning av inköpta matvaror. 1463–65 har till denna 
rubrik tillagts circa Walburgis, vilket kan översättas med ”omkring Val-
borg”.599 

Henrik Schück försöker räkna ut hur många personer maten och drycken 
har räckt till för att avgöra hur många som deltog i festen på rådhuset och 
spekulerar kring vilka prominenta personer som kan ha bjudits in. Han söker 
bl.a. bestämma deras antal med hjälp av ölkonsumtionen, men konstaterar att 

                               
592 Rathjen 2005:158. 
593 Poeck 2003:55, 59. Se även Cooper 1979:134, Herbert 1988:56. 
594 Poeck 2003:208. 
595 Isenmann 2003:260. 
596 Poeck 2003:75. 
597 Poeck 2003:63f., 208. 
598 Dahlbäck 1988:170, Lamberg 2001a:181, Schück 1951 (1940):349–357. 
599 SSb 1:377, 383, 395. 
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det är omöjligt att veta hur mycket var och en drack: ”Dit samlades väl åt-
skilliga av stadens dryckeskämpar och ’pilsnergubbar’, som fordrade väldiga 
kvantiteter för att bli tillfredsställda.”600 Marko Lamberg återger Schücks 
uppskattning på ca 60 gäster och funderar vidare kring vilka som kan ha 
bjudits på festen. Han antar att det bara var eliten, eftersom rådhussalen var 
för liten för att även bjuda in lägre samhällsgrupper. Hans enda kritik mot 
Schück är att han inte tagit hänsyn till att personer med olika status kunde få 
olika mycket och olika rätter att äta eller dricka.601 

Det finns dock egentligen inget som antyder att all denna mat var avsedd 
för en enda stor fest med många inbjudna på rådstugan. Jag anser att det är 
troligare att maten var avsedd att förtäras vid ett antal olika tillfällen, i 
huvudsak av rådet. Man samlades ju t.ex. några dagar före kungörandet av 
det nya rådet för att genomföra det egentliga valet, och det finns också 
uppgifter i räkenskaperna som berättar att man samlades i vinkällaren kring 
Valborg för att ”sätta vinet” (d.v.s. bedöma kvaliteten och prissätta vinet), 
varvid äggsoppa och vin förtärdes. Genomfördes då överhuvudtaget en fest-
måltid på rådstugan på Sankta Valborgs dag? Ja, åtminstone får vi av borg-
mästaren Henning Pinnow, i inledningen till hans räkenskaper för ämbetsåret 
1467/68 veta, att han blev sittande borgmästare på Sankta Valborgs dag 
tillsammans med Nigels Pederson och att han fick räkenskaper presenterade 
för sig ”by der tafelen” samma dag.602 Det är naturligtvis möjligt att han 
mottog denna räkenskap i närvaro av ett hundratal gäster, men det är troli-
gare att det sågs som en intern angelägenhet för rådet. 1490 samlades rådet 
dagen före, på valborgsmässoafton, ”tha radit til hopa wara om stadzsens 
gieldh ok anner ärende”.603 

Av visst intresse är också att rådet hade 18 silverskålar och 22 silverske-
dar, som förvarades av kämnärerna. Varje år har man i tänkeboken noterat 
när dessa överlämnades till de nya kämnärerna tillsammans med förråds-
nycklarna samtidigt som de insattes i rådet i början av maj.604 Som vi sett 
bestod ju det totala antalet rådmän vid ett och samma tillfälle av mellan 19 
och 32 medlemmar. Henrik Schück menar att det gamla och det nya rådet 
tillsammans utgjorde 20 personer: 4 borgmästare och 8 avgående och 8 ny-
valda rådmän. Han får inte detta att gå ihop med storleken på silverservisen: 
”Två rådmän skulle således – så vida antalet dylika var fullt, ha blivit utan 
någon silverskål. De fyra kämnärerna och de fyra rättsfogdarna skulle ha fått 
dela på två skedar och för övriga eventuella gäster skulle inga, varken skålar 

                               
600 Schück 1951 (1940):351. Om den mat och dryck som serverades, se resonemanget hos 
Lamberg 2001a:181f. 
601 Lamberg 2001a:182f. 
602 SSb 1:291. 
603 STb 2:432. 
604 STb 2:87, 143, 197, 266, 343, 436, STb 3:87, 159. 
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eller skedar, ha funnits.” Han drog som slutsats av detta att en del av råd-
männen var tvungna att ta med sig egna skålar.605 

Schück uppmärksammar dock inte att de två avgående kämnärerna räk-
nades in bland rådmännen och att de dessutom alltid var sittande rådmän året 
efter att de varit kämnärer. De ingick alltså både i det gamla och i det nya 
rådet. Dessutom var rättsfogdarna inte några separata individer, utan alltid 
två av de sittande rådmännen. Det avgående och det nya rådet utgjorde där-
med tillsammans 18 personer. Det är därför troligt att silverskålarna var 
avsedda för det gamla och det nya rådet, men inte för det totala antalet 
rådmän som fanns. Vid en ämbetsväxling, år 1501, var det avgående och det 
nya rådet visserligen 20 personer tillsammans, till vilket de 18 skålarna inte 
skulle ha räckt. Vi hör dock inget om silverservisen efter 1494 förrän vid 
insättandet av de nya kämnärerna år 1505, och då uppges den bestå av 20 
silverskålar och 23 skedar.606 Det är inte omöjligt att den hade utökats år 
1501 inför ämbetsväxlingen. Allt detta är dock på en spekulativ nivå och det 
rör sig inte om något annat här än att visa på andra möjligheter än de i 
litteraturen givna. 

Källorna berättar att kämnärerna för stadens medel köpte in mat som för-
brukades kring Valborg, mat som definitivt räckte till mer än 18 portioner. 
Antingen höll man en stor fest på Sankta Valborgs dag eller också förbruka-
des maten av rådet vid ett flertal måltider, t.ex. när man valde, när man höll 
räkenskap och efter det att rådet hade presenterats. Att det avgående och det 
tillträdande rådet åt tillsammans tyder det faktum på att man hade exakt 
samma antal silverskålar som det totala antalet personer i denna församling. 
Mycket längre än så anser jag inte att man kan komma när det gäller val-
borgsfirandet. Mot bakgrund av den stora betydelse som valmåltiden till-
mättes i andra nordeuropeiska städer är det emellertid mycket sannolikt att 
de otydliga källorna från Stockholm berättar om samma sedvänja. 

Rådmanskost 
En tradition som man bör se åtskilt från denna festmåltid för det gamla och 
det nya rådet vid ämbetsväxlingen, som betalades av staden, är den att den 
eller de nyvalda rådmännen skulle bjuda rådet på en festmåltid, så kallad 
rådmanskost. Denna tradition fanns i Lübeck i början av 1600-talet och är 
belagd i flera närliggande städer på medeltiden. Det markerades dock att 
utspisningen inte skulle vara för kostsam. I Wismar hotades rådmännen i en 
bestämmelse från 1352 med mycket stora böter om de bjöd fler än rådsmed-
lemmarna och deras fruar, och i gemensamma bestämmelser för Stralsund, 

                               
605 Schück 1951 (1940):349f. 
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Greifswald, Anklam und Demmin från 1353 skulle den nya rådmannen ge en 
festmåltid på rådhuset enbart för rådets medlemmar.607 

Enligt stadsrätten i Ribe från 1252 hade den nyvalde ett år på sig att bjuda 
sina kollegor på ett inträdesgille. Om detta uteblev, skulle han för evigt ute-
stängas från rådet.608 I Kolberg omvandlades denna fest på 1400-talet till en 
summa pengar som den nya rådmannen var ålagd att betala. Samma slags in-
trädesvillkor fanns i Köpenhamn, där övergången till pengar istället för en 
festmåltid skedde 1516.609 

Seden förekom förmodligen även i engelska städer. Åtminstone klagade 
menigheten i Oxford 1448 på att män valdes till kämnärer och rådmän 
genom att bjuda på fester och middagar.610 Kanske avsågs dock med detta 
rena mutningsförsök för att bli vald. 

Marko Lamberg anser det vara konstigt att den här seden inte återfinns i 
källorna från Stockholm, när den troligtvis fanns i Lübeck. Eftersom det var 
de avgående kämnärerna som stod för inköpen av maten till valborg, även 
om det var för stadens pengar, anser han att valborgsfesten kunde ha med 
denna sedvänja att göra. Han skriver: ”Antagligen var Valborgsmiddagen en 
blandning av en äldre rådmanskosttradition och behovet att fira ämbetsårs-
skiftet efter de förrättade rådmans- och förtroendemannavalen.”611 

Jag har dock svårt att se någon koppling mellan rådmanskosttraditionen 
och valborgsmåltider. Kämnärerna stod för en stor del av inköpen av all mat 
och dryck som rådet förbrukade under året, vilket inte behöver betyda att de 
”arrangerade” valborgsmiddagen/arna. Det finns dock inget som utesluter att 
de nya kämnärerna bjöd rådmanskost då de insattes, vilket ju inte skedde 
förrän efter det att de gamla kämnärerna gjort räkenskap. Då överlämnades 
nycklar, eden lästes etc. Om kämnärerna betalade kosten själva finns inga 
bevis kvar, om den inte skulle råka omtalas i rådsprotokollen, vilket ju inte 
alls är att vänta. 

Kyrkan och religionen legitimerar rådet 
En stark närvaro av kyrka och religion brukar hävdas för det medeltida sam-
hället, och även inom städernas politiska kultur kan man se religiösa inslag, 

                               
607 Ebel 1971:234 (not 18). 
608 Lamberg 2001a:183 (not 45), Mackeprang 1900:46. 
609 Ebel 1971:234 (not 18) Mackeprang 1900:86. Enlig Marko Lamberg finns inga källor om 
rådmanskost från Norge under medeltiden, och inte heller i Malmö, men han antar att det har 
funnits där eftersom det fanns i Köpenhamn, se Lamberg 2001a:183. 
610 Cooper 1979:60. Se även Kermode 1998:47. 
611 Lamberg 2001a:184. Se Lambergs paralleller till gillen och bondesamhälle. Att seden är 
belagd i Lübeck från 1610-talet tolkar Lamberg som att den hade funnits på medeltiden. Att 
han anser att den borde ha funnits här eftersom den fanns i Lübeck beror på att han betraktar 
Lübeck som ”den stad som Stockholm i flera avseenden mottog kulturella inflytelser ifrån”. 
Enligt Henrik Schück betalade kämnärerna ibland maten ur egen ficka, se Schück 1951 
(1940):349ff., även återgivet av Dahlbäck 1988:170. 
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som användandet av tolvtalet som alltså hade en syftning till apostlarna. 
Detta tyder på att religionen hade en viss symbolisk makt när det gällde att 
legitimera råden i städerna. Gillena hade en tydligt religiös prägel och vissa 
religiösa drag återfinns även inom rådmansgruppen i många städer, med 
dödsmässor för avlidna bröder och egna altare, precis som gillena.612 År 1342 
beslutade exempelvis rådet i Slesvig att varje rådman skulle skänka en ster-
ling för själamässa då någon av hans ämbetsbröder dog. Han skulle också 
närvara vid mässor för avlidna rådmän en gång om året i Gråbrödrakyrkan.613 

Ceremonier i samband med rådsval hade ofta religiösa inslag med mässor 
för den helige Ande och med en predikan särskilt riktad till rådet etc., och 
rådet medverkade också i större religiösa ceremonier, som Corpus Christi 
(Helga lekamen) i engelska städer.614 Det har framhållits att dessa ceremo-
nier i engelska städer miste en stor del av sina religiösa förtecken och istället 
fick som huvudfunktion att visa upp stadens rikedom och att framställa 
enighet och hierarki bland stadens maktgrupper.615 

I varje stad fanns en kyrka som betraktades som stadsmenighetens och 
som användes av rådet. Rådhuset placerades ofta i omedelbar närhet av 
denna kyrka, exempelvis bredvid eller mitt emot (på var sin sida av torget). 
Det var vanligt att rådet hade administrativ och finansiell kontroll över denna 
kyrka och att det använde en del av stadens pengar för att dekorera den etc. 
På vissa platser fanns det ett fristående rådskapell, exempelvis i Köln, men 
vanligare var att rådet hade ett eget kor eller kapell i kyrkan.616 På många håll 
fanns också en dekorerad rådsstol i kyrkan, med plats för de sittande råd-
männen.617 Det förekom även att rådet stiftade kapell i flera av stadens kyr-
kor och att det fanns ett kapell inne i rådhuset.618 

 
                               
612 Ebel 1971:241, Isenmann 2003:230, Poeck 1994:286–335. 
613 DGKL 1:56 nr 24, jfr Mackeprang 1900:49f. och Rathjen 2005:50. Om Sterling, se Ras-
musson 1972. 
614 Barron 2004:2, Landolt 2004:391, 399, Mills 2005:247, Poeck 1994:330ff., Rigby & Ewan 
2000:305, Rubin 1991:143, Swanson 1999:130. 
615 Se exempelvis James 1983:3–29 och Swanson 1989:259. Sådana processioner hade inte 
lika stor betydelse i alla engelska städer. De blev exempelvis mindre viktiga i städer med 
mäktiga eliter, som London och Exeter, James 1983:23f. 
616 Poeck 2003: se t.ex. Dortmund s. 155, Hamburg s. 174, Greifswald s. 234, Danzig s. 240 
och Köln s. 52. Se även Reitemeier 2005:123–151 om rådens inflytande över kyrkorna. När 
Helgeandskyrkan i Arboga stod färdig 1475, fick rådet rätt att tillsätta föreståndare och 
ansvara för den ekonomiska förvaltningen, vilket enligt källan var sedvänja i andra städer i 
riket, ATb 2:52. Även rådet i Jönköping hade delaktighet i kyrkans utveckling. Rådet och 
menigheten instiftade 1427 ett själakapell vid stadskyrkan. Rådet ägde patronatsrätten och 
ansvarade för tillsättandet av präster, och kapellets förvaltning skulle skötas av två utvalda 
män, en av rådet och en av menigheten, SDhk:20906, 20958. I Stockholm hade rådet delaktig-
het i förvaltningen av många av stadens själavårdande inrättningar, se SÄb. 
617 Poeck 2003: se t.ex. Stralsund s. 230, Lübeck s. 297f., Lüneburg s. 206, Reval s. 263 och 
Riga s. 254. 
618 Poeck 1994:321ff. I Reval fanns en rådsstol i Helgeandskyrkan, som betraktades som 
rådets kyrka, men också rådskapell i Katarinakyrkan (dominikanernas kyrka) och i Nikolai-
kyrkan, Poeck 2003:263. 
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Del av rådsstolen från slutet av 1300-talet i Mariakyrkan i Lübeck. Källa: Hasse 
1983 (bild 68) 
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Även rådet i Stockholm hade ett kor i stadskyrkan.619 På den tid från 

vilken skottebok och kämnärsräkenskaper finns bevarade, d.v.s. på 1460-
talet, avlönades vårdskrivaren Hans Femerlings hustru Agnes varje år för att 
sköta om koret. Bland räkenskaperna finns utgifter för lön, kol, ättika, ljus, 
löv, gräs och halm som hon har fått för korets räkning. Hon fick också betalt 
för de vaxljus hon gjorde till koret, av vax som köptes in av kämnärerna.620 

Fram till 1467 omtalas bara ”koret” eller ”rådets kor”, men därefter får 
Agnes betalt för att sköta två kor, Helga lekamens kor och borgmästarekoret. 
Vax köps in till båda koren för stadens medel. Redan 1464 finns en utgifts-
post som berättar att rådet också köpte in ljus till Helga lekamens kor.621 
1491 omtalas även ett borgmästaraltare.622 

En notis i Stockholms kämnärsräkenskaper från 1466 berättar att man be-
talat 1 mark för vax, ”som brynner i radzstolen”.623 Detta kan vara ett belägg 
för att det fanns en särskild rådsstol även i Stockholm, men det kan också 
vara en hänsyftning till bänkarna på rådhuset. Dessa refererades dock alltid 
annars till med begreppet ”bänk”. 

Av intresse är också att rådet varje år betalade en präst för apostlamässa. 
Utgiften är upptagen i skottherrarnas räkenskaper vissa år och andra år i 
kämnärernas. 1466 har man också betalat för apostlamässa i Helga lekamens 
kor.624 

Även från Kalmar finns belägg för att rådet hade ett rådsaltare och en sär-
skild rådsstol framför vilken altaret var placerat. I början av stadens tänke-
bok finns en donationsurkund från 1430 införd angående ett prebende med 
bl.a. en kvarn och en kålgård för en präst som skulle hålla mässa vid altaret 
fyra gånger i veckan. Särskilt betonas vikten av att det varje torsdag skulle 
hållas en helga lekamens-mässa för rådets räkning. Dessutom skulle mässa 
hållas varje söndag för den heliga treenigheten, varje måndag för alla kristna 
själar och varje lördag för jungfru Maria. Vid alla mässor skulle prästen ta 
upp kollekt och hålla åminnelse för alla de själar som fanns uppskrivna på en 
särskild lista.625 

Dessa belägg från de svenska städerna tyder på en större likhet med tyska 
än med engelska städer när det gäller formen för bruket av religionen. 

                               
619 Se t.ex. SSb 1: 437, då en glasmästare 1477 avlönades för att förbättra rådets kor, och STb 
3:86 då rätten den 11 maj 1493 sammanträdde i rådskoret.  
620 SSb 1: 45, 81, 115, 117ff., 150, 187, 218, 250, 254, 285, 331, 362, 369. Enligt fragmenten 
av borgmästarräkenskaper från 1438 betalades Claus vårdskrivare för gräs, löv och långhalm 
som han köpte till koret och för stora kronljus som han lät göra. Det är dock osäkert om detta 
var avsett för rådets kor eller allmänt till kyrkans kor, SSb 1:346. 
621 1467: SSb 1:395. Endast vaxköp av kämnärerna: SSb 1:387, 401f., 409, 414, 424, 429, 
449, 462. 
622 STb 2:511. 
623 SSb 1:401. 
624 Se t.ex. SSb 1:117, 250, 251, 420. 
625 KTb:3f. Se även KTb:72. 
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Rådmanskläder 
Kläder och smycken var viktiga sociala markörer under medeltiden, som be-
rättade om bärarens rikedom och sociala ställning i samhället.626 Gillesbrö-
der (och skråbröder) bar ofta en särskild klädedräkt för att markera sin sam-
hörighet, och det var också vanligt att de viktigaste personerna inom gillet 
bar en särskild klädedräkt som visade deras ställning.627 Det är därför inte 
förvånande att klädedräkten tillmättes en stor betydelse även inom städernas 
rådmansgrupper. Borgmästare och rådmän var ofta påbjudna att bära ärofulla 
kläder, för sin egen och för stadens äras skull. Rådet i Stralsund uppmanade 
t.ex. 1334 alla sina medlemmar att inte bära ordinära pälsar av fårskinn etc., 
utan utmärka sig med mantlar som var fodrade med fina pälsverk.628 

David Nicholas hävdar att städernas ämbetsmän överallt bar särskilda uni-
former.629 Från en del av de engelska städerna finna belägg för detta. I Lon-
don och York bar exempelvis rådmännen violetta mantlar och i Bristol hade 
borgmästarna scharlakansröda mantlar, utsmyckade med päls.630 Detsamma 
kan man se i franska städer som Toulouse och Lyon. På bilder av rådmans-
grupper från en del tyska städer, som Hamburg, Iglau, Volkach, Olmütz och 
Luzern, har de dock olikartade kläder i varierande färger, vilket tyder på att 
den enhetliga klädnaden inte var lika betydelsefull här.631 

Om de svenska rådmännen bar enhetlig dräkt har detta inte lämnat några 
spår i källmaterialet. Enligt stadslagen skulle varje borgmästare få 6 mark 
om året och varje rådman 4 mark, till ”radhmanna klædhe”.632 Det visar åt-
minstone att de som skrev lagen önskade att borgmästarna och rådmännen 
skulle ha ståndsmässiga kläder. Lamberg uppmärksammar att summan var 
för liten för att framställa några dyrare kläder, så dessa klädepenningar kan 
bara ha utgjort ett bidrag.633 Det är därför osannolikt att de svenska rådmän-
nen hade särskilda uniformsliknande dräkter. 

                               
626 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”Class Consciousness and the Dignity of Office”, Lamberg 
2001a:46 och där anförd litteratur. 
627 I Londons gillen, se Barron 2004:214f., Rubin 1991:141f. 
628 Bierschwale & van Leeuwen 2005:77, Ebel 1971:246, Isenmann 2003:229f. (not 30), 266, 
Kermode 1998:27. Om betydelsen av färger och kläder på medeltiden, se Groebner 2002:43f., 
47. Enligt Johannes Rothe betonades klädernas betydelse vid rådssittningen redan av Aristo-
teles, se Isenmann 2003:288 (not 209). 
629 Nicholas 1997b:185. 
630 Barron 2004:145f., Miller 1961:78, Poeck 2003:54, 57. De rådmän som hade tjänat som 
borgmästare i York hade också röda mantlar som de skulle bära i processioner etc., se Miller 
1961:78. I London var rådmännen tvungna att köpa nya uniformer flera gånger per år och 
färgerna varierade, se Barron 2004:145f. 
631 Se bilder hos Dahlbäck 1988:59 och Poeck 2003:Abb 1–3, 7, 14, 19–21. 
632 MEStL: Konungsbalken XXII, s. 15, Schlyter 1865:46. 
633 Lamberg 2001a:47. 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att gruppgemenskap manifes-
terades för råden i Sverige liksom för råden i tyska och engelska städer. När 
man studerar på vilka sätt man gjorde detta, framträder tydliga likheter med 
gilleskulturen. Liksom i gillena kallade man varandra för bröder och man 
känner särskilt igen betoningen på endräkt och klädsel, en koppling till 
kyrkan och religionen och den gemensamma måltidens betydelse.634 Inget 
annat hade heller varit att förvänta, för rådsmedlemmarna levde med gilles-
kulturen och det var inte ovanligt att de tillhörde samma gille.635 Genom att 
använda sig av samma samhörighetsuttryck som användes av gillen och 
skrån, markerade man tydligt sin gruppgemenskap gentemot stadsbefolk-
ningen. 

Det varierade dock en del vad man valde att betona. I de tyska städerna är 
det särskilt rådskoret, rådsstolen och sittandet som är framträdande i källor-
na, medan det i de engelska städerna är särskilda rådsdräkter och gemensamt 
och centralt deltagande i processioner som framställs som viktigt. Skillnaden 
kan bero på att de tyska städerna bytte ut sitt sittande råd varje år medan de 
engelska oftare hade fasta råd. Medan det i de tyska städerna därför var 
viktigt att betona själva rådsplatsens legitimitet och den interna samhörig-
heten hos de för tillfället sittande rådmännen, kunde man i de engelska 
istället koncentrera sig på att markera rådmännens ställning i förhållande till 
övriga stadsinvånare. Det här är sannolikt också förklaringen till att man i de 
tyska städerna lade stor vikt vid en ceremoniell presentation av det nya rådet 
i samband med rådsval. 

De svenska städerna, som ju också bytte ut sitt råd varje år, uppvisar en 
större likhet med de tyska i sina samhörighetsuttryck. Även här betonades 
själva sittandet, och det har bevisligen funnits särskilda rådsaltare och 
rådsstolar i åtminstone Stockholm och Kalmar. 

Att endräkten inom rådmansgruppen betonades mer i källorna från tyska 
städer än i de andra har säkerligen sin förklaring i att man hade fler kon-
flikter och att det var nödvändigt, då många tyska råd, särskilt i söder, fick 
en uppsplittring mellan äldre rådssläkter och nytillkomna hantverkargrupper. 

Angående dessa aspekter har ingen kronologi kunnat studeras. Lübeck 
kan ha spelat en roll för hur de utformades i de svenska städerna, men 
eftersom de är så allmänna är det svårt att ta ställning till. 

Att man så markant betonade den inre gruppgemenskapen i råden innebar 
att man tydligt visade upp vem som ägde makten och att man bidrog till att 
skapa en distans mellan råd och stadsbefolkning. I inledningen definierade 

                               
634 Forskningen om gillen och skrån är omfattande. Se endast som några exempel: Anz 1998, 
Barron 2004:206, 214f., Bisgaard & Søndergaard 2002, Gerschow 1994, Isenmann 1988: 
299ff., 308, Lindström 1991:81f., Mackeprang 1900:49f. 
635 Se t.ex. Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”The Mercantile Interest”, Dünnebeil 1999:217, 224f., 
Lamberg 2001a:167ff., 176ff., Rigby & Ewan 2000:309, Swanson 1999:281. 
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jag politisk kultur som former för politisk interaktion inom den politiska 
eliten i staden samt mellan den politiska eliten och stadsbefolkningen och de 
föreställningar, normer och symboler som kringgärdade denna interaktion. 
Efter att ha rört oss inom den politiska eliten i detta kapitel vänder vi oss nu 
till rådets interaktion med stadsbefolkningen i övrigt. 
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7. Rådsstyrets legitimitet 

Tankar kring makt på medeltiden 
Det har redan framkommit att rådet innehade den styrande makten i staden, 
medan stadsherren främst kontrollerade rådets förehavanden och bevakade 
sina egna intressen. Det kan konstateras att rådsstyre var en allmänt accep-
terad maktform i medeltidens städer, eftersom det fanns i stort sett överallt 
och genomgick relativt små förändringar under medeltiden. 

Ett antal forskare har dock uppmärksammat en förändring under medel-
tiden kring rådens sätt att uppfatta sin roll i förhållande till borgerskapet. 
Under 1400-talet fanns en tendens i tyska städer mot att råden uppträdde 
alltmer som en dominerande överhet istället för att framstå som representan-
ter för borgarmenigheten. Detta framkommer tydligt i en förändring av 
språkbruket, där ”rådet” istället för ”staden” oftare brukas för att beteckna 
det handlande subjektet, och begreppet ”överhet” allt oftare används om 
rådet.636 

En större distansering mellan råd och borgare kan även observeras i 
engelska städer.637 I dem skedde också en höjning av borgmästarens status 
under 1400-talet, som kan ses som en parallell utveckling till detta. Caroline 
Barron, som skriver om London, tror att det kan ha att göra med att man nu 
konsekvent bytte borgmästare varje år och därför behövde betona ämbetets 
status och inte personernas. En hel liten ämbetsstab växte upp omkring borg-
mästaren, med särskilda svärdbärare för processioner och konstaplar som 
avlönades på stadens bekostnad. Kungen deltog i denna utveckling genom 
att adla borgmästare.638 

Den här förändringen kring borgmästaren kan även observeras i andra 
engelska städer med introduktionen av extra serjeants-at-mace, och en ökad 
status för borgmästarens tjänare. Man kan även se att borgmästarna började 

                               
636 Dirlmeier 1980:437–449, Isenmann 1988:108, Isenmann 1991:196f., Isenmann 2003: 
223ff., 414, Landolt 2004:23, Maschke 1980:121–137, Rabe 1966:249, Rogge 1996:168ff., 
179f., 183, 229f., 272, 285. I samband med reformationen började man också ge uttryck för 
uppfattningen att rådets makt härstammade från Gud, vilket gjorde rådet ansvarigt inför Gud 
och ingen annan, se Rogge 1996:181f. 
637 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Limits to Participation”, Rigby 1988:76f. 
638 Barron 2004:158, 172. 
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kompenseras mer ekonomiskt än tidigare.639 Denna förändring kan vara värd 
att ha i åtanke när vi nu vänder oss till relationen mellan styrande och styrda. 

Det är viktigt för att förstå interaktionen mellan råd och borgerskap under 
medeltiden att känna till att det fanns en allmänt spridd uppfattning i stä-
derna att makten utgick från folket, d.v.s. borgargemenskapen (den del av 
stadsbefolkningen som inte ägde burskap hade inte samma rättigheter som 
borgarna). Denna föreställning kring maktrelationer, av Walter Ullmann 
kallad ”the ascending theory”, återfinns redan hos Tacitus då han beskriver 
de germanska stammarnas styrelseskick, och den ägde stor giltighet i 
Europa, särskilt under tidigmodern tid.640 

Tanken om en uppåtgående makt, d.v.s. borgargemenskapens grundläg-
gande makt, har identifierats av en rad forskare i både England och Tyskland 
i städerna under hela medeltiden. Hur den uppstod är osäkert. Christopher R. 
Friedrichs betonar att de flesta städer i begynnelsen bestod av en samling 
köpmän och hantverkare som svor en ed om att samarbeta och att skydda 
varandra, varför den gemensamma makten var den mest ursprungligt giv-
na.641 Teorin kring universitas civium eller communitas fanns redan hos Ci-
cero och Aristoteles och kan ha fått kraft via gilleskulturen, som ju i grunden 
var ett brödraskap av gelikar som stöttade varandra och delade bördorna.642 
Liksom inom gillena skulle relationen mellan stadens alla borgare känne-
tecknas av en broderlig enighet, där alla hade samma plikter och samma 
friheter.643 Föreställningen att alla beslut i staden skulle vara förankrade 
underifrån kan betraktas som en oskriven lag hos borgarna. I tyska städer 
bryter den igenom vid bittra konflikter, men den kan sägas ha förblivit en 
teori, eftersom borgargemenskapen aldrig i praktiken kom att utgöra basen 
för beslut.644 Trots detta kom föreställningen, som vi ska se nedan, att utöva 
ett stort inflytande i städerna under medeltiden. 

Tanken om en uppåtgående makt står i stark kontrast till det rådsstyre 
som vi sett ovan, med ofta små stadsstyrelser som fattade alla administrativa 
beslut och dessutom dömde och utfärdade förordningar. Walter Ullmann ser 
denna ordning som ett uttryck för en annan föreställning kring makt, som 
stod i ett motsatsförhållande till ”the ascending theory”. Från 1200-talet 
spred sig en uppfattning om att makten att regera emanerade ur en högre 
makt, nämligen Gud själv. All makt som fanns under denna högre makt blev 
svagare och svagare ju längre ner man kom i samhällets hierarki. Detta kallar 
Ullmann ”the descending theory”, alltså teorin om en nedåtgående makt. 
Denna föreställning, som också kan kallas den teokratiska makten, fick stöd 

                               
639 Horrox 1988:32, Platt 1976:147. 
640 Ullmann 1965:12f. 
641 Friedrichs 2000:20. 
642 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”The Mercantile Interest”, Black 1996:102–107. 
643 Se om detta i Rogge 1996:275f. 
644 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The Community as Political Entity”, Bierschwale & van 
Leeuwen 2005:62, Planitz 1954:297, Rogge 1996:252. 
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från kyrkligt håll och bröt alltmer igenom under medeltidens gång.645 Den 
nära kontakten som råden hade till stadsherren kunde utifrån den här teorin 
bidra till att ge rådet legitimitet att styra över borgargemenskapen.646 

När det gäller just de medeltida städerna menar Stephen Rigby att det 
fanns en blandning mellan en nedåtgående och en uppåtgående makt. Bor-
garnas uppfattning var att makten emanerade ur borgargemenskapen, men 
samtidigt behövde man av praktiska skäl en effektiv stadsstyrelse, som helst 
skulle bestå av lämpliga män som kunde representera borgarna. När man väl 
hade utsett en sådan styrelse accepterade man att den fick makt att råda över 
stadsbefolkningen. Den här ordningen betraktar Rigby som ett socialt kon-
trakt, där man ställde upp tydliga villkor för under vilka betingelser ordning-
en skulle vara legitim och vilka krav respektive part skulle uppfylla.647 

Det är de här aspekterna som kommer att studeras i följande kapitel, med 
en vidareutveckling av Stephen Rigbys resonemang kring det sociala kon-
traktet. Stämmer Rigbys uppfattning om makt i staden och att det fanns ett 
kontrakt mellan råd och borgargemenskap som legitimerade ordningen? Vad 
innehöll detta kontrakt i sådana fall? Fanns det stora likheter eller skilde sig 
uppfattningar om makt åt i tyska, engelska, danska och svenska städer? 

De huvudfrågor som ställs i detta kapitel är vad som betraktades som ett 
gott styre, hur de enskilda rådmännen skulle vara för att uppfattas som legi-
tima ledare och vad som förväntades av borgarna i relationen till de styrande. 

Kriterier för att kunna bli rådman 
Medeltida författare som skrev om stadsstyre betonade olika önskvärda 
egenskaper hos rådmän, exempelvis att de skulle vara visa och sakkunniga, 
gudfruktiga, tålmodiga och stabila.648 Johannes Rothe räknade i slutet av 
1300-talet, med olika grekiska filosofer som viktiga källor, upp sju egen-
skaper som var goda om man var rådman och sju egenskaper som var mindre 
bra. De goda egenskaperna var för det första att man var född inom äkten-
skapet och hade ett gott förhållande till sina föräldrar och för det andra att 
om man var gift måste man ha en maka som med hjälp av ens vägledning 
uppförde sig på ett fromt sätt. Dessutom skulle man vara diskret, äga guds-

                               
645 Ullmann 1965:13. Eva Österberg och Hugues Neveux talar i en artikel om normer bland 
bönder om två organisationsprinciper som de kallar ”patriarchalism” och ”communalism”, 
som kan sägas motsvara de två uppfattningarna kring nedåtgående respektive uppåtgående 
makt. De menar att de existerade vid sidan av varandra utan att det var konstigt för dåtidens 
människor. Båda principerna kunde accepteras beroende på vilket syfte man hade, se Neveux 
& Österberg 1997:176–183. 
646 Jfr Isenmann 2003:222. 
647 Rigby 1988. 
648 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”, Bierschwale 
& van Leeuwen 2005:72–77, Isenmann 2003:248f., 263f., 301f. 
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fruktan, litterär lärdom och bildning, ett ”gott sittande”, rättskaffenhet och 
outtröttlighet.649 

Till de sämre lämpade att bli rådmän hörde enligt Rothe (här fritt översatt 
från tyskan) män som var grälsjuka och stridslystna (eftersom de kunde stifta 
tvedräkt i rådet och skada hela stadsmenigheten), äktenskapsbrytare, penga-
utlånare och ockrare, frossare och suputer (eftersom dryckenskapen gör de 
visa och beständiga människorna impulsiva och oberäkneliga och därmed 
olämpliga att råda), män med svåra kroppsliga åkommor (lama, döva, blinda, 
utan händer eller behäftade med svåra epidemiska sjukdomar) och män utan 
förmögenhet. Rothe försåg alla egenskaper med en not till antika författare 
som Cicero, Seneca och Aristoteles.650 

Det är svårt för att inte säga omöjligt att avgöra hur stort inflytande de 
antika författarna hade för uppkomsten av de normer som gällde i Europas 
stadsråd, men man kan konstatera att de var väl kända av lärda män som 
Johannes Rothe på 1300-talet, och att de kunde vara användbara som aukto-
riteter då man ville framföra en åsikt. Särskilt Aristoteles genomsyrade det 
politiskt-teologiska tänkandet under medeltiden, dels direkt genom sina egna 
texter, särskilt Politica, som blev översatt till latin på 1200-talet, och texter 
om hans tankevärld (främst Secretum secretorum, på tyska Haimlichkeit des 
Aristotelis, som är en fiktiv dialog mellan Aristoteles och Alexander om 
konsten att regera), dels indirekt genom muntlig hörsägen. Aristoteles är 
även en av de mest använda aukoriteterna i den furstespegel som översattes 
till fornsvenska under 1300-talets andra hälft. Att Aristoteles hade någon 
form av inflytande även över städernas styrelseform är därför snarare att 
förutsätta än att ifrågasätta.651 

Didaktiska texter som Johannes Rothes var allmänt spridda på åtminstone 
tyskt område under medeltiden. Den uppfattning kring hur en stad borde 
regeras som framkommer i sådana texter ger en inblick i en tankevärld som 
kan ha varit allmänt spridd i städerna, särskilt som texterna oftast ger uttryck 
för likartade uppfattningar och att dessa även återfinns bland samhällets övre 
skikt. Utöver sådana didaktiska texter är informationen kring hur en rådman 
borde vara begränsad till städernas eget källmaterial, som oftast är inriktat på 
praktiska förutsättningar snarare än önskemål om rådmännens karaktär. 

Grundförutsättningar 
En del regler för valbarhet till rådet återfinns i källor från många städer un-
der medeltiden, särskilt tyska, och utgjorde ett slags normativt allmängods. 
Till att börja med var det en ofta återkommande regel att man skulle äga 
grund, d.v.s. vara besutten, ha en (bebyggd) tomt, i den aktuella staden. En-

                               
649 Isenmann 2003:263f. 
650 Isenmann 2003:262f. 
651 Black 1996:102, Frenz 2000:222, Geete 1878, Groebner 2002:84. Se allmänt om recep-
tionen av Aristoteles i Flüeler 1992. 
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ligt Aristoteles var den som inte ägde egen grund i staden oförmögen att 
älska stadsnyttan, vilket som vi ska se nedan var en viktig norm för rådmän-
nen. Grundägande krävdes i Lübeck åtminstone från slutet av 1200-talet, och 
det var en förutsättning även i de svenska städerna enligt stadslagen.652 

Att man var borgare i staden var också en given förutsättning, som ofta 
var så självklar att den inte behövde nämnas då formella regler skrevs ner. 
Den framkommer dock i beskrivningar av valprocedurer och av de uppgifter 
som finns om sittande rådmän.653 I en del förordningar fanns mer specifika 
bestämmelser kring hur länge man skulle ha varit besutten och ha varit bor-
gare. I exempelvis den sydtyska staden Rottweil krävdes att man skulle ha 
varit besutten borgare i minst fem år för att bekläda något stadsämbete.654 De 
här förutsättningarna ökade sannolikheten för att rådmannen skulle stanna 
kvar i staden och att han skulle känna en lojalitet med sin stad. Gick det 
dåligt för staden ekonomiskt eller politiskt var han personligen drabbad, 
eftersom han hade sin egendom, familj och näring där. 

En annan vanlig förutsättning för att man skulle kunna bli rådman var att 
man var född inom äktenskapet. Bastarder var enligt en rad tyska råds-
ordningar inte valbara.655 Denna bestämmelse förekommer dock inte i den 
svenska stadslagen. Att vara oäkta innebar att man inte var en ärofull person, 
varför det skulle vara omöjligt att sitta i ett stadsråd. Att man såg allvarligt 
på detta även på Stockholms rådstuga visar en notis i tänkeboken från 1482, 
då en borgare uppgavs ha talat ”oloffliga” till en rådman inför rätten genom 
att ifrågasätta hans äkta börd och ärlighet.656 

En bestämmelse som återfinns i nästan varje tysk stad är att nära släk-
tingar inte fick sitta i rådet samtidigt. Enligt exempelvis den lübska lagen 
fick far och son eller två bröder inte vara rådmän på samma gång. Detsamma 
gällde också i Strassburg och Augsburg. Undersökningar i ett antal städer 
har dock visat på undantag från regeln, där två personer med samma släkt-
namn har varit rådsmedlemmar samtidigt, ibland till och med bröder.657 Att 
utbredda missbruk förekom kan man sluta sig till genom ett exempel från 
Braunschweig från 1488. Staden bestod av flera stadsdelar med sina egna 
rådmän, som tillsammans var 103 personer. Efter oroligheter tvingade be-
folkningen detta år fram en ny recess, som bl.a. innebar att inga släktingar 
                               
652 Isenmann 2003:289, 365, Lutterbeck 2002:171, MEStL: Konungsbalken II, s. 4. Kjell 
Kumlien tolkar denna bestämmelse i Magnus Erikssons stadslag som ett uttryck för lagens 
”föga demokratiska karaktär” och menar att den tyder på en anpassing till inhemsk tradition, 
Kumlien 1988:14. Vid en nordeuropeisk belysning ter sig denna tolkning märklig. 
653 Se endast som exempel Lamberg 2001a:246, Isenmann 2003:354 (not 437), Miller & Hat-
cher 1995:316, Møller Knudsen & Kock 1992:327, Wase 1998:11, Wübbeke 1991:72. 
654 Isenmann 2003:365. 
655 Se exempelvis Dortmund, Köln och Lübeck, Isenmann 2003:365, 369, 370. Se även hän-
visningar till didaktiska texter, Bierschwale & van Leeuwen 2005:76. 
656 STb 1:376. Äkta börd sågs förmodligen som en självklarhet. Det var exempelvis redan en 
förutsättning för en hantverkare som ville bli mästare, se Lindström 1993:8. 
657 Friedrichs 2000:17ff., Isenmann 2003:408, Korlén 1951:119 (nr 128), Lutterbeck 2002: 
67f., Planitz 1954:315, Rogge 1996:22. 
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fick sitta i rådet tillsammans, vilket fick till resultat att 22 rådmän (varav sex 
borgmästare) uteslöts ur rådet.658 Magnus Erikssons stadslag innehöll en be-
stämmelse om att det inte fick finnas mer än fyra av samma släkt i rådet 
(varken besläktade med blodsband eller genom giftermål). Två bröder skulle 
inte vara borgmästare eller rådmän samtidigt, om det inte var så illa ställt att 
det inte fanns någon annan lämplig man i staden som kunde väljas.659 
Liknande bestämmelser fanns i Visby stadslag, enligt vilken inte far och son 
eller två bröder fick sitta i rådet samtidigt.660 Det är svårt att konstatera släkt-
skapsförhållanden i råden utifrån de bevarade källorna. I Skänninges råd 
återfinns två bröder 1483, varav en var borgmästare, och 1502 förekommer 
en borgmästare och en rådman med efternamnet Dub i Jönköpings råd.661 I 
Stockholm var svågrarna Magnus Eriksson och Bengt Smålänning sittande 
borgmästare 1475, men detta stred alltså inte mot lagen.662 

Dessa förutsättningar för att bli rådman framträder inte i de danska och 
engelska källorna. Mouritz Mackeprang antar att de i Danmark uppfattades 
som självklara och därför inte behövde formuleras,663 men det är också möj-
ligt att avsaknaden av sådana legitimitetsbestämmelser speglar en verklig 
skillnad. I London blev det en formell regel först 1417 att rådmännen skulle 
äga grund i staden.664 När det gäller bestämmelser kring släktskapsbegräns-
ningar etc. kan man alltså konstatera att den svenska stadslagen främst hade 
paralleller på tyskt område. 

Härkomst och rikedom 
En stor del av den tidigare forskningen om stadsråd i medeltidens Europa har 
handlat om rådsgruppens exklusivitet, om huruvida rådet dominerades av ett 
antal mäktiga släkter i staden, som hade varsin representant i rådet, eller om 
det fanns möjlighet för vilken borgare som helst att bli invald. Begreppet 
patriciat är flitigt använt inom denna forskning som beteckning för maktfull-
komlighet hos ett fåtal släkter, särskilt på tyskt och franskt område. Existen-
sen av patriciat har diskuterats även för de nordiska städerna. Marko Lam-
berg studerar i sin avhandling hur öppna råden var i Malmö, Stockholm och 
Bergen, och han konstaterar att det inte fanns något som liknande ett patri-
ciat i dessa städer.665 Det återfinns inte heller i de övriga, mindre, svenska 
och danska städerna. Innebär då detta att de skandinaviska städerna skilde 
sig från exempelvis tyska städer? 
                               
658 Rogge 1995:118, Spiess 1970:32ff. 
659 MEStL: Konungsbalken IV, s. 4. 
660 VStL:23. 
661 JTb:83, MEStL: Konungsbalken IV, s. 4, Schück 1970 (1929):81. 
662 Att släktskapsförhållandena ändå spelade viss roll i Stockholm visar en senare notis från 
1537, då några ”grunkade ther om”, att en man och hans styvdotters man båda valdes till 
borgmästare, Ericson 1988:134. 
663 Mackeprang 1900:54. 
664 Barron 2004:138. 
665 Lamberg 2001a:19f., se även Dahlbäck 1993:183f., 192–195. 
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Forskningen är överens om att 1500- och 1600-talens städer mycket ofta 
styrdes av ett antal större släkter. Detta blev vanligt över nästan hela Europa 
under 1500-talet, mer eller mindre som en följd av centralmaktens fram-
fart.666 Frågan om förekomst av patriciat redan i medeltidens städer har varit 
föremål för mycket möda bland historiker. Det står klart att många franska 
städer hade strikta patriciat som styrelse och några av de stora tyska städer-
na, med Nürnberg i spetsen (även exempelvis Bremen, Köln och Konstanz), 
lyckades begränsa sig ganska väl till ett antal mäktiga markägande släkter, 
särskilt under 1200-talet, men inget av dessa råd var helt stängda för upp-
komlingar.667 I övrigt fanns det tendenser av varierande grad i ett stort antal 
tyska städer mot att vissa släkter innehade mer eller mindre fasta rådsplatser, 
släkter, vilkas företrädare återfinns i råden under flera generationer.668 Det är 
svårt att uttala sig generaliserande om detta, eftersom förhållandena varie-
rade från stad till stad, men det tycks ha varit vanligast i de sydtyska städerna 
och ganska ovanligt i hansastäderna i norr. För Lübecks del påpekar Michael 
Lutterbeck att det inte förekom något slutet patriciat, utan att det fanns 
möjligheter även för t.ex. invandrare till staden att bli rådmän.669 

Även i de engelska städerna fanns tendenser, särskilt under 1200-talet, till 
att vissa släkter kunde inneha viktiga ämbeten i flera generationer. Under 
1200-talet kunde rådmansplatser ärvas i London, vilket förekom också under 
1300-talet, men inte senare.670 Christopher R. Friedrichs konstaterar att trots 
att en del råd försökte begränsa sig, så fanns det i de flesta europeiska städer 
en mer eller mindre öppen elit, delvis som en följd av demografiska och eko-
nomiska problem. Släkter dog ut, och press utifrån gjorde det omöjligt att 
hålla ett råd inom utvalda släkter, särskilt om dessa av någon anledning 
miste sin förmögenhet och därmed sin ekonomiska makt.671 

Det var alltså mycket ovanligt att ett fåtal släkter lyckades hålla kontroll 
över råden i Nordeuropa. I princip stod det öppet för vilken manlig borgare 
som helst att ta sig in i ett råd, om han var borgare, ägde grund i staden och 
inte redan hade nära släktingar i rådet. I praktiken fanns det dock andra 
kriterier som var avgörande för invalet. Om man var köpman sysselsatt med 
fjärrhandel hade man mycket goda chanser att få en rådsplats, om man ville 
ha en. Var man däremot hantverkare var det svårare, och på många håll rent 
av omöjligt. 

Avsaknaden av hantverkare i många av Europas stadsråd har rönt ungefär 
lika stor uppmärksamhet inom forskningen som frågan om patriciat, vilket 

                               
666 Ericson 1988:23, 55, Lerbom 2003:24 och av dem anförd litteratur. 
667 Lamberg 2001a:14, Lutterbeck 2002:2, Maschke 1980:192–230, Mollat & Wolff 1973: 
28f., Nicholas 1997a:228f., Nicholas 1997b:142, Planitz 1954:313–316, Weiss 2000:32f. 
668 Se exempelvis Eitel 1970:77–80, Isenmann 1988:269–74. 
669 Bruns 1951:6, Lutterbeck 2002:kap 3.2. 
670 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”Origins of the Ruling Class”, Barron 2004:197f., Cooper 
1979:68f., Kermode 1988:95f., Miller & Hatcher 1995:343ff. 
671 Friedrichs 1995:196–200. 
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har resulterat i ett antal studier av rådsmedlemmarnas ekonomiska och 
sociala status. I Lübeck var hantverkare uteslutna från val till rådet senast 
från slutet av 1200-talet och inga hantverkare låter sig heller påvisas tidigare 
under 1200-talet.672 Uteslutningen av hantverkarna var sällan reglerad i nå-
gon lag eller förordning, vilket kan ha varit avsiktligt, eftersom en vagare 
regelutformning kunde gynna rådmansgruppen. Den huvudsakliga förkla-
ringen som presenteras av forskningen till att köpmännen styrde många råd 
är att de generellt sett var rikare än hantverkarna. Det står klart att det var en 
klar fördel att ha en god ekonomisk situation, eftersom rådmännen som vi 
sett sällan fick någon lön och ofta lånade ut pengar till staden. Man ska inte 
heller underskatta betydelsen av att köpmännen hade större möjlighet att 
komma ifrån, d.v.s. hade tid att tjänstgöra i rådet samtidigt som de tjänade 
pengar på annan verksamhet. Att sitta i rådet kunde leda till ekonomisk ruin 
för den som inte ägde tid och pengar.673 

Liksom i de tyska städerna var hantverkare inte formellt utestängda från 
råden i de engelska städerna, men även här dominerade köpmännen. I 
Salisbury förekom ett par hantverkare bland rådmännen under 1400-talet, 
men den överväldigande majoriteten var köpmän. Detsamma kan man säga 
om exempelvis York (där enligt Jenny Kermodes beräkningar 96 av 122 
kända borgmästare mellan 1300 och 1509 var köpmän) och Lincoln, medan 
fler hantverkare återfinns bland rådmännen i mindre städer som inte var lika 
socialt stratifierade.674 Forskare är ense om att det huvudsakligen var rike-
domen som var den avgörande faktorn för vem som blev rådman i de engel-
ska städerna.675 

I London gick detta så långt att man 1469 tog beslut om att endast den 
som hade egendomar som uppgick till ett värde av 1 000 pund kunde tjäna 
som rådman. Han fick inte heller vara detaljhandlare, vilket Caroline Barron 
tror har sin förklaring i att handeln över disk tog tid och ansågs ovärdig för 
en rådman. Rådmännen i London kom nästan uteslutande från de rikare köp-
mannagillena, och enligt Barron var bara en enda hantverkare rådman under 
1400-talet.676 

Att rikedom var avgörande har man sett som förklaring till att rådens 
sammansättning kunde se mycket olika ut beroende på vilken stad man ser 
                               
672 Ebel 1971:229, Lutterbeck 2002:112f.,170. Dräktskräddare hade tillgång till rådet och 
betraktades således inte som hantverkare, se Bruns 1951:11 och Lutterbeck 2002:118f. 
673 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”The Ruling Class as Plutocracy?”, Bruns 1934:39f., Fried-
richs 1995:185, 207, Friedrichs 2000:17ff., Hill 1948:295, Maschke 1980:232f., Nicholas 
1997b:122, 147, Rigby 1988:73, Rigby & Ewan 2000:302, Rogge 1995:22. 
674 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”Occupational Analysis”, ch. 7: ”Discontent and Division”, 
Hill 1948:294, Kermode 1988:96f., Kermode 1998:39, Miller 1961:78f., Nicholas 1997b: 
148f., Swanson 1999:91. 
675 Se Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”The Ruling Class as Plutocracy?”. 
676 Barron 2004:139, 230. Under 1300-talet var det dock något vanligare, se Barron 2004:230. 
I Exeter förekom en mer modest bestämmelse om en ekonomisk gräns, att ingen fick väljas 
till borgmästare som inte ägde mark eller ränta värd minst 5 pund, se Alsford 2004 (1998), ch. 
2: ”The Ruling Class as Plutocracy?”. 
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till. I mindre inlandsstäder, där köpmännen inte nödvändigtvis var rikare än 
hantverkarna eller köpmännen inte var så många, återfinns oftare hantverka-
re i råden.677 I exempelvis Kiels och i Wismars råd fanns hantverkare enligt 
Ebel fram till ca 1300, men inte senare, och i en del mindre städer även 
senare.678 

Andelen köpmän och hantverkare i råden var alltså främst beroende av 
rikedom, men det var inte bara brist på tid och pengar som gjorde att de 
flesta hantverkare utestängdes från råden. Att arbeta med händerna kunde ses 
som ovärdigt, och den som inte behövde göra det ansågs vara mer ärofull än 
de andra. Vissa hantverksyrken ansågs också vara vanärande.679 Den hant-
verkare som med hjälp av en skråförfattning i Bremen fick en rådsplats, upp-
manades exempelvis att inte utöva sitt hantverk under tjänstetiden, utan bete 
sig som en herre.680 Detta kunde vara förödande för en hantverkare som var 
helt beroende av sitt arbete för att försörja sig.681 Vissa typer av yrkesgrupper 
var utestängda från råden i många engelska städer därför att de ansågs vara 
för oärliga, som bagare, krögare och värdshusvärdar.682 

Begränsningar och utestängning av hantverkare fick dock konsekvenser, 
särskilt i tyska städer. I takt med att hantverkarnas skrån i många städer väx-
te i storlek och ekonomisk styrka under 1300- och 1400-talen krävde deras 
medlemmar att få ha representanter i stadsstyrelsen, som ju till stor del regle-
rade deras verksamhet. Uppror ledde i många tyska städer till att hantverkare 
bereddes plats i råden, antingen i form av en utvidgning av antalet rådsplat-
ser, eller som en ny avdelning, ett stort råd, med viss medbestämmanderätt. 
Även om hantverkare nu satt i många råd, fick de en tuff ekonomisk situa-
tion, eftersom de inte alls hade den förmögenhet som köpmännen vanligtvis 
hade att falla tillbaka på, vilket bl.a. kom att leda till att det bara var de rikas-
te skråna som kunde ha representanter i råden. Den här utvecklingen var mer 
giltig för tyska städer än engelska och franska, där hantverkarkorporationer 
inte gjorde några försök eller misslyckades med att ta sig in i råden.683 

Inte heller i de svenska städerna fanns något skriftligt förbud för hant-
verkare att ingå i råden, men för Stockholms del konstaterar Marko Lam-
berg, liksom andra före honom, att endast köpmän har tagits in.684 Som orsak 
till att köpmän dominerade Stockholms råd hävdas ett tyskt inflytande. C.C. 
                               
677 Friedrichs 1995:185, Miller & Hatcher 1995:350, Rigby & Ewan 2000:302, 457. 
678 Ebel 1971:230. Även återgivet av Isenmann 2003:370. 
679 Isenmann 1988:246, Isenmann 2003:266f., 289. När det gäller synen på arbete var denna 
mycket negativ under antiken, medan den kristna uppfattningen var att fysiskt arbete var 
välsignat av Gud, se McGuire 2005:54. Här fanns alltså två olika synsätt, men den lägre 
värderingen av arbete med händerna fanns kvar i det medeltida samhället. 
680 Maschke 1980:233. 
681 Maschke 1980:237. 
682 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”Class Consciousness and the Dignity of Office”, Kermode 
1998:40f., Miller 1961:78. 
683 Eitel 1970:18–22, Lamberg 2001a:217f., Maschke 1980:231–438, Nicholas 1997b:113–
122, 142, Rabe 1966:168–173. 
684 Lamberg 2001a:54. Se också det enda undantaget från detta, Lamberg 2001a:55f. 
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Sjödén anser att det var ett inflytande från Lübeck, och Göran Dahlbäck 
skriver angående uteslutningen av hantverkarna att detta var likadant som i 
de nordtyska städerna ”vilka uppenbarligen var Stockholms förvaltnings-
mässiga förebild”.685 Liksom i tyska och engelska städer berodde dock köp-
mannadominansen säkerligen även här främst på köpmännens bättre eko-
nomiska villkor, snarare än ett kopierande av förhållandena i Lübeck. 

I Kalmar återfinns endast ett hantverkarnamn bland de rådmän vilkas 
namn bevarats till eftervärlden, och inget bland stadens borgmästare.686 Sven 
Ljung konstaterar att man även i Arboga gav rikare köpmän företräde till 
rådet, men att det ändå förekom ganska många rådmän och borgmästare med 
hantverkarnamn. Detsamma gällde för Västerås.687 I en del svenska städer 
återfinns rådmän med hantverkarnamn, även enstaka borgmästare, och i en 
del inte.688 Enligt Mika Kallioinen finns tre rådsmedlemmar med hantverkar-
namn i de medeltida källorna från Åbo, men han håller för troligt att även de 
var köpmän.689 Det finns många exempel på senmedeltida köpmän som har 
burit hantverkarnamn, varför det egentligen är omöjligt att veta om rådmän 
med tillnamn som exempelvis ”skinnare” verkligen var hantverkare. 

Det finns inte belägg för några oroligheter i de svenska städerna där skrån 
ville ha tillträde till råden. En anledning till det kan vara att skråna var för 
små för att få den makt som krävdes för att genomföra en sådan reform.690 

I Danmark uteslöts hantverkare som var medlemmar av skrån ur alla 
danska städers råd i en förordning utfärdad av Erik av Pommern 1422. Det 
antas dock att förordningen inte innebar någon större förändring från tidigare 
förhållanden, utan att den tillkom i förebyggande syfte, för att skråna inte 
skulle kräva plats i råden.691 Trots denna bestämmelse kan det ha funnits en 
del hantverkare i de danska råden.692 

                               
685 Dahlbäck 1988:57, jfr Lamberg 2001a:54, Schück 1951 (1940):18f., Sjödén 1953:71f. 
686 Selling 1982:49. 
687 Ljung 1949a:168f. Jfr Franzén 1998b:93. 
688 Inga hantverkarnamn finns bland de rådmän och borgmästare som nämns i källorna från 
Lödöse, Sigtuna, Nådendal, Västervik och Örebro. 1455 var däremot Lars grytgjutare borg-
mästare i Söderköping och i Skänninge fanns 1492 (ca) en borgmästare som hette Anund 
Nilsson målare och 1520 borgmästaren Olof bältare. Vidare återfinns en Anders skräddare 
1478 som borgmästare i Bogesund och 1493 två borgmästare i samma stad med hantverkar-
namn: Lars överskärare och Sven smed 1493. Se också Fritz 2000:127, Kraft 1976:235, 
Kumlien 1971:429, Ljung 1954:120, Ljung 1965:16. 
689 Kallioinen 1997:93. 
690 Om skråväsendet i Stockholm, se Lindström 1991. Marko Lamberg anser att Stockholm 
hade ett utvecklat och brett skråväsende och att det snarare var de tyska rådmännen som spred 
åsikten om hantverkarnas sociala underlägsenhet, se Lamberg 2001a:56. 
691 Mouritz Mackeprang såg uteslutningen som ett lån från tyskt område, Mackeprang 1900: 
53f., Jacobsen & Madsen 1999:147, Jørgensen 1985:43. Se även Lamberg 2001a:54ff. 
692 Hørby 1985:367, Rathjen 2005:52. 
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Ära 
Själva företeelsen att det var just de rika som kom att dominera råden var 
allmänt accepterat och aldrig ifrågasatt.693 Rikedomen skänkte ett visst mått 
av ära åt innehavaren, och det var slutligen just personens sociala prestige 
som avgjorde valet. För även om man var borgare, av äkta börd och med 
egen grund och förmögenhet, innebar det inte att man hade lika stor möjlig-
het som andra i samma situation att bli rådman. Den sista och helt avgörande 
förutsättningen var att man hade ära, gärna så stor som möjligt. Social 
prestige var alltså något som man tjänade på att förvärva. Ju mer ärofull en 
man var, desto större legitimitet skulle han äga som rådman, och han hade 
därför goda möjligheter att bli invald i rådet.694 

Rådmannens ära framhålls i en del källor som uttrycker allmänna önske-
mål inför valet. De män som skulle välja rådmän, oavsett vilka de var, upp-
manades i engelska likaväl som i tyska städer att vid valet tänka på stadens 
bästa, vilket oftast uttrycktes som att de skulle välja ärofulla och värdiga 
män.695 Valmännen uppmanades att ignorera personliga vänskapsband eller 
övertalningsförsök av olika slag. Uppmaningarna kunde vara allmänna eller 
formulerade i en ed som valmännen skulle svära.696 Genom att välja respek-
terade män skulle man undvika korruption, envåldsstyre och förtryck.697 I 
den svenska stadslagen finns inga sådana allmänna önskemål på den blivan-
de rådmannens ära, men borgmästarna och rådmännen som skulle välja upp-
manades att granska varje kandidat innan de bestämde sig.698 

Det finns dock ingen anledning att tro att den sociala prestigen var av 
mindre betydelse för en rådman i de svenska städerna än på andra håll. Att 
äran var viktig tyder t.ex. en del fall i Stockholms tänkebok på, där rådmän 
som skulle ingå i det sittande rådet kommande år fick gå ed strax före årets 
ämbetsväxling för att bevisa sin oskuld angående vanärande rykten om dem. 
Ett exempel är rådmannen Knut Jönsson, som i mars 1498 blev beskylld av 
en man från Kopparberget för att vara skyldig denne pengar. I samband med 
att Knut blev sittande rådman före Valborg gick han också lag på att han inte 
var skyldig mannen någonting.699 

Den 26 april 1483 fick rådmannen Erik Jonsson, som skulle ingå i det 
sittande rådet kommande år, fästa lag för att bevisa att han inte hade slagit en 
piga,700 och 1490 fick två rådmän värja sig för anklagelser om kvinnoutnytt-

                               
693 Kermode 1998:29, Rigby 1988:64. 
694 Engel 1993:56, Rogge 1995. Ärans betydelse för det medeltida samhället i stort har be-
handlats flitigt i forskningen, se exempelvis Lindström 1993, Lindström 1994, Pitt-Rivers 
1966 och Schwerhoff 1995. 
695 Barron 2004:138, Frenz 2000:90, Miller & Hatcher 1995:315ff., Swanson 1999:80. 
696 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”, Ebel 1971: 
242, Frenz 2000:90, Isenmann 2003:354f. (not 437), Poeck 2003:79. 
697 Miller & Hatcher 1995:315. 
698 MEStL: Konungabalken VII, s. 5. 
699 STb 3:354, 363. 
700 STb 1:414. 
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jande. Den ene var Jakob Nilsson, som skulle överta platsen som sittande 
borgmästare och som hade fått dåligt rykte efter det att hans f.d. piga hade 
spritt ut att han hade haft värdskap med henne och att det var han som var far 
till hennes oäkta barn. Eftersom hon inte hade tillräckliga bevis och han gick 
lag på sin oskuld, slutade det hela med att hon fick ställa sig på rådstugan 
och förneka anklagelsen och be om ursäkt och nåd för Guds skull. 
Laggärden fästes också uttryckligen på samma dag (den 28 april) som det 
nya rådet skulle väljas, vilket tydligt visar att det gick på hans heder.701 

Den andre var Jakobs kollega Engleka Zandersson. I hans fall var det 
”kvinnan Cristin brunt och blått” som den 24 april, lagom inför stundande 
val, hävdade att Engleka hade haft sexuellt umgänge med henne två år tidi-
gare i sin kålgård och så en gång till vid jul i hans sjöbod, tjänster som han 
dessutom hade betalat för.702 Det var inga problem för någon av de båda råd-
männen att snabbt samla ihop edgärdsmän och svärja sig fria från anklagel-
serna, vilket fick som följd att kvinnorna dömdes till stupan och att lämna 
staden. Man kan notera att ingen av deras edgärdsmän var rådmän, vilket 
kan tyda på att man var angelägen om att upprätta rådmännens rykte utåt sett 
och inte ge sken av att man höll sina medbröder om ryggen. 

Ett exempel från Arboga är Lasse snickare, vars tur det var att inta sin 
plats som sittande borgmästare 1507. Vid ämbetstilldelningen kom emeller-
tid rådet överens om att han skulle göra den laggärd som han blivit ålagd 
innan han började. Vad han anklagades för framgår inte, men kanske hade 
det att göra med den kvinna som han hade misshandlat och dömts att betala 
36 mark till ett år tidigare. Lasse ersattes det året och kom aldrig tillbaka till 
rådet, utan flyttade till Stockholm.703 Dessa fall visar att äran var av betydelse 
för sittande rådmän, och den måste också ha varit viktig när de valdes in i 
rådet för första gången. 
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det fanns en större tendens i 
tyska städer (och tidigt i en del engelska) än i svenska städer att ha mer eller 
mindre ärftliga platser i råden. I stort fanns det dock betydande möjlighet för 
andra än representanter för sådana släkter att få en rådsplats. Grundläggande 
inträdesvillkor för att bli rådsmedlem var i de svenska städerna, liksom all-
mänt i tyska och engelska städer (även Lübeck), att man behövde vara en 
grundägande borgare av äkta börd med äran i behåll (eller rättare sagt med så 
mycket ära som möjligt) och med en tillräcklig förmögenhet för att kunna 
koncentrera sig på ett oavlönat arbete. Man skulle helst inte redan ha nära 
släktingar som satt i rådet, men det var vanligt att undantag gjordes från 
denna regel. Stabilitet, ära och rikedom ansågs alltså överallt vara de vikti-
gaste förutsättningarna för att en borgare skulle kunna vara en god rådman, 

                               
701 STb 2:430. 
702 STb 2:430. 
703 ATb III:203. 
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men i praktiken fanns det skillnader beroende på städernas sociala och eko-
nomiska struktur. Mindre städer och städer som saknade starka köpmanna-
grupper hade fler hantverkare i sina råd. 

Rådmännens ämbetsed 
En del av ceremonin vid rådsval var att de nya rådmännen svor en rådsed 
innan de insattes i sitt ämbete. Eden var grundläggande i det medeltida sam-
hället i allmänhet när det gällde formella relationer mellan människor. Enligt 
Stephen Alsford var det i de engelska städerna först när rådmännen hade 
svurit eden som de formellt fick den auktoritet som hörde till ämbetet, och 
det var mycket viktigt att den svors offentligt.704 Eftersom de engelska stä-
derna i större utsträckning hade fasta råd, medan de flesta tyska, danska och 
svenska städer bytte ut sitt sittande råd varje år, hade rådseden sannolikt inte 
en lika stor betydelse i de engelska som i de övriga. I de sistnämnda skulle 
rådseden upprepas varje gång en rådman åter skulle bli sittande rådman efter 
att ha haft sitt uppehåll, vilket ledde till att eden ofta fick en central roll när 
det gällde att legitimera det kommande årets sittande råd. I de engelska stä-
derna var det istället borgmästarens ed som uppmärksammades, eftersom en 
ny borgmästare valdes varje år.705 

I många städer med lübsk rätt lästes eden på rådhuset, inför endast det 
gamla rådet och borgmästarna, medan den i andra tyska städer svors inför 
den församlade folkmassan efter det att det nya rådet hade presenterats. I 
många städer visar källorna att det inte bara var rådmännen som svor sin ed 
till borgarna, utan att också borgarförsamlingen svor en trohetsed till det nya 
rådet. På så sätt förnyades en svuren gemenskap varje år.706 I Luzern ansågs 
eden så viktig att borgarna hotades med bötesstraff om de uteblev från eds-
läsningen i Peterskapellet. Det förekom också att edssvärandet var uppdelat 
på flera dagar. I Mainz insattes t.ex. det nya rådet först efter det att olika 
grupper i staden hade läst sin ed på olika söndagar.707 Svärandet av eden 
kunde alltså variera ganska mycket mellan olika tyska städer, men gemen-
samt var den stora betydelse som den tillmättes. 

Eden lästes med en hand på något heligt föremål. Borgmästarna i London 
höll handen på en bok med ett krucifix på. I Lübeck fanns ett särskilt eds-
skrin i form av en kyrka som den svärande lade fingret på. Vanligt var även 
någon form av relik.708 Vid sidan av den allmänna rådseden fanns särskilda 
eder för olika ämbetsmän, exempelvis för kämnärer, borgmästare och kon-
trollanter av handel och hantverk. Alla som arbetade i stadens tjänst skulle 
alltså vara edsvurna. 
                               
704 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”. 
705 Se t.ex. Poeck 2003:54. 
706 Isenmann 2003:340, Poeck 2003: se sammanfattning s. 65, 319. Jfr Rogge 1996:25f. 
707 Poeck 2003:17f., 41. 
708 Ebel 1971:241, Poeck 2003:36, 57f., 65. 
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Hur eden lästes i de svenska städerna, och för vem, finns mycket få 
uppgifter om. Enligt stadslagen skulle den nyvalde rådmannen avlägga en 
ed, vars ordalydelse finns inskriven i lagens första paragraf. Holmbäck och 
Wessén antar att det var fogden som på kungens vägnar mottog eden, men 
för detta finns inga belägg.709 

Om eden lästes på Sankta Valborgs dag, som en del av en installations-
ceremoni, berättar inte källorna. Visserligen antyder stadslagen att så skulle 
ske genom att sätta eden i direkt samband med valet i sin ordalydelse, men 
om man verkligen gjorde så får vi aldrig veta.710 Att man tillämpade eds-
läsning finns det däremot belägg för, men endast då en helt ny medlem togs 
upp i rådskretsen. Det noterades i Stockholms tänkebok 1492 samt 1495–97 
att de tillträdda kämnärerna, vilket var synonymt med de nyinvalda råd-
männen, hade gjort sin kämnärsed. Detta har dock inte skett på Valborg utan 
på den första arbetsdagen på rådstugan, troligtvis efter det att de gamla 
kämnärerna avlagt sin räkenskap, vilket också skedde i början av maj. Den 
östra bänkens gamle kämnär (d.v.s. den som hade tjänstgjort under föregå-
ende år) överlämnade då nycklarna till förrådet och stadens silver till den 
östra bänkens nye kämnär, som då fick läsa sin ed ”a korss och helgadoma, 
som thøm til retta borde”, enligt 1496 års anteckning. Därefter fick de sin 
plats på bänken (”settes tha j thera sethe”, enligt 1495 års notis).711 Vid några 
tillfällen har det också noterats i tänkeboken att en ny borgmästare har gjort 
sin borgmästared, något som också skedde i maj, men något senare.712 Beto-
ningen av edens betydelse återfinns alltså även i Stockholm, medan osäker-
heten är stor kring hur själva edsläsningen gick till. Information om edssvär-
ande i andra svenska städer saknas tyvärr helt. Det finns dock ingen anled-
ning att betvivla att man har följt stadslagens föreskrifter. Till följd av större 
likheter i ämbetsväxlingspraxis liknade de svenska städerna med stor sanno-
likhet de tyska mer än de engelska när det gällde edsläsandet. 

Eftersom rådseden skulle sväras varje gång en ny medlem togs in i ett råd 
i Europa och på många håll också upprepades i samband med ämbetsväx-
lingen, är rådseden en enastående källa om man vill ta reda på om det fanns 
några generella normer för ett gott styre i städerna under medeltiden. Eds-
formeln var kort och koncis, men tillräckligt lång för att uttrycka de grund-
läggande förväntningar man hade på rådmannen. Ofta skrevs den ner redan i 

                               
709 MEStL: Konungsbalken 1, s. 3, (samt not 5 s. 24). 
710 Överskriften till den allra första paragrafen i Magnus Erikssons stadslag lyder i nusvensk 
version: ”Huru borgmästare och rådmän skola väljas, och vid vilken tid; och om deras ed.”, 
MEStL: Konungsbalken 1, s. 3. 
711 STb 3:2, 226 (år 1495), 284 (år 1496), 328. För hänvisningar till källor enbart om över-
räckande av silverservis och fatabursnycklar, se ovan not 604. För tidpunkten för redovisning 
av kämnärernas räkenskaper, se t.ex. SSb 1:370, 383, 442, 480. 
712 STb 4:155 (pingstafton 22 maj 1507), STb 5:47 (7 maj 1515), 159 (24 juli 1517), 192 (14 
maj 1518). Relativt ofta förekommer notiser i Stockholms tänkebok om att olika andra äm-
betsmän hade gjort sin ed, STb 1:111, 193, 196, 297, STb 2:57, 145, 317, 343, 349, 358, STb 
3:165. 
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inledningen till lagar eller förordningar, och i stort sett alla skilde sig åt 
något i ordalydelsen. Innehållet varierade dock inte särskilt mycket, utan det 
fanns några teman som återkom i stort sett överallt och andra som förekom 
ofta.713 

Normer för rådmännens ämbetsutövning 
Ederna tillsammans med mer utförliga didaktiska texter ger en samstämmig 
bild av de normer som rådmannen hade att leva upp till. Enligt Aristoteles 
var stadsstyrelsens främsta uppgift att hålla endräkt bland invånarna, och 
denna uppfattning framkommer också hos författare till olika rådsordningar 
och i andra källor under medeltiden. Särskilt kan man se detta i tyska städer, 
där tvedräkt framhålls som något skadligt och mycket farligt, eftersom 
stadsherrar och adelsmän då kunde utnyttja situationen och ta mer makt över 
staden. Tvedräkt mellan borgarna var därför något som till varje pris skulle 
motarbetas.714 

Många av de tyska rådsordningar som finns bevarade har tillkommit som 
kompromisser för att skapa fred i städer som var hårt drabbade av motsätt-
ningar, en utveckling som var specifikt tysk. I exempelvis England och 
Sverige finner man inte denna betoning på endräktens betydelse, vilket tro-
ligtvis beror på att man inte hade lika starka motsättningar i städerna (se mer 
om konflikterna nedan). Det betyder dock inte att endräkten inte var ett av 
grundvärdena även i dessa städer.715 I exempelvis en källa från Coventry från 
1494 betonades att det som eftersträvades i styrandet av städer var enhet, 
endräkt och samförstånd, och ett av de uttalade syftena med Corpus Christi-
processionerna i engelska städer var att gynna sämjan mellan olika grupper i 
staden.716 Carole Rawcliffe har även uppmärksammat vilken stor betydelse 
borgmästarnas konfliktlösning och bruk av förlikning hade för endräkten i de 
engelska städerna.717 

En alltid förekommande ingrediens i rådseden i tyska städer var att råd-
mannen skulle verka för stadens bästa (bonum commune). Han fick lova att 
vara lojal mot staden och att skydda borgarna från skada.718 Som motsats till 
stadsnyttan stod egennyttan, som oftast innebar att man tillskansade sig 
medel på ett otillbörligt sätt. Dessa två begrepp var mycket vanligt före-
kommande när man uttryckte tankar kring politik överhuvudtaget; de an-
                               
713 Ederna formulerades skriftligt främst på 1300-talet och behöll ofta sin ordalydelse långt 
fram i tiden, Frenz 2000:91f., Isenmann 2003:337f., 408. Se exempel på några eder hos Isen-
mann 2003:354–7. 
714 Bierschwale & van Leeuwen 2005:61f., 66–71, Engel 1993:64, 117f., Frenz 2000:75, Isen-
mann 2003:250, 258f., 288, Rogge 1996:174, Wübbeke 1991:59. 
715 Se exempelvis Rigby 1988:67. 
716 James 1983:10. 
717 Rawcliffe 1991:104ff. 
718 Isenmann 2003: 339 (not 373), 341f., 408, Poeck 2003:21 (not 81), 78f., 82 (not 88), 207 
(not 332), Rogge 1996:19 samt där anförd litteratur. 
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vändes när man sökte legitimera politiska handlingar, likaväl som när man 
kritiserade dem.719 Att agera utifrån egenintressen och inte ta hänsyn till vad 
som var bäst för staden i gemen skulle enligt rådseden i den sydvästtyska 
staden Ulm innebära att man fick ett straff (det straff som majoriteten av 
rådmännen förordade) och att man blev utesluten från rådet på evig tid.720 

Samma tema återfinns även i engelska och danska städer.721 I kung Hans 
stadsrätt från 1487 uttrycks det så att fogde, borgmästare och råd ”skulle 
have fuldmagt at skikke og tillade godt regimente til stadens gavn og be-
stand; desligeste formene, forbyde og avværge stadens forfang, skade og før-
dærv”.722 Uppdraget att skydda staden sågs alltså här som en rättighet, som 
förlänades av kungen. 

Många rådsordningar i både tyska och engelska städer upprepade att råd-
mannen inte fick ha några band till andra ”herrar” än staden, eftersom det då 
fanns risk för en lojalitetskonflikt som kunde vara skadlig för den.723 

Dessa inslag, som alltså förekommer i både de tyska och de engelska 
ederna, saknas i den svenska stadslagens ed för rådmän, som endast inne-
håller hur man skulle vara som domare och att man skulle vara kungen 
trogen. Anledningen till detta är inte helt tydlig, men en möjlig förklaring är 
att rådet inte sågs som stadens främsta beskyddare, utan kungen. 

Ett tema som återfinns överallt, även i den svenska rådseden, är opartisk-
het. I ett otal rådseder, mestadels nedskrivna under slutet av 1200-talet och 
på 1300-talet, förekommer uttrycket att man ska döma rätt, både fattiga och 
rika. Detta var i det närmaste obligatoriskt för tyska och engelska städer och 
upprepades även i den svenska stadslagen. Barbara Frenz visar övertygande 
att ”fattiga och rika” användes synonymt med jämställdhet, då man menade 
att alla skulle behandlas lika. Ofta nämnda vid sidan av fattiga och rika var i 
tidiga stadslagar ”änkor och föräldralösa barn” (”Witwen und Waisen”) och i 
marknadsregleringar hade begreppsparen ”gäster och borgare” respektive 
”främmande och inhemska” en liknande funktion.724 

Frenz anser inte att det här vanliga uttrycket för jämlikhet mellan alla 
stadens borgare bottnade i ett allmänt demokratiskt tänkande, utan att det var 
en naturlig följd av andra grundvärden som fanns i staden, som frid, rättvisa, 
allmännytta och enighet. Dessa värden skapade, menar hon, normen om lika-
behandling, och inte tvärtom. Hon konstaterar också att kravet på likabe-

                               
719 Bierschwale & van Leeuwen 2005:68–71, Groebner 2002:109f., 146f., Rogge 1996:286ff.  
720 Isenmann 2003:356. 
721 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”, Rigby & 
Ewan 2000:304. 
722 Mackeprang 1900:58f. 
723 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Practice: Abuses of Power”, Ebel 1971:230f., Isenmann 
2003:365, 369, Korlén 1951:84 (nr 3), 98 (nr 53), Rogge 1996:18. 
724 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”, Bierschwale 
& van Leeuwen 2005:79–84, 304, Frenz 2000:10, 15, 38, 72, 135, 234f., Kermode 1998:54, 
Poeck 2003:55, Rigby 1988:64, Rigby & Ewan 2000:304. Se även Johannes Frauenburgs 
anvisning för borgmästare från 1476 hos Isenmann 2003:240ff. 
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handling av fattiga och rika förekom oftare i rådseder som skrevs ner i 
samband med fredsförhandlingar i städer som hade haft inbördes konflikter 
(och var alltså vanligare i sydtyska än i nordtyska städer). Att lova att 
behandla alla lika var ett sätt att bilägga sociala motsättningar och att lägga 
en grund för fred i staden.725 

Frenz visar också att formeln att behandla fattiga och rika lika inte bara 
tillkom som en del av en lösning, utan att den även utnyttjades (särskilt på 
1300-talet) för att legitimera politiska handlingar. Ett nytt råd signalerade 
med den här formeln att man hade goda avsikter.726 Att man lovade att 
behandla alla stadens invånare lika visar inte bara att man förespråkade ett 
rättvist styre, utan också att rådmännen inte svor till enskilda borgare eller 
grupper inom staden utan faktiskt representerade alla stadens invånare, hela 
menigheten.727 

Man nöjde sig inte med att låta rådsmedlemmarna svära att behandla 
fattiga och rika lika, utan räknade i ederna också upp omständigheter som 
kunde betraktas som riskfaktorer för korruption, där rådmannen kunde känna 
sig extra lockad att glömma sin opartiskhet. I engelska städer varnades äm-
betsmän för att påverkas av kärlek eller pengar när de dömde.728 En vanlig 
ordalydelse på tyska var att man inte skulle döma någon ze lieb und ze laid, 
ungefär av kärlek och av nöd.729 De flesta rådseder nöjde sig dock inte med 
detta utan hade en längre uppräkning. Enligt en rådsordning för Mainz från 
år 1332 skulle rådmannen inte döma partiskt p.g.a. anseende, lidande, nöd, 
mutor eller löften.730 I Strassburg innebar uppräkningen 1433 att man inte 
skulle döma annorlunda beroende på en persons ära eller rikedom, inte för 
kärlek eller nöd, vänskap, fiendskap, hat, avund, inte för personlig vinning 
eller förlust, utan endast för hela stadens nytta och nödtorft.731 Enligt den 
kurpfalziska staden Neustadts ordning från 1493 skulle rådmannen döma rätt 
enligt sitt bästa förstånd och inte ändra det för kärlek eller nöd, vänner, 
mågar, släktingar, donationer, gåvor, mutor eller något liknande. Om han 
inte följde detta hade han att tänka på att han skulle få svara inför den 
allsmäktige Guden på yttersta dagen.732 

                               
725 Frenz 2000:36, 78, 137, 148–163, 239. 
726 Frenz 2000:27f., 30, 83. 
727 Jfr Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”, Isen-
mann 2003:341, Tittler 1998:142. 
728 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”. 
729 Se exempelvis Frenz 2000:90, Isenmann 2003:339 (not 373), 345. 
730 Frenz 2000:156. 
731 Isenmann 2003:357. 
732 Isenmann 2003:354 (not 437). Se liknande uppräkningar från Rottweil, återgiven i Isen-
mann 2003:339 (not 373) och från Köln, återgiven i Frenz 2000:87 (not 73). 
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I danska rådmanseder förekommer temat att man ska vara rättfärdig, men 
inte uttrycket att man ska döma fattiga och rika lika.733 Hur var det då i de 
svenska städerna? 

Den ed som den som skulle vara borgmästare eller rådman i en svensk 
stad skulle svära löd: ”Jag beder Gud hjälpa mig, och de heliga ting, som jag 
håller handen på, att jag skall vara min konung trogen och, mot fattiga och 
rika, i alla domar följa det rätta och aldrig det orätta mot mitt samvete och 
mot lag, aldrig vränga lag eller styrka orätt, varken av räddhåga, våld eller 
penningbegär, ej heller av avund eller illvilja, ej heller av frändskap eller 
vänskap; så vare mig Gud huld, som jag säger sant.”734 Eden i den svenska 
stadslagen är alltså helt inriktad på att folket ska förvänta sig en rättvis och 
jämlik domstol, och ordalydelsen påminner mycket om ederna i de utländska 
städerna. Att opartiskheten togs på allvar i verkligheten visar exempelvis ett 
rättsfall från Arboga 1475, då en borgare inför rätten sade till fogden att 
denne inte borde behandla män med gods och gård lika hårt som andra. För 
det uttalandet fick han betala 40 marks böter.735 

Ett inflytande från Lübeck hävdas av Wilhelm Ebel och Nils Östman när 
det gäller edsformeln i den svenska stadslagen.736 Den ed som rådmännen i 
Lübeck skulle svära, löd enligt lagen från 1294, fritt översatt: ’Att vi ska be-
fordra och värna rikets ära efter vår förmåga och vår stads nytta efter all vår 
makt, och rätt döma de fattiga som de rika, de rika som de fattiga, och inte 
döma annorlunda för kärlek eller för nöd, inte för muta eller för gåva, och 
lova, att vi ska hålla oss till rätten, må Gud oss så hjälpa och de heliga’.737 
Det kan konstateras att det inte finns någon anmärkningsvärd likhet mellan 
den lübska eden och den svenska, snarare tvärtom, det finns många eder som 
liknar den svenska mer. 

Opartiskhet kan alltså ses som ett absolut krav på rådmän, ett krav som 
upprepades i rådseder överallt. När lärda författare under medeltiden skrev 
om opartiskhet och vikten av att behandla alla lika inför lagen, stödde de sig 

                               
733 DGKL 4:340, Mackeprang 1900:44. Kung Hans stadsrätt från 1487 inleds med en bear-
betning av den svenska stadslagens första kapitel, och här finns det med, se DGKL 5:72. 
734 MEStL: Konungsbalken I, s.3. Den fornsvenska texten från handskrift A lyder: ”Then som 
borghamestare eller radhman skal wara, han egher thenna edh swæria: swa bidhir iak mik 
gudh til hielpa ok the helghodoma som iak a halder, iak skal minom konunge troen wara, ok 
widher fatigha ok rika i allom domum retto følghia, ok aldre wrango mote mino samwiti ok 
lagh vm, lagh aldre wrængia eller oræt styrkia, eig fore rædde skuld, wild eller penninga gyri, 
eig fore awund eller iluilia, eig fore frendzemio eller winskap; swa se mik gudh huldher som 
iak sant sigher.” Eden har stora likheter med den ed som lagmannen skulle svära enligt Mag-
nus Erikssons landslag, se MELL: Rättegångsbalken I, s. 160. Det finns dock inga motsvarig-
heter i de tidigare landskapslagarna. 
735 ATb II:47. 
736 Ebel 1965:157, som menar att det är ”alte Kenntnis”, och Östman 1915:9. 
737 ”Dat wy des rikes ere vorderen unde vordsetten na uzer moghelicheit unde uzes stades nut 
na alle uzer macht, unde rechte richten den armen alze den riken, den riken alze den armen, 
und laten des nicht dor leef noch dor leed noch dor mede noch dor ghave, unde helen, dat wi 
van rechte helen scholen, dat uns ghod so helpe unde de hilghen.”, Bruns 1951:20. 
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gärna på Aristoteles’ Politiken. Barbara Frenz hävdar dock med bestämdhet 
att det inte var influenser från Aristoteles som gjorde opartiskhet till en 
viktig norm i medeltidens städer, eftersom han inte var känd i vidare kretsar 
ännu, utan att det var den aktuella utvecklingen som skapade normen.738 
Detta kan man ha olika åsikter om, men det bör också noteras att opartisk-
heten även var ett starkt kristet ideal, med varje själs lika värde inom den 
kristna gemenskapen. Det är mycket troligt att det främst var det idealet man 
avsåg när man stadgade att fattiga och rika skulle behandlas lika. 

Gemensamt för de allra flesta rådseder var alltså att rådmannen var för-
pliktad att vara lojal mot sin stad, att handla med stadens bästa för ögonen 
och att döma opartiskt i domstolen. Det var också en allmänt hållen åsikt att 
han ansvarade för endräkten i staden. Dessa normer har framhållits som 
grundvärden i det medeltida stadssamhället.739 De kan dock inte betraktas 
som unika för just städerna, utan de återfinns även som normer för styrande 
män i så kallade furstespeglar.740 Det var alltså samma ideal kring den gode 
härskaren som präglade även en kollektiv härskarform som stadsråden. 

Edernas stora likheter i innehåll men skillnader i ordalydelse tyder på att 
man inte har lånat eder direkt mellan städer, utan att man har återgivit 
allmänt spridda idéer kring hur ett gott styre bör se ut. 

Den svenska stadslagen hade särskilda bestämmelser om hur de som 
representerade staden skulle vara mot invånarna: ”Stadens och fogdens 
svenner, vilka det än är, skola vara höviska och rättrådiga i alla stadens och 
fogdens ärenden, emot fattiga och rika byamän, emot lantboar och gäster, 
natt och dag i alla sina gärningar, icke med våld fråntaga någon det som är 
hans eller missfirma någon, vare sig i ord eller gärningar.”741 Dessutom sade 
lagen att ”stadens och fogdens svenner gälla icke högre i ord än de män, som 
icke gå eller fara i stadens ärenden”.742 Sådana bestämmelser har jag inte 
stött på någon annanstans och den svenska lagen skiljer sig alltså från det 
gängse mönstret på den här punkten. Om detta kan ha någon signifikans och 
spegla en verklig skillnad i närheten mellan ämbetsmän och borgare åter-
kommer jag till nedan. 

Borgarnas lojalitet och lydnad 
I stort sett allt som rådmannen ägnade sig åt inom sitt ämbete gjorde han 
under ed, och minsta misskötsel kunde därför betraktas som ett edsbrott som 
skulle bestraffas.743 Än så länge har vi alltså bara sett till hur rådmännen 

                               
738 Frenz 2000:45f., 75, 226. 
739 Rogge 1996:38. 
740 Bierschwale & van Leeuwen 2005:94f. Se även den furstespegel som finns bevarad på 
fornsvenska: Um styrilsi konunga ok höfþinga, Geete 1878. 
741 MEStL: Rådstugubalken XXXIII, s. 183 (i nusvensk tolkning). 
742 MEStL: Rådstugubalken XXXII, s. 182 (i nusvensk tolkning). 
743 Isenmann 2003:339, 344. 
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skulle vara för att kunna accepteras som stadens styrande. Vad förväntades 
då av stadsinvånarna när rådmännen upprätthöll sin del av kontraktet? Jo, de 
skulle respektera rådet som överhet och vara lojala och lydiga mot sina 
rådmän. Detta krav ingick vanligtvis redan i borgareden744 och inskärptes 
även i lagar och förordningar. Jag har i dessa identifierat tre ämnesområden 
som var vanligt förekommande, tre huvudstrategier, som var allmänt an-
vända för att gripa in och straffa brott mot styret. 

Lagens och domstolens auktoritet 
En vanlig föreställning kring lagar under medeltiden uttrycks i en didaktisk 
text (troligtvis från 1400-talet), som finns vidhäftad stadsrätten i Wesel. 
Enligt den var lagen tillkommen genom himmelsk ingivelse, och det var 
därför självklart att den skulle äras. Inget ont kunde hända den som dömde 
enligt rätten, medan den som dömde orätt gjorde sig skyldig till högmod 
gentemot Gud, den himmelske domaren.745 Den här uppfattningen av rätten 
som gudomlig framträder ofta i edsformler och rådsordningar, och att skydda 
och upprätthålla stadens rätt uttrycktes som en av rådmännens viktigaste 
uppgifter i tyska städer.746 Enligt den svenska rådseden skulle man be Gud 
om att kunna upprätthålla lagen och om man gjorde det skulle Gud vara god 
mot en.747 

Förmodligen som en konsekvens av att lagen betraktades som gudomlig 
återfinns inga direkta ifrågasättanden av själva lagarna i källorna från medel-
tiden. Däremot kunde domstolarnas agerande kritiseras. Att lagen upprätt-
hölls var själva grunden för att ordning skulle kunna råda i staden och dom-
stolens legitimitet var därmed oerhört viktig. Att alla rådmän skulle stå 
bakom en dom som utfärdades av rådet var självklart. I exempelvis Konstanz 
uppmanades rådmännen att låta det vara, som hade beslutats i rätten, oavsett 
om de hade varit närvarande eller ej.748 Lika viktigt för rättens legitimitet 
som att rådmännen stod enade var att dombesluten respekterades av bor-
garna. 

Lagarna lämnade utrymme för en viss handlingsfrihet för domaren, och 
han behövde dessutom inte följa lagens alla bestämmelser slaviskt. Johann 
von Soest skrev 1495 att domaren måste använda sitt förnuft när det gällde 
att bedöma hur hårt straff en förbrytare skulle få. En del handlingar skedde 
med ont uppsåt eller till följd av övermod, medan andra skedde utan onda 
avsikter, varvid domaren skulle utdöma ett lindrigare straff.749 I den svenska 

                               
744 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The Community as Political Entity”, Miller & Hatcher 1995: 
305, Rigby 1988:64, Wübbeke 1991:73. 
745 Isenmann 2003:246, 249f. 
746 Se exempelvis Bierschwale & van Leeuwen 2005:87, 90, Ebel 1971:243, Poeck 2003:207, 
Schmidt 1958:87f. 
747 MEStL: Konungsbalken I, s. 3. 
748 Feger 1955:149, Isenmann 2003:404 (not 635). 
749 Isenmann 2003:300. 
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stadslagen finns detta delvis redan medräknat, eftersom den skilde på 
”vådaverk” och ”viljeverk” när det gäller våldsbrott. Lagen säger också att i 
fall där någon gärna vill betala sina böter och ”biudher sik til allan ræt ok 
bætring” men inte kan betala p.g.a. fattigdom, ska domstolen ta hänsyn till 
hans fattigdom, men också beakta vilket motiv som låg bakom brottet.750 
Olaus Petri, som var stadsskrivare i Stockholm på 1520-talet, skrev ett ”för-
språk” till lagen. I det kommenterade han rådsedens uttryck att rådmännen 
skulle döma enligt lag och ”mot sitt samvete”, som enligt honom betydde att 
domaren skulle ta hänsyn till vilka motiv som låg bakom ett brott för att 
bedöma hur ”brottslig” en förövare egentligen var, innan han utdömde 
straffet.751 

Det fanns alltså ett visst utrymme för domare att tolka lagbestämmelserna, 
och det hände att de anklagades för att ha utfärdat orätta domar. Ett sådant 
ifrågasättande av domarna kunde emellertid inte tolereras utan måste 
lagföras för att lagens och rättens auktoritet skulle kunna upprätthållas. 
Regler kring detta återfinns i en rad städer. Den som exempelvis i Bern 
(enligt en bestämmelse från 1385) sade inför de styrande: ”mir ist unrecht 
beschehen”, eller ”mir ist unrecht gericht”, skulle förpassas från staden i 
mellan en och tre månader och betala böter.752 

I Stockholms burspråk uppmanades borgarna att ”lata sik nögha” med den 
dom de hade fått inför rätta.753 Om de inte nöjde sig med ”foghatans ok radh-
manna dome ok ræt som the døma”, hade de enligt stadslagen möjlighet att 
överklaga till kungen, men det kunde bli dyrt. De måste sätta 20 mark i pant 
inom åtta dagar och förlorade dem om kungen avgjorde till rådets fördel. Om 
de däremot fick rätt och kungen ansåg att de inte hade dömts enligt lagen, 
skulle de inte bara få tillbaka de 20 marken utan även erhålla 40 mark av 
rådet.754 Om den dömde var osäker på om han hade dömts rätt, men inte ägde 
eller hade lust att riskera 20 mark, kunde han enligt rådstugubalken be att få 
stadslagen läst för sig, för den mer beskedliga summan av 5 öre.755 

I Stockholm fick borgare som anklagade rådmän för att ha dömt felaktigt 
betala böter för okvädinsord. Laurens Jensson köttmångare dömdes 1486 till 
böter på 40 mark för att ha sagt till tre rådmän och kämnären: ”jak haffuir 
engte meth edher, och engte giffue I mik; I göre mik orett”.756 1487 dömdes 
                               
750 MEStL: Rådstugubalken XV, s. 176f., Schlyter 1865:269. Se även Bjärköarätten, och lik-
heten med landskapslagarna, i BjR: kap 14, § 22 s. 461 (och not 37). Gabriela Bjarne Larsson 
visar hur rekvisit som ond avsikt och bar gärning vann insteg i Kristoffers landslag och 
stadgor under 1400-talet, Bjarne Larsson 1994:128f. 
751 Han tog stöld som exempel, där två män stulit lika mycket, den ene av ren fattigdom och 
den andre av vanartighet, vid vilket den förste skulle dömas lindrigare, MEStL: Konungs-
balken, s. 24 (not 4). 
752 Isenmann 2003:235f. Se också exempel i Barron 2004:155f., Isenmann 2003:235f. och 
Rigby 1988:73. 
753 STb 1: Burspråk: 1459:4, 1460:5, 1462:4, 1476:2, 1478:4, 1481:2, 1482:4. 
754 MEStL: Rådstugubalken III, s. 171, Schlyter 1865:250f. 
755 MEStL: Rådstugubalken VI, s. 172. Jfr även BjR: kap 7, s. 455 och VStL:24. 
756 STb 2:165. 
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Jakob timmerman inte bara för ett pustslag, som gav böter på 6 mark, utan 
även till böter på 12 mark för att han sade till rådmannen Joan Svensson 
inför det sittande rådet: ”J sigie ecke reth”.757 I Visby skulle man enligt lagen 
mista livet om man anklagade rådet för att ha dömt felaktigt.758 

För att kunna upprätthålla sin legitimitet måste rådet ha strategier för att 
bemöta ohörsamhet eller öppen olydnad mot sina beslut och åtgärder. Enligt 
exempelvis Münchens stadsrätt skulle den som inte lydde rådets dom dömas 
att betala 10 pund.759 Enligt den lübska lagen skulle den som inte följde rå-
dets dom, eller inte gjorde det helt och hållet, böta 4 schilling till var och en 
av rådmännen, både de för tillfället sittande och de övriga.760 

Bjärköarätten stadgade att ”den som med trots går från byating eller från 
rådstuga och försmår att utfästa ed eller penningar för sitt brott, böte tre 
marker, så ofta han gör det”.761 Någon sådan bestämmelse överfördes inte till 
Magnus Erikssons stadslag, men däremot innehöll denna en allmän ord-
ningsföreskrift som löd: ”Gör någon oljud inne på rådstugan eller utanför 
inför rätten, då borgmästare och rådmän höra käromål och döma, böte han 
varje gång han det gör en halv mark till konungen och staden.”762 Den sven-
ska stadslagen var alltså jämförelsevis mild när det gällde att döma olydnad. 

En annan strategi än att lagstadga straff för ohörsamhet var att i före-
byggande syfte låta menigheten svära i sin borgared att skydda rådet. Så 
skedde i bl.a. Ulm, Köln och Konstanz. Borgarna lovade också att skydda 
rådet gentemot borgmästaren.763 I den svenska borgareden ingick inte någon 
sådan plikt.764 

Även i danska städer uppmanades borgarna att lyda rätten. Vid ohörsam-
het mot rådmännens bud skulle enligt Ribes stadsrätt från 1269 förövaren 
betala dubbelt så mycket till rådmännen som vid samma brott mot andra män 
och dessutom betala en halv mark i kompensation till varje rådman.765 Marko 
Lamberg skriver att rådet i Malmö vid tre tillfällen fick brev från kungen 
som uppmanade menigheten till hörsamhet och lydnad gentemot rådet. En-
ligt dessa brev var det rådet eller borgmästarna som hade begärt hjälp, efter-
som borgare gick omkring beväpnade inne i staden.766 Påbud att följa rådets 
beslut finns även bevarade från Flensborg 1321 och 1325.767 

                               
757 STb 2:216. Han benådades dock från böterna. För anklagelser om orätta domar mot rådet, 
se även Marko Lamberg 2001a:228f. 
758 VStL:87. 
759 Isenmann 2003:232. Se även Isenmann 2003:232 (not 37), 349f. och Planitz 1954:322. 
760 Korlén 1951:92 (nr 32). 
761 BjR: kap 22 (i nusvensk tolkning). 
762 MEStL: Rådstugubalken II, s. 171. 
763 Isenmann 2003:234. 
764 MEStL: Konungsbalken XV, s. 8. 
765 Mackeprang 1900:45. 
766 Lamberg 2001a:235f. 
767 Andrén 1985:99. 
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Rådets auktoritet 
Under medeltiden stiftade man inte lagar mot uppror mot överheten. Lagarna 
riktade sig istället mot själva ansamlingen av människor, som kunde utgöra 
inledningen på ett uppror, så kallad samling. Enligt Jörg Rogge, som skriver 
om Augsburg, innebar sammankomster ur rådets perspektiv att borgarna 
antingen planerade ett uppror eller att det fanns en stor risk för spontana 
uppror, när borgare satt tillsammans och uttryckte allmänt missnöje eller 
kritiserade rådets politik.768 Enligt John Carpenter, som skrev Liber Albus (en 
samling av Londons alla lagar och förordningar från 1419), var alla former 
av folkliga samlingar farliga och skulle hindras.769 

I de tyska städerna var det vanligt med förbud mot att göra samling mot 
rådet. Straffen som råden hotade med varierade dock väsentligt. Enligt den 
lübska lagen skulle den som gjorde samling eller kränkte stadens rätt (och 
blev förvunnen, d.v.s. överbevisad) sona det med 100 mark penningar och 
lämna staden. Om han inte hade den summan, skulle man lägga honom i 
tornet och låta honom leva på vatten och bröd till dess att han utgav de 100 
marken, i vilket fall staden skulle ta honom till nåders.770 En förordning för 
Wismar från 1290 fastställde att de som samlade sig mot rådet inför rådet, på 
kyrkogården eller i rätten och var en församling på fler än 10 personer skulle 
böta ”der grossen Stadtwedde” på 10 mark.771 

Ett annorlunda straff drabbade förövaren i Ulm, som skulle betala med  
50 000 tegelstenar och dessutom dömas till ett års förvisning från staden. Ett 
ovanligt strängt straff kunde upprorsmakare i Schaffhausen förvänta sig, där 
mistandet av liv och gods stadgades i förordningar från 1421 och 1431.772 

De engelska städerna hade inte rätt att hantera grövre brott själva, och det 
gällde även upprorsmakare. I London hängdes ett antal män för att ha 
orsakat uppror år 1267 av kungens tjänstemän, och detsamma skedde vid de 
våldsamma upproren i staden på 1380-talet. 1384 avrättade till och med 
rådet på eget initiativ en man för anstiftan till uppror, ett fall som godkändes 
av kungen först i efterhand.773 

1357 lät den nyblivne svenske kungen Erik Magnusson utfärda en stadga 
som förbjöd ”flock och samnad” mot den svenska kungen, och en redaktion 
av stadgan infördes i stadslagen774, både i slutet av Konungsbalken och i en 
mer utförlig version i slutet av Edsöresbalken. Där fastställdes, att alla som 
deltog i någon samling mot fogde, borgmästare och rådmän, eller någon av 
dem, skulle mista livet och få sin egendom konfiskerad, oavsett om samling-

                               
768 Rogge 1996:171f., 177. 
769 James 1983:28. 
770 Korlén 1951:113 (nr 106). 
771 Ebel 1971:248. 
772 Isenmann 2003:232ff. 
773 Barron 2004:23f., 37f. Se även ovan s. 91. 
774 Se Patrik Åströms utredning av förekomsten av stadgan i de bevarade laghandskrifterna, 
Åström 2003: 99–103. 
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en ledde till att någon form av skada skedde. För att de skulle dömas krävdes 
sex manliga vittnen (annars kunde de värja sig med tolvmannaed) och om de 
dömdes fanns en möjlighet att bli benådad till livet. Då fick fogden och rådet 
istället bestämma vilket alternativt straff de ville ge förövaren.775 

Bestämmelsen går igen i alla de burspråk som har bevarats från Stock-
holm, där borgarna förmanas att inte göra någon samling eller skapa tvedräkt 
i staden vid liv och gods, d.v.s. mot mistande av sitt liv och sina egendomar 
(vilket alltså även skulle drabba arvingarna).776 En liknande bestämmelse 
återfinns i Visbys stadslag.777 

Från 1400-talet förekommer bestämmelser om samling eller upplopp 
också i danska städer, i flera av Kristoffer av Bayerns privilegier från 1440-
talet och i kung Hans stadsrätt från 1487. Enligt dessa skulle ledaren för 
gruppen plikta med livet och alla deltagare med 20 mark i böter till staden 
och till kungen.778 De danska källorna visar också att råden ofta vände sig till 
kungen därför att de inte kunde kontrollera sin stadsbefolkning. Kungen ut-
färdade då befallningar om att de skulle åtlyda rådmännen.779 

Det fanns alltså bestämmelser kring hur man skulle hantera samling mot 
rådet på de flesta håll, men vilket straff man hotade med varierade. I den här 
jämförelsen framträder den svenska lagen med de allra strängaste straffen. 
Man kan inte se något särskilt inflytande från Lübeck, där straffen var mil-
dare. Det här säger dock ingenting om hur man egentligen behandlade folk 
som gjorde samling mot råden, utan bara hur råden var garderade mot att det 
skulle hända genom bestämmelser av olika slag. I realiteten anpassades straf-
fen till de enskilda fallen. 

Att man tog till den här åtgärden var alltså praxis över alla studerade 
områden, men straffen var lokalbundna. De varierande bötessummorna beror 
förmodligen på att de är tillkomna i helt olika situationer, ofta upphettade 
sådana. Det var också av betydelse om stadsherren var inblandad. Den 
svenska bestämmelsen är tillkommen på initiativ av kungamakten, i sam-
band med en politisk tronstrid, där varje form av motstånd kunde vara hög-
riskabel för kungen. 

                               
775 Enligt stadgandet i Edsöresbalken ska (enligt nusvensk tolkning) alla förövarna ”mista 
livet, även om det ej sker våldsgärning, dråp, sår, blodvite, blånad, sönderrivning av kläder 
eller inbrott i hus”. Den konfiskerade egendomen skulle gå oavkortat till kungen, och måls-
äganden fick ta förövarens liv. En extra varning infördes också: ”Och över alla dem, som 
hysa, hägna eller värja dem, skall komma konungens hämnd och vrede.”, MEStL: Konungs-
balken XXVI, s. 16, Edsöresbalken XXVII, s. 222. Se också MEStL:s. 37 (not 154) och s. 231 
(not 82). 
776 STb 1: Burspråk 1459:5, 1460:12, 1462:9, 1463:7, 1476:7, 1478:5, 1481:7, 1482:5. 
777 VStL:25. 
778 DGKL 5:93. Anders Andrén tolkar dessa bestämmelser som ett tecken på att motsättning-
arna hade ökat i städerna under första delen av 1400-talet, Andrén 1985:112. Se även Jansen, 
Nyberg & Riis 1977:53, Mackeprang 1900:59. 
779 Se exempel från Slesvig och Flensborg: DGKL 1:nr 6 s. 41, nr 23 s. 55, nr 29 s. 61, nr 31 
s. 205f., nr 33 s. 207f. 
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Rådmännens auktoritet 
Det går inte att ta miste på att de ord man yttrade till varandra tillmättes en 
mycket större betydelse under medeltiden än i dagens samhälle. Att okväda 
en person, d.v.s. att tala illa till någon, kunde leda till att personen ifråga 
miste något av sin ära och status i andras ögon. Att mista sin heder kunde 
vara förödande i ett samhälle där de personliga band man hade var mer 
avgörande än idag för hur lyckosam man var i livet. Att i en sådan situation 
inte försvara sig och bemöta en anklagelse kunde tolkas som att denna 
faktiskt var sann.780 Följaktligen återkommer i många medeltida källor både 
lagbestämmelser mot okvädinsord och verkliga rättsfall som behandlar 
okvädinsord och andra brott på heder och ära. Särskilt intressant i detta 
sammanhang är källor som behandlar hur man skulle vara och hur man 
skulle tala inför råd och rådmän. Sådana bestämmelser var nämligen vanliga 
och utgör den tredje strategin från överhetens sida för att försäkra sig om 
stadsinvånarnas lojalitet och lydnad samt att upprätthålla rådets legitimitet. 

Främst handlade sådana lagar och förordningar om förbud mot smädelser 
av olika slag, men det fanns även allmänna rekommendationer för hur man 
skulle uppföra sig. I Rostock skulle t.ex. den som kom inför rådet yttra sig 
med ”hoveschen, tuchtigen unde beschedenen worden”, d.v.s. med höviska, 
sedesamma och försynta ord.781 I den svenska stadslagen förekommer ingen 
sådan förmaning kring hur man som borgare skulle uppträda inför rådet. I de 
bevarade burspråken från Stockholm återfinns dock varje år en allmän upp-
maning till menigheten: ”Huar man hauer en höuitzskan mwn pa herra ok 
forster, frwar oc jonfrvar ok godha städher.”782 En parallell till detta kan man 
se i Revals burspråk, som ofta börjar med uppmaningen ”int erste einen 
hoveschen munt”.783 

I de svenska städerna skyddade stadslagen rådet mot smädelser och våld-
samheter genom särskilda straff för brott mot rådmän. De här straffen gällde 
om man talade ”oloffliga” till dem, d.v.s. sådant som gällde omdömen om 
deras tjänsteutövning eller sådant som gick på deras heder, om man inte hade 
bevis för att man talade sanning.784 Vilket straff man fick berodde på vem 
man hade okvädat, och var. Om det var en borgmästare skulle man böta 20 
mark och om det var en rådman eller stadens skrivare 12 mark. Hade man 
sagt något illa om fogden och hela rådet var det inte mindre än 40 mark man 
skulle punga ut med. Än värre var det om man kom sig för att okväda inför 

                               
780 Jfr Lamberg 2001a:226. 
781 Enligt en källa från mitten av 1300-talet, Isenmann 2003:403 (efter Ebel 1971:247f.). Se 
även Nicholas 1997b:185. 
782 STb 1: Burspråk: 1459:4, 1460:5, 1462:4, 1476:2, 1478:4, 1481:2, 1482:4. 
783 Johansen & von zur Mühlen 1973:291 (not 22). 
784 Allmänna straff mot okvädinsord som förvunnen horkona, förvunnen skökoson, tjuv, 
lögnare etc. skulle bestraffas med 6 respektive 12 mark, beroende på om tillägget förvunnen 
fanns med eller ej, se MEStL: Rådstugubalken XXXI, s. 182. Att ljuga äran av en man eller 
kvinna bestraffades med 60 mark i böter, se MEStL: Rådstugubalken XXX, s. 181. 
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det sittande rådet på rådstugan. Då var det 40 mark som gällde oavsett vem 
man riktade orden till. I samtliga fall gällde att det skulle finnas två män som 
kunde vittna, annars hade okvädaren möjlighet att värja sig med 6 mäns ed. 
Om han blev fälld men inte hade möjlighet att betala böter skulle han bli 
slagen vid kåken och sedan lämna staden med löfte att han skulle mista sin 
tunga om han någonsin kom tillbaka.785 

Våld mot fogde, borgmästare eller rådman som resulterade i sår eller dråp 
skulle gäldas med dubbla böter. Detsamma gällde också för stadens skrivare 
och för alla de män som var utsända i stadens ärende av fogden eller råd-
männen när brottet begicks mot dem (oavsett om det var stadens eller slottets 
svenner). Dessa ”utsända” var skyddade med dubbel bot om något blev gjort 
mot dem antingen i ord eller i handlingar.786 

Sådana här särskilda lagar om brott mot rådmän och stadsanställda var 
allmänt förekommande i tyska städer. Gränsen var fin mellan vad som var en 
allmän rekommendation och vad som var belagt med bötesstraff. Den som i 
Rostock, i samma bestämmelse som ovan, talade oärligt, osedesamt eller 
hånande antingen mot den han mötte i rätten eller mot rådet, kunde få böta 
10 mark silver till staden och 20 mark till den andra parten i målet. Enligt en 
källa från Wismar från ca 1300 skulle den som uppträdde irato animo (ung. 
med ”vresigt temperament”) inför rådet böta 10 schilling till varje rådman, 
och om han anklagades för facinore vexationis (ung. för ”brottsliga trakas-
serier”) 60 schilling och 10 mark silver till staden.787 

Gemensamt för städer med lübsk rätt var enligt Wilhelm Ebel att man 
skulle nöja sig med en tillsägelse första gången någon svarade smädligt inför 
rådet eller på något annat sätt visade motvilja. Den andra gången skulle man 
utdöma bötesstraff, och om det skedde en tredje gång skulle man driva in 
böterna utan nåd.788 

I den lübska lagen varnades de som förgrep sig verbalt eller med våld på 
en rådman i samband med stadsangelägenheter med en bötessumma på 60 
schilling till den rådman som hade angripits, och 10 schilling till varje övrig 
rådman samt 3 silvermark till staden. Ebel menar att det var en ursprunglig 
allmänlübsk grundsats att alla bötesstraff, oavsett brott, fördubblades om 
brottet skedde inför det sittande rådet. Så skulle även gälla i detta fall, 
                               
785 MEStL: Konungsbalken XII, s. 6f. Om någon ljög äran av någon av dessa män skulle han 
böta 80 mark eller mista livet. Enligt Bjärköarätten skulle man betala 12 mark om man talade 
illa om borgmästaren och 3 mark om man talade illa om någon annan. Okvädinsord straffades 
allmänt med 6 mark, men dubblerades om man fysiskt skadade en man som gick stadens 
ärende. Om man klandrade eller talade illa om fogden och hela rådet, straffades det med 13 
mark silver, och detsamma gällde om man inför det sittande rådet talade illa om fogden eller 
en rådman, BjR:463f. 
786 MEStL: Rådstugubalken XXXII, s.182, Såramålsbalken I:XVIII, s. 265. Dubbel bot inne-
bar t.ex. 160 mark för dråp, om man blev benådad till livet då man kunde visa att man agerat i 
självförsvar, men 240 mark om man flydde och inte blev tagen på bar gärning, och för dråp av 
våda 80 mark. 
787 Ebel 1971:248, jfr Isenmann 2003:403. 
788 Ebel 1971:248, jfr Isenmann 2003:403. 
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okvädinsord mot rådman inför rätten skulle alltså straffas med dubbla böter 
jämfört med okvädinsord mot andra.789 Ebel menar emellertid att krönikorna 
från städer med lübsk rätt visar på en mycket hårdare behandling i verklig-
heten av ärenden som berörde brott mot råden.790 

För att ta några exempel från andra tyska städer mot vanärande av råden 
kan nämnas den sydtyska riksstaden Leutkirchs stadslag enligt vilken den 
som okvädade rådet skulle förvisas från staden på en månad och betala böter 
om sammanlagt 30 schilling vid återkomsten. I Ravensburg gav okvädande 
av hela rådet eller en enskild rådman sammanlagt 6 schilling i böter. I 
München skyddade lagen liksom i de svenska städerna mot våldsdåd som 
skedde i närvaro av rådet med dubbla böter. Även om bestämmelser av det 
här slaget var mycket vanliga, varierade straffen från stad till stad.791 

Bestämmelser om okvädande mot råd återfinns även i danska städer. I 
kung Hans stadsrätt (från 1487) fastställdes en fast bötessumma på 40 mark 
för okvädinsord mot rådet eller en enskild rådman, vilket var nästan tre 
gånger så mycket som man skulle betala vid samma förseelse mot en vanlig 
borgare. 120 danska mark skulle den tvingas betala som överföll dem med 
”wredh hw och wqwemme ordh” (vilket motsvarade ca 90 svenska mark en-
ligt Marko Lamberg). Våld mot rådman skulle straffas med döden.792 Liknan-
de bestämmelser fanns i Malmös stadslag från samma år, och Lamberg antar 
att dessa hårda straff förklarar varför inga fall av våld mot rådmän före-
kommer i källorna från Malmö.793 

Även från de engelska städerna finns liknande källor bevarade, både 
regler mot okvädande och våld mot ämbetsmän och återgivningar av verk-
liga rättsfall. Straffet för slag mot rådman var i London en avhuggen hand. 
Caroline Barron antar att detta var mycket avskräckande och att våld därför 
var ovanligt. Vid de tillfällen det skedde, verkställdes inte straffet utan 
lindrades efter det att den utsatte t.ex. hade benådat förövaren. Okvädande 
var desto vanligare i London och bestraffades hårt med antingen böter eller 
fängelse. Även i dessa fall var det vanligt att den utsatte rådmannen benå-
dade okvädaren efter t.ex. några dagar i fängelse. Barron menar att detta var 
ett tillfälle då rådmännen hade möjlighet att visa upp sig som barmhärtiga.794 

Barbara A. Hanawalt berättar om den upphöjda ställning som Londons 
borgmästare hade och återger ett fall från 1395, där en borgare uppträdde illa 
inför borgmästaren och okvädade honom och en annan tjänsteman uppre-
pade gånger. Det ledde till att han fördes till det fängelse, där de värsta för-

                               
789 Ebel 1971:246f. (som också ger fler exempel), Planitz 1954:322. 
790 Ebel 1971:247. 
791 Isenmann 2003:236 (not 36), Landolt 2004:222. Se fler exempel: Isenmann 2003:399–403. 
792 DGKL 5:74f., 95, Lamberg 2001a:231 (och not 132), Mackeprang 1900:59. 
793 Lamberg 2001a:235. Lamberg konstaterar att den norska stadslagen inte hade olika straff 
för rådmän när det gällde okvädinsord och att det är omöjligt att studera hur praxis såg ut i 
Bergen, se Lamberg 2001a:227. 
794 Barron 2004:144f. 100 pund motsvarade ca 150 mark. 
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rädarna satt, och ådömdes böter på 100 pund. Hanawalt menar också att 
förolämpningar mot andra stadsanställda behandlades lika allvarligt som mot 
borgmästaren.795 

Även i York och Beverly fanns förordningar mot okvädande av ämbets-
män, som skulle bestraffas antingen med fängelse eller med böter.796 Stephen 
Alsford visar att menigheten i de engelska städer som han undersöker kunde 
agera för att hota eller till och med avsätta en ämbetsman som man var miss-
nöjd med, något som han ser som en förutsättning för att rådets legitimitet 
skulle kunna upprätthållas. Han ger däremot inga exempel på att ämbets-
männen hade strategier som särskilda böter, som kunde skydda dem.797 När 
det gäller våldsbrott var straffet högre om brottet var riktat mot någon äm-
betsman eller om någon ämbetsman var närvarande. En man som smädade 
en ämbetsman i Lynn 1439 avsattes från Common Council, sattes i fängelse 
och fick betala böter när han släpptes.798 

Det är alltså vanligt med straff för okvädinsord och våld mot rådmän i 
både tyska, engelska, danska och svenska källor. I de tyska städerna liksom i 
de svenska hade man olika straff för olika typer av smädelser, t.ex. om det 
var hela rådet eller en enskild medlem och om det var inför sittande rätt eller 
ej. Bötessatserna varierade, men ett mönster var att det blev ett betydligt 
hårdare straff om förseelsen skedde inför sittande rätt. De hårdaste straffen 
återfinns i danska städer. 
 
Regler för att skydda rådets makt och legitimitet var vanliga i alla undersök-
ta områden. Det fanns tre huvudstrategier – för det första förbud mot att ifrå-
gasätta domstolen, för det andra förbud mot att göra samling mot rådet och 
för det tredje särskilda straff för okvädande eller våldsamheter mot rådmän. 
Detaljerna kring vad lagarna omfattade och vilka straff som utmättes reglera-
des dock lokalt och varierade därför från stad till stad. Bestämmelserna i den 
svenska stadslagen var alltså uttryck för en allmän tendens, och det finns 
ingen anledning att söka ett inflytande från någon enskild stad. Man kan 
dock notera att reglerna i Lübeck skilde sig från de svenska. 

Stadsinvånarna var ålagda att respektera rätten, rådet och rådmännen som 
personer. Bestämmelserna syftade till att skydda rådets och de enskilda 

                               
795 Hanawalt 1998:23. Hon hävdar att källorna är fulla av domar mot olydnad och förolämp-
ningar mot borgmästaren och andra ämbetsmän. Jfr Lamberg 2001a:226 som tolkar 
Hanawalts uttryck ”crippling punishments” som att ”delikventen kunde bestraffas med lem-
lästning”, vilket inte är vad Hanawalt menar, utan att det var ett så allvarligt straff, att den 
utsatte hade svårt att klara det. 
796 Kermode 1988:99, Kermode 1998:63, Miller 1961:70. I en förordning från 1405 för 
Aberdeen i Skottland fastslogs att den som dömdes skyldig för att ha okvädat en stads-
ämbetsman för andra gången skulle placeras på ”the cuckstool” och besudlas med ägg, dynga, 
lera och liknande, Ewan 1988:233. 
797 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”. 
798 Alsford 2004 (1998), ch. 2: ”Class Consciousness and the Dignity of Office”. 
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rådmännens ära och måste betraktas som stadsinvånarnas del av kontraktet 
mellan rådet och menigheten. 

Sammanfattning 
Resultatet av den här studien är alltså att det fanns ett oskrivet kontrakt 
mellan råd och borgerskap, och att detta kontrakt såg likartat ut i engelska, 
tyska och svenska städer. När det gäller de danska städerna finns uppgifter 
om borgarnas del av kontraktet, men det saknas i regel källor om förutsätt-
ningar för att kunna bli rådman (förutom det tydliga uteslutandet av hant-
verkare), om edsläsande och om normer för rådmännens tjänsteutövning. 
Källmaterialet är dock för tunt för att man ska kunna dra några generella 
slutsatser kring detta. 

De regler som uttrycktes i ederna tjänade till att legitimera rådets och de 
av rådet anställda personernas auktoritet och möjliggjorde att harmoni och 
politisk enighet kunde råda i staden. De tydliggjorde emellertid också vilka 
plikter ämbetsmannen hade, vilket gjorde det lättare att straffa honom, när 
han inte höll det han hade gått ed på.799 

Att det var viktigt både hur rådmannen var som person och hur han upp-
förde sig i sin ämbetsutövning kan ses som ett uttryck för den medeltida 
uppfattningen om den kristna människan, där man inte gjorde skillnad på 
exempelvis moraliska, sociala och intellektuella egenskaper utan såg till 
personens helhet.800 

Kontraktets mening var att borgarna skulle acceptera rådets makt. Om det 
inte hade funnits en föreställning om makten som emanerande ur borgar-
gemenskapen, hade kontraktet inte varit nödvändigt. Men på villkor att 
lämpliga män valdes som rådmän och att rådmännen svor att göra det bästa 
för staden och att döma alla lika, underkastade sig borgarna rådet som sty-
rande organ och var därmed bundna att vara lojala och lydiga mot rådmän-
nen. Ur det här perspektivet kan man alltså säga att de två föreställningarna 
om uppåtgående och nedåtgående makt inte stod i stark kontrast till varan-
dra. Även om det på ytan ser ut som att borgarna accepterade rådsstyret och 
underkastade sig en nedåtgående makt, är detta i själva verket inte alls fallet. 
Ur borgarnas synvinkel var rådsstyre en nödvändig lösning för att staden 
skulle fungera, men det accepterades bara så länge borgarna ansåg att styret 
var legitimt, d.v.s. i enlighet med de normer som framkommit ovan. Föl-
jande kapitel handlar om den politiska interaktionen mellan stadsinvånare 
och råd såsom den tog sig uttryck i realiteten. 

                               
799 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Theory: ’Good and Vertuous Governance’”, Barron 
2004: se exempelvis eder för stadsskrivare och serjeants s. 186, 189, Ebel 1971:241f., Frenz 
2000:103f., Isenmann 2003:344, 349, Pitt-Rivers 1966:34, Rigby 1988:64. 
800 Om denna föreställning, se Ullmann 1965:16. 
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8. Interaktionen mellan styrande och styrda 

När man betraktar interaktionen mellan styrande och styrda som den återges 
i de bevarade källorna framkommer uppfattningen att borgerskapet utgör 
basen för rådets auktoritet mycket tydligt. Genomgående teman i dessa käl-
lor är borgarnas rätt till insyn i rådets förehavanden och rätt att få möjlighet 
att samtycka till rådets beslut. Samtidigt har dessa källor ofta tillkommit i 
konfliktsituationer mellan råd och menighet, där just dessa aspekter har ut-
gjort tvisteämne, vilket visar att det fanns en kamp mellan föreställningarna 
om den uppåtgående och den nedåtgående makten.801 Det oskrivna kontraktet 
mellan de styrande och de styrda legitimerade visserligen rådsstyret, men för 
att det skulle fungera krävdes, som vi ska se i det följande, kontrollfunktio-
ner som skulle säkerställa att kontraktet faktiskt upprätthölls. 

I de första två avsnitten diskuteras de bägge grövsta brotten mot kontrakt-
et, nämligen att rådmän lät korrumpera sig och att folket gjorde uppror mot 
styret. I återstoden av kapitlet uppmärksammas skillnader och likheter mel-
lan olika städer när det gäller borgarnas möjligheter till insyn och medbe-
stämmande och de allmänna förändringar som genomfördes på dessa områ-
den under senmedeltiden. 

Korruption 
När rådet agerade som grupp var risken för att normerna inte skulle beaktas 
förmodligen relativt små. Att hela gruppen deltog utgjorde en viss garanti för 
att stadsnyttan och opartiskheten skulle upprätthållas. Den största risken för 
att eden skulle brytas var istället att enskilda rådmän lät korrumpera sig. I en 
rådsspegel (d.v.s. en didaktisk text) från Wesel skrev den okände författaren 
att rådmän inte skulle ta emot gåvor, eftersom det förblindar de visa och 
förvränger de rättfärdigas ord.802 För att tillförsäkra att rådmännen inte blev 
korrumperade innehöll många av rådsederna uttryckliga förbud mot att ta 
mutor.803 

                               
801 Jfr Kermode 1998:29. 
802 Isenmann 2003:250. 
803 Frenz 2000:86, Rigby 1988:64. Enligt Visbys stadslag skulle ingen rådman sitta efter 
otillåtna gåvor (”mede”), vilket Nils Ahnlund tolkar som att de inte fick ta emot arvode av 
något slag. Jag anser dock att det är troligare att det är korruption som avses, se Ahnlund 
1929:19 och VStL:24. Enligt Konungastyrelsen skulle inga domare i samhället ta emot gåvor, 
se Geete 1878:76. 
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I lagarna likställdes korruption med mened och det fanns därför ofta 
särskilda regleringar av när man fick och när man inte fick ta emot gåvor 
som rådman.804 I exempelvis Strassburgs förordningar fanns en detaljerad 
beskrivning av vad som skulle förstås som mottagande av otillåtna gåvor 
(miet och mietwon) som hästar, tyger, mat och pengar eller utlovande av ra-
batterade priser på eftertraktade varor.805 Ytterligare en säkerhetsåtgärd prak-
tiserades i Lübeck. Där fick rådmannen varje gång han lämnade det sittande 
rådet svära att han inte hade varit korrumperad, d.v.s. inte hade mottagit 
några gåvor för saker som angick staden eller domstolen.806 

Vad skulle då hända med den rådman som trots dessa bestämmelser tog 
mutor och ertappades? Det fanns inga entydiga straff för detta i Europas 
städer och straffen varierade beroende på hur allvarligt brottet var. Många 
tyska städer har dock något exempel från medeltiden på ett rättsfall som 
berör en korrumperad ämbetsman. Ofta är det tydligt att det är rådet som in-
griper mot en av sina medbröder, vilket visar att man såg allvarligt på sådant 
missbruk, eller åtminstone att man ville ge sken av att man gjorde det. 

Ett vanligt uttryck för någon som hade tagit mutor och i gengäld släppt 
åtalet mot en anklagad, var på 1400- och 1500-talen att han hade ”sett 
genom fingrarna”. Straffet för detta var, enligt källor från sydtyska städer, att 
rådmannen fick sina fingrar skadade och ibland hela händerna avhuggna.807 
Detta straff återfinns dock endast i källor från Sydtyskland. 

I Strassburg skulle man straffas med 100 pund i böter, få lämna rådet utan 
möjlighet att ta sig in igen och dessutom förvisas från staden i fem år.808 Det 
förekom också att rådmännens brott sågs som så förfärliga att de faktiskt 
avrättades. Det hände exempelvis en mycket ärofull borgmästare i Nürnberg 
år 1469, som hade stulit av stadens medel, och en borgmästare i Augsburg 
vid slutet av 1400-talet, som dömdes för att ha tagit mutor vid många tillfäl-
len.809 Ett annat fall i Augsburg rörde en av stadens mäktigaste män, borg-
mästaren Ulrich Tendrich, som 1462 ertappades med att stjäla ur stadens 
kassa. Som straff blev han offentligt förolämpad och utestängdes från att 
inneha några ämbetsuppgifter under resten av sitt liv. Eftersom han hade 
förlorat sin ära förbjöds han också att bära dyrbara kläder och smycken samt 
att bära vapen. Han fick också stadsarrest, vilket innebar att han bara fick 
lämna staden om rådmännen tillät det. Det här fallet måste dock betraktas 
som unikt. Ett vanligt straff för brottslingar var stadsförvisning, men här 

                               
804 Groebner 2002:72, Isenmann 2003:277f., 355, 357f., Landolt 2004:281. Groebner visar 
vilken ambivalent betydelse begreppet miet hade i tyska städer. Han kommer fram till att 
begreppet betecknade en hemlig, icke-offentlig, gåva, se Groebner 2002:71–75, 88. Se också 
Eberhard Isenmanns kritik av Groebner i Isenmann 2003:359 (not 449). 
805 Isenmann 2003:357f. 
806 Ebel 1971:242. Jfr Korlén 1951:112 (nr 105). 
807 Groebner 2002:78. 
808 Isenmann 2003:357. 
809 Groebner 2002:90f., Isenmann 2003:367, Rogge 1995:137f. 
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gjorde man alltså tvärtom. Ulrich skulle stanna i staden för att skämmas och 
vara ett levande varnande exempel för befolkningen.810 

I engelska städer tycks risken att straffas för korruption ha varit liten. 
Enligt Stephen Alsford var en av orsakerna till detta att lagen inte til-
lämpades så strikt, men också att en misstänkt ämbetsman kunde köpa sig 
pardons av kungen för en stor summa pengar. Trots att nästan inga rättsfall 
finns bevarade som rör korruption, visar flera ämbetsmäns testamenten i de 
städer i East Anglia som Alsford undersöker att de inte alltid hade rena 
samveten när det gällde deras affärsverksamhet. Många av de testamenten 
som finns bevarade innehåller önskningar om mässhållning för de personers 
själar som de hade lurat på pengar i sitt liv.811 

Den vanligaste formen av korruption som återfinns i källorna från de 
engelska kuststäderna är enligt Alsford smuggling, där tulltjänstemännen 
själva var inblandade då och då. Även belägg för missbruk hos skatte-
uppbördsmän finns bevarade, men det finns inga uppgifter om utdömda 
straff.812 Det förekom dock att män avlägsnades från sin post.813 

Alsford poängterar att man hade goda chanser att avancera uppåt inom 
statsförvaltningen om man hade fått ett lägre ämbete inom staden som avlö-
nades av kungen, som exempelvis tulltjänsteman. Detta menar han kan ha 
fungerat som ett motmedel mot missbruk, varför avsaknaden av korruption 
inte bara behöver tyda på bristande källor, utan kan ha varit en realitet.814 

Korruption är också ovanligt i källorna från London. Caroline Barron 
omnämner dock att en sheriff avsattes efter att ha tagit mutor från bagare 
1273 och att en beadle mottog en muta istället för att föra ett äktenskapsbrott 
inför rätten 1461.815 

Från Danmark finns en bestämmelse mot korruption i Köpenhamns stads-
rätt, enligt vilken den rådman som tog emot en muta skulle mista sin ära och 
återbetala det dubbla beloppet till stadsherren och de övriga rådmännen.816 
En regel i Malmös stadsrätt från 1487 innebär att den rådman eller borgmäs-
tare som döms för korruption ska uteslutas ur rådet och aldrig kunna komma 
in igen.817 

Enligt den svenska stadslagen skulle den rådman eller borgmästare som 
tog mutor, när han satt för rätta, lämna mutorna till kungen, böta 40 mark 
och, om det fanns sex gode män som kunde binda honom till brottet, lämna 
sin tjänst.818 Det finns också några verkliga exempel på korruption i de 
                               
810 Rogge 1995:134ff. 
811 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Practice: Offences Against Law, Custom, and Morals”. 
812 Alsford 2004 (1998), ch. 6: ”The Practice: Sins of Avarice”. 
813 Alsford 2004 (1998), ch. 3: ”Power and Dynasty”. 
814 Alsford 2004 (1998), ch. 4: ”Incentives to Office-holding”. 
815 Barron 2004:37, 124. 
816 Mackeprang 1900:44. 
817 PRFSS 1:385f. 
818 MEStL: Konungsbalken V, s. 4. Se liknande bestämmelse i MELL: Rättegångsbalken III, 
s. 161. 
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svenska städerna. 1377 avsattes en borgmästare och en rådman i Jönköping 
för omfattande korruption, men båda benådades från fysiska straff.819 I 
Stockholm uppdagades allvarlig försnillning av rådmannen Peder Olsson 
under hans år som kämnär 1473–74. Inte heller han miste livet, utan av-
stängdes bara från rådstugan. Marko Lamberg förmodar att förklaringen till 
detta var att det skulle skada hela rådets ära om man hängde en rådman för 
tjuvnad.820 
 
Regler mot korruption var alltså vanliga, men straffen skilde sig mycket åt. 
Medan man i tyska städer straffade korruption hårt, kan man se vaga straff 
eller inga straff alls för korruption i de svenska, danska och engelska stä-
derna. Någon entydig förklaring till detta är svår att finna. Lambergs förslag 
att man inte avrättade en korrumperad rådman i Stockholm därför att det 
skulle skada hela rådets ära skulle alltså innebära att denna uppfattning inte 
fanns i tyska städer? Det verkar mindre troligt och förklaringen ligger för-
modligen på något annat plan. 

Även om det finns exempel på korruption i många städer någon gång 
under medeltiden, hör de inte till vanligheterna. Det finns därför anledning 
att förmoda att korruption var ovanligt. 

Protester mot rådet 
Endräkten var som vi sett viktig inom rådmansgruppen, men den var än mer 
väsentlig när det gällde relationerna inom staden i stort. Enligt en medeltida 
föreställning var endräkt och frid ett tecken på att Gud var närvarande. Den 
som bröt friden satte sig därför upp mot Gud själv.821 Kanske var detta ideal 
något som främst omhuldades av kyrka och överhet, för fridsbrott var inte 
alls ovanliga i de medeltida städerna. 

De svenska städerna har inte efterlämnat några spår av konflikter mellan 
råd och befolkning. Oroligheter förekom visserligen, åtminstone i Stock-
holm, i form av Käpplingemorden 1389, Engelbrektsupproret på 1430-talet, 
slaget vid Brunkeberg 1471, ett mindre folkupplopp 1483 samt inte minst 
Stockholms blodbad 1520. Det var dock aldrig stadens råd som var föremål 
för protesterna och det var inte heller hantverkare gentemot köpmän eller 
borgare kontra de styrande som tvistade.822 Det kan ha förekommit orolighe-
ter som inte har givit några avtryck i tänkeböckerna, men det är inte särskilt 
troligt, eftersom de borde ha behandlats i domstolen på något vis. 

I större tyska städer utbröt någon eller några gånger under 1300- och 
1400-talen uppror mot rådet. Varje enskild resning hade sina specifika om-
                               
819 SDhk:10939, 10961. Se också JTb:7. 
820 Lamberg 2001a:238f., SSb 1:474ff., STb 1:9, 32f., 49–53. 
821 Schmidt 1958:87. Om endräktens betydelse i medeltida didaktiska texter, se Bierschwale 
& van Leeuwen 2005:61f., 66f. 
822 Jfr Lamberg 2001a:234f. 
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ständigheter där motiv och aktörer varierade.823 En generell orsak till uppro-
ren var dock den förändrade sociala och ekonomiska differentieringen i städ-
erna. Särskilt i sydtyska städer som hade råd som tenderade att domineras av 
patriciat, organiserade sig hantverkarna alltmer i skrån och krävde att få 
inflytande över stadsstyrelsen. Den här utvecklingen har ju redan uppmärk-
sammats en del genom avhandlingen, och det är här, i protesterna, som den 
tydliggörs som mest i källorna. De hantverkargrupper som det rörde sig om 
var sådana som hade fått en bättre ekonomisk situation och därför hade 
tillräckligt med tid och status för att kunna sitta i råden, men de blev inte 
invalda därför att de inte tillhörde de gamla rådssläkterna. Det kunde också 
vara medlemmar av sådana gamla rådssläkter som ledde protesterna, där 
stadsråden nästan uteslutande bestod av markägare och uteslöt andra köp-
män. Det var alltså i regel inte fråga om en strid mellan fattiga och rika, utan 
mellan gammal och ny rikedom samt mellan olika former av rikedom.824 

Det var sällan som konflikter bara handlade om köpmän och hantverks-
skrån, utan politiska förvecklingar med stadsherrar spelade också en viktig 
roll i dessa motsättningar, åtminstone under 1300-talet.825 Motsättningarna 
var främst ett problem i större städer, vilket innebär att flertalet tyska städer 
inte upplevde några liknande stadsoroligheter. Upproren startade i sydtyska 
städer under första delen av 1300-talet och de var som mest frekventa mellan 
ca 1370 och 1420. Det förekom dock oroligheter under hela 1400-talet, men 
då låg tyngdpunkten i de nordtyska städerna.826 Östersjöstäder som Lübeck, 
Rostock och Wismar drabbades av allvarliga inre konflikter vid 1400-talets 
början.827 

Att protestera mot sitt råd var ett tydligt brott mot det oskrivna kontraktet 
mellan styrande och styrda. Utlösande orsaker till resningarna mot råden var 
dock alltid ett missnöje med att rådmännen höll alltför mycket hemligt för 
menigheten, att de var korrupta eller att de var inkompetenta på något annat 
sätt. Upproren kunde också starta som en reaktion mot ett hårt skatteuttag 
eller höga priser.828 Detta innebar alltså att rådet, enligt de protesterande, re-
dan hade brutit kontraktet, varför det torde ha framstått som legitimt för 
borgarna att också göra det. Det är inte omöjligt att man till och med 
inväntade ett sådant ”kontraktsbrott” och passade på att framföra sina krav 
när man hade störst möjlighet att få dem genomförda. 

Resultaten av de tyska stadsoroligheterna blev ofta att råden, som tidigare 
hade uteslutit hantverkare, fick nya rådsordningar med bestämmelser om 
                               
823 Jfr Rotz 1976. 
824 Eitel 1970:37, Haverkamp 1991:93f., Nicholas 1997b:124, 126, 134f., Rotz 1976:216ff., 
226, 231. Jfr även Landolt 2004:22. Enligt Haverkamp tog ”fattiga” grupper mer aktiv del i 
motsättningarna från slutet av 1400-talet, Haverkamp 1991:94. 
825 Haverkamp 1991. 
826 Haverkamp 1991:89f,  Maschke 1980:76. 
827 Gleba 1989:203-223, Poeck 2003:182-185, 209-216. 
828 Friedrichs 1995:310, Landolt 2004:44, 78 och där anförd litteratur, Nicholas 1997b:123f., 
134. 
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någon sorts delning av makten mellan skrån och äldre rådssläkter. I Tysk-
land kallas dessa populärt för ”Zunftverfassungen”. Oftast var det dock 
endast de allra mäktigaste skråna som fick större inflytande. I en del städer 
lyckades hantverkarna få till stånd en likadelning av rådsplatserna, i andra 
fick de tillgång till ett mindre antal platser och på en del orter fick de endast 
rätt att bilda ett rådgivande organ utanför rådet. Dessa förändringar blev ofta 
bestående, men de kunde också försvinna lika fort som de kommit, där råds-
släkterna var tillräckligt mäktiga, som i exempelvis Lübeck.829  

Oroligheterna ledde till störst förändringar i sydtyska städer, medan de 
fick mindre betydelse i norr, där maktställningen mellan köpmännens och 
hantverkarnas organisationer var för ojämn och hantverkarna inte hade nå-
gon reell chans att förändra rådsordningen.830 

Upproren kunde också leda till att rika köpmän fortsatte att dominera 
råden, men att det nu var en större andel av befolkningen, ibland hantverks-
skrån, som deltog i valen. En sådan förändring av valrätten men inte av själ-
va rådet kan man exempelvis se i Köln.831 Vi återkommer strax till valen. 

Jörg Rogge har uppmärksammat att det rådde relativt lugn i städerna 
under senmedeltiden efter det att skråförfattningar hade införts, vilket enligt 
honom tyder på att borgarna kände sig representerade, trots att råden fort-
farande främst bestod av män från en högre socialklass. Han anser att för 
mycket fokus inom forskningen har satts på själva konflikterna och menar att 
det beror på ett snedvridet källmaterial, där protesterna har fått mycket 
utrymme.832 

Angående de engelska städerna har det funnits olika sätt att betrakta före-
komsten av konflikter under medeltiden. Susan Reynolds betonar att kon-
flikter var sällsynta och att man inte kan se något generellt missnöje med 
städernas styrelse i England. Samma åsikt har Stephen Alsford.833 Reynolds 
menar också att de engelska konflikterna inte handlade om att förändra själ-
va strukturen på förvaltningen som de tyska. Hennes synsätt bestyrks av en 
rad andra forskare. Stephen Rigby diskuterar istället de konflikter som fak-
tiskt förekom i engelska städer och menar att de var ganska vanliga och att 
de inte sällan ledde till strukturella förändringar, eller åtminstone hade som 
ambition att göra det.834 

Den stora skillnaden mellan de större tyska städerna och de engelska var 
att skråväsendet var svagt utvecklat i de engelska. Här handlade alltså inte 
konflikterna i första hand om att installera skrårepresentanter i råden.835 När 
                               
829 Frenz 2000:163f., Haverkamp 1991:123, Nicholas 1997b:121f. 
830 Frenz 2000:147, 150. Se även hennes fjorton exempel på s. 151–163. 
831 Nicholas 1997b:135f. 
832 Rogge 1996:234, se också exemplet Schaffhausen i Landolt 2004:22f. 
833 Alsford 2004 (1998), ch. 7: ”Discontent and Division”, Nicholas 1997b:127, Reynolds 
1996:280. 
834 Rigby 1995:9–14, Swanson 1999:89f. 
835 Alsford 2004 (1998), ch. 7: ”Discontent and Division”, Nicholas 1997b:148, Swanson 
1999:97. 
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det gäller befolkningsstorlek så var det egentligen bara London som låg i 
samma klass som de större tyska städerna och där förekom bråk mellan olika 
skrån 1441. Rådet klagade också på att det fanns vissa sammanslutningar in-
om en del skrån som kunde starta protestaktioner, men dessa grupper häv-
dade själva att de endast hade sociala och broderliga syften med sina sam-
mankomster.836 Stephen Rigby och Elizabeth Ewan skriver att det fanns en 
del motsättningar mellan skrån och inom skrån, men att dessa protester 
saknade fokus och inte utgjorde något hot mot stadsstyrelsen. De hävdar att 
det var påtryckningar underifrån, särskilt från hantverksskråna, som ledde till 
diskussioner och en del förändringar i York under 1400-talet, särskilt angå-
ende valet av borgmästare och fogdar.837 Dessa situationer är dock att betrak-
ta som undantag och i regel spelade inte hantverkssammanslutningar någon 
avgörande roll vid konflikter mellan råd och stadsinvånare. 

Det är Edward Millers och John Hatchers åsikt att inre konflikter i engel-
ska städer rörde sig om stridigheter mellan traditionellt rika och nyrika grup-
per snarare än bråk mellan fattiga och rika individer. Eftersom många män 
ökade sin rikedom i flertalet engelska städer under slutet av 1200-talet och 
början av 1300-talet i samband med ökad handel med utländska köpmän, är 
det logiskt att konflikterna ökade. I dessa konflikter samlade dock köpmän-
nen andra män på sin sida, så att även många ”fattiga” blev involverade.838 
Liksom i de tyska städerna var det alltså huvudsakligen nyrika grupper som 
protesterade, troligtvis därför att de själva ville ha ett ökat inflytande. 

Jämförelser mellan engelska och tyska städer är i regel inget som forskare 
ägnar sig åt, men om man ställer den tyska och den engelska forskningen 
mot varandra kan man, bortsett från skrånas mindre betydelse, identifiera en 
stor likhet mellan tyska och engelska konflikter. Precis som ovan konsta-
terades om de tyska städerna utlöstes konflikter i de engelska ofta av ett 
missnöje med de makthavande. Både i tyska och engelska städer restes alltid 
ett av två möjliga krav: ökad insyn i ämbetsmännens förehavanden och/eller 
en ökad medbestämmanderätt i viktiga beslut.839 Det handlade alltså inte om 
protester mot rådsstyret i sig, mot själva kontraktet, utan om att reagera när 
det bröts och om att öka kontrollen av att det upprätthölls. I de engelska 
konflikterna framkommer en föreställning om att borgarna hade rätt till ett 
visst medbestämmande i förvaltningen och ofta gällde detta mer direkt ett 
krav på att få delta i val av ämbetsmän. Det blev allt vanligare under 1400-
talet att valen begränsades, och många konflikter uppstod i de engelska 
städerna i samband med dessa reformer.840 

                               
836 Barron 2004:210, 212, Rigby & Ewan 2000:308. 
837 Rigby & Ewan 2000:304, 307f., och där anförd litteratur. 
838 De ger exempel på detta från Bristol, Southampton, Ipswich och York, Miller & Hatcher 
1995:359f. 
839 Alsford 2005 (2003): ”Political conflict”, Miller & Hatcher 1995:359f., Reynolds 1977: 
133–139, Rigby 1988:68, Rigby & Ewan 2000:304, Rotz 1976:232. 
840 Kermode 1988:93, 96, Rigby 1988:68. Se mer om valen nedan. 
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Sett i stort handlade konflikterna aldrig om ett ifrågasättande av de rikas 
rätt att regera, utan snarare om att få insyn i deras verksamhet. Vad man 
eftersträvade var att de styrande skulle vara svarspliktiga gentemot menig-
heten. De engelska forskarna är också inne på den här linjen.841 Jennifer Ker-
mode noterar att det i Hull fanns en kontrollfunktion av stadens räkenskaper, 
vilket hon menar minskade risken för att man skulle misstänka oegentlig-
heter, och kan förklara varför staden inte uppvisar några krav på ökad del-
aktighet i val.842 Caroline Barron skriver att protester mot stadsstyrelsen i 
London var mycket vanligare under 1200- och 1300-talen än under 1400-
talet, vilket hon anser är extra anmärkningsvärt, eftersom källmaterialet är 
rikare då.843 Som förklaring till den låga konfliktfrekvensen anger hon att 
kvarteren utgjorde en arena inom lokalförvaltningen, där männen hade möj-
lighet att göra sin röst hörd och där konflikter kunde lösas på ett effektivt 
sätt. Här kunde rådmännen möta den del av borgerkapet som de represen-
terade, vilket ledde till att konflikter inte nådde en högre nivå.844 

Konflikter förekom alltså i både engelska och tyska städer mellan sty-
rande och styrda, p.g.a. att de styrande ansågs ha brutit kontraktet mellan råd 
och menighet, och därför att nytillkomna, ofta nyrika, grupper ville ha större 
inflytande över styrelsen. Protesterna ledde till strukturella förändringar i 
ganska många städer, både engelska och tyska, men dessa bestod endast av 
olika former av ökad insyn och ökat medbestämmande och inte av föränd-
ringar av själva rådsstyret. 

Uppror mot råd var ovanliga i små städer, som inte hade tendenser till 
dominans av ett antal rådssläkter och inte hade några större förändringar i 
befolkningssammansättningen. Det innebär inte att dessa städer per automa-
tik var förskonade från konflikter, för även här bör borgarna ha reagerat om 
rådmännen inte uppfyllde sina plikter. 

Medan källorna från de svenska städerna inte vet att berätta om några 
konflikter mellan styrande och styrda är sådana alltså vanliga i utländska, 
särskilt tyska, källor. En delförklaring till en förmodad avsaknad av uppror i 
de svenska städerna är säkert densamma som omtalats för de flesta tyska och 
engelska städer, att de var små och inte hade några starka maktgrupper som 
stod i motsättning till varandra. En annan möjlig orsak kan vara att det fanns 
en större öppenhet mellan råd och borgare i de svenska städerna som ledde 
till att de kände sig bättre representerade. Aspekter vi hittills har sett som 
tyder på att det fanns en suddigare gräns mellan styrande och styrda är att 
rådmännen inte manifesterade sin gruppgemenskap lika tydligt som råden i 
tyska och engelska städer (åtminstone inte enligt de bevarade källorna), att 
rådmännen (liksom i de engelska städerna) inte skulle betitlas ”herr” och att 

                               
841 Rigby & Ewan 2000:308f. 
842 Kermode 1988:93, Kermode 1998:62. 
843 Barron 2004:121. 
844 Barron 2004:127. 



 183 

den svenska lagen till skillnad från andra innehöll särskilda bestämmelser 
om att stadens ämbetsmän inte skulle gälla högre i ord än andra. Ytterligare 
ett belägg för att det fanns en sådan allmän skillnad i relationen mellan råd 
och borgerskap mellan särskilt tyska och svenska/engelska städer handlar 
mycket konkret om insyn. 

Stängd eller öppen rådstuga? 
Tystnadsplikt var en vanlig ingrediens i tyska rådseder, där rådmannen svor 
att hålla allt det hemligt som sades på rådstugan.845 I exempelvis Kölns 
rådsed löd bestämmelsen i uppräkningen av edsplikter: ”geheimzuhalten, 
was geheimzuhalten ist und was der ratsmeister geheimzuhalten gebietet”.846 
Även didaktiska texter behandlade betydelsen av tystnadsplikt.847 En orsak 
till att man så starkt påbjöd hemlighållandet var att man ville uppvisa 
endräkt utåt sett. Om ett beslut hade tagits med stora meningsskiljaktigheter 
och knapp majoritet skulle det ändå se ut som om ett gemensamt beslut hade 
tagits som alla stod bakom. Konflikter inom rådet skulle avhandlas utan 
menighetens insyn.848 I Basel infördes en resolution i slutet av 1400-talet 
enligt vilken den rådman som inte höll sin tystnadsplikt skulle hängas.849 

Samma påbud om tystnadsplikt återfinns även i de danska lagarna. Enligt 
flera av 1400-talets lagar skulle den som röjde rådets hemliga förhandlingar 
avrättas och få alla sina ägodelar beslagtagna.850 

Detta innebar också konkret sett att rådsmöten hölls inom lyckta dörrar. 
Christopher R. Friedrichs hävdar att rådsmöten och rättegångar hölls bakom 
stängda dörrar i större delen av Europa, men att England var det viktiga un-
dantaget. I engelska städer fanns stor frihet för borgarna att delta i råds-
möten. Vid viktiga möten kunde borgarna till och med vara ålagda att delta. I 
den lilla engelska staden Maldon fick alla borgare svära i sin borgared att de 
skulle närvara vid val och räkenskapsredovisning om de befann sig inom en 
radie av sju miles. Även i engelska städer kunde dock möten hållas inom 
stängda dörrar när det gällde privata spörsmål.851 

Inte heller i den svenska rådseden fanns den i tyska städer så vanliga be-
stämmelsen om tystnadsplikt. Den grundar sig på att rådsmötena hölls inom 
slutna dörrar, vilket de inte tycks ha gjorts i de svenska städerna. Vanliga 
borgare hade åtminstone tillträde till städernas rådstugor vid domstolsför-
handlingar och tycks i hög grad ha varit närvarande. Som exempel kan näm-

                               
845 Isenmann 2003:220f. (not 5), 339, 342 (not 387), 359–364, 400, Landolt 2004:47. 
846 Isenmann 2003:347f. 
847 Bierschwale & van Leeuwen 2005:64f., Isenmann 2003:248. 
848 Isenmann 2003:361, Rogge 1996:76. 
849 Groebner 2002:21. 
850 Mackeprang 1900:113. 
851 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Limits to Participation”, ch. 4: ”Reluctance to Serve”, Barron 
2004:149f., Britnell 1986:118, Friedrichs 1995:253, Friedrichs 2000:32. 
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nas ett mål från Arboga 1456, då biskopen i Västerås var i rätten angående 
ett ärende rörande Lars Björnsson och inledde med att fråga om mannens 
rykte. ”Tha swarade al meneghetin at han hafde røkte som en dandeman.” 
En nämnd tillsattes, som friade honom från det ondsinta ryktet, ”ok alth radit 
wardo han ythirmere ok al menighetin wardo honum”.852 Ett annat mål från 
Arboga 1467 angående en mördare lämnar en intressant uppgift om menig-
hetens delaktighet. Den omnämner särskilt att de tolv som satt i nämnden var 
överens med menigheten om att han skulle sitta i stadens järn i väntan på 
ytterligare utredning.853 

I Stockholm noterades det ibland särskilt att rådstuga hölls inom lyckta 
dörrar och i dessa fall rörde det sig om känsliga lägen, då risken att förlora 
äran var stor för den åtalade, men också om överenskommelser som man kan 
tänka sig skulle ha ifrågasatts av allmänheten.854 Marko Lamberg påpekar 
dock att fallet med den korrumperade kämnären Peder Olsson inte hölls 
hemligt,855 vilket är ett tydligt belägg för att rådet inte försökte undanhålla 
känslig information från allmänheten. År 1480 noterades i tänkeboken att 
den nye fogden Peter Mikelsson hade svurit en ed, vars innehåll var ”ath han 
will wara borgamestarene ok raadet rätradhoger ok lata bliffua lönliget alth 
thet, som innan lycktom dörom siges”.856 Hemlighållandet tycks dock inte ha 
fungerat särskilt effektivt om man får tro Olof Jönsson skomakare. 1516 
finns en rådsnotis som går under rubriken ”om lucte dór” i tänkeboken där 
Olof uppges ha sagt till Gudmund skinnare: ”Jagh stod her wtan ffór dóren 
och hórdå, at tw klagage pa mik fór raadit jnnan luktå dór och sade, at min 
dotter hade wndantagit effter sin bonde Oleff skinnere pa 1 mark.”857 

Endast en gång, 1535, omtalas i Jönköpings tänkebok en ”lönnlig råd-
stuga”.858 

Det var också vanligt i både Stockholm, Arboga och Jönköping att några 
borgare, som namngavs, skickades ut från rådstugan för att syna sår, bygg-
nader, gods etc., eller höra sig för om olika ärenden, som de sedan fick vittna 
om i rätten.859 

Tystnadsplikten var alltså starkt påbjuden i tyska och danska städer, men 
inte i engelska och svenska. Källorna tyder på att borgarna hade bättre insyn 
i rådens arbete i engelska och svenska städer än i tyska. Den här skillnaden 
borde ha inneburit att borgare i engelska och svenska städer ansåg att de 
hade mer insyn i rådets arbete än de tyska borgarna. Vad berodde denna 
skillnad på? Det har redan noterats att råden i tyska städer var mycket måna 
                               
852 Även kvinnor tillfrågades, se ATb I:53f. Se även ATb I:72, 141f, 261, ATb II:143f. 
853 ATb I:275. 
854 STb 2:116, 235, 353 (även 547), 392, 412, 458, STb 3:89.  
855 Lamberg 2001a:239. 
856 STb 1:229. 
857 STb 5:90. 
858 Norborg 1963:365. 
859 JTb:13, 17, 40, 61. För Arboga se exempelvis ATb I:241, 312, 351, 367, ATb II:35, 63, 
95, ATb III:79. 
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om att visa upp ett enigt och endräktigt ansikte utåt. Detta kan ses som ett 
försök att begränsa konflikter i staden och framstå som starka gentemot 
stadsherre och omvärld. En möjlig förklaring till att de tyska råden inte ville 
att borgarna skulle ha insyn i deras dagliga arbete kan alltså vara att de 
månade om endräkten, som ofta var mer bräcklig i större tyska städer med en 
oroligare politisk situation. 

Delaktighet i rådmans- och borgmästarval 
Varje år skedde som vi sett en ämbetsväxling, då nya ämbetsmän valdes. 
Konventionen skilde sig åt, i det att de engelska städerna huvudsakligen 
ägnade sig åt borgmästarval samt fyllandet av vakanser bland rådmännen. I 
övriga städer ”valdes” ett helt nytt råd varje år, d.v.s. en ny del av de som var 
rådmän och borgmästare, till att bli ”sittande” råd. Då det fanns vakanser 
fylldes dessa genom nyval.   

Stadsherrens roll 
Det hände att stadsherren lade sig i valet av rådmän och borgmästare. I bis-
kopsstäderna längs med Rhen hade biskoparna t.ex. under vissa perioder ett 
inflytande över valet, bl.a. i Worms, Speyer och Strassburg. De ogillade att 
det sittande rådet skulle bytas ut genom ett årligt val och försökte införa 
permanenta råd, som de själva hade valt ut.860 Man kunde också ha en delad 
valrätt mellan biskop och borgare, som i Basel. Där valde rådet valmän 
bland borgarna, som tillsammans med två utsedda herrar bland rådmännen 
valde nya rådmän, medan biskopen hade rätt att utse vem av det kommande 
årets rådmän som skulle vara borgmästare.861 

I regel skedde emellertid valet i de tyska städerna utan inblandning från 
stadsherrarna och detsamma gällde i engelska, svenska och danska städer. 
Det fanns dock undantag. I Köpenhamn var biskopen av Roskilde stadsherre, 
och han valde själv stadens rådmän. Mouritz Mackeprang förmodar att bor-
garna opponerade sig mot den här ordningen, eftersom det infördes före-
skrifter om att den som inte följde ordningen skulle mista huvudet.862 

När det gäller borgmästarna skrev kung Kristoffer av Bayern i ett privi-
legiebrev för alla danska städer 1441 att kungen önskade välja borgmästare. 
Om detta omsattes i praxis är osäkert. 1454 fastställde Kristian I att en ny 
borgmästare skulle väljas av kungen, men att den borgmästare som fanns 
kvar (när en av de två hade dött) tillsammans med rådet skulle ge kungen två 
kandidater att välja mellan.863 

                               
860 Engel 1993:62, Planitz 1954:310, Poeck 2003:33f., 65. 
861 Poeck 2003:15ff. Biskopen utsåg även mästaren över skråna (Oberzunftmeister). 
862 Mackeprang 1900:44. 
863 Mackeprang 1900:51. Jfr Christensen 1988:124 och Jørgensen 1985:43. 
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Vid en begränsning av antalet borgmästare i Vadstena 1446 (från sex till 
fyra) skulle klostrets abbedissa delta i beslutet kring vilka som skulle få sitta 
kvar och inte.864 Det finns också ett par källor som omtalar inblandning av 
rikets representanter vid borgmästarval i svenska städer. 1506 hade Västerås 
behov av en ny borgmästare och rådet skrev då ett brev, daterat några dagar 
efter Valborg (då ämbetsmän vanligtvis valdes), till Svante Nilsson, som 
hade blivit riksföreståndare efter sin far Nils Stures död 1503. Rådet med-
delade att de behövde en god man till borgmästare och undrade om han 
skulle utnämna någon eller om de själva kunde välja en, som de hade gjort 
under hans fars tid och enligt deras lag och gamla sedvänja.865 

Den enda uppgift om hur ett borgmästarval gick till i en svensk stad 
stammar från 1436, då rikets råd hade intagit Stockholm efter Engelbrekts-
upproret. Den nyblivne borgmästaren Broder Jönsson beskrev händelsen så 
här: ”Then nesta tisdaghin epthir ath rikisins radh kommo her in j Stokholm 
oc fingo stadhin, tha wordh iak keestir [vald] til borghamestære aff rikesins-
radh oc stadsinsradh af alla the riddara oc swena, som her tha jnne waro, oc 
menhetinna samthykkio, som mest vti wara frw gildistugho kunne ga”.866 Det 
här förfaringssättet var dock troligtvis en engångsföreteelse, orsakad av den 
annorlunda situationen. I regel var det en intern angelägenhet för städerna att 
välja rådmän och borgmästare. 

Kooptation 
Hur valet gick till varierade kraftigt över hela Nordeuropa. Även om de äld-
sta källorna är sporadiska, är forskarnas uppfattning att borgarna ursprung-
ligen fattade beslut gemensamt om vem som skulle bli rådman på stora 
borgarmöten.867 Denna valrätt begränsades efterhand och det vanliga under 
1300- och 1400-talen var antingen att man använde någon form av borgarre-
presentation eller att de som redan var rådmän valde in nya medlemmar i sin 
krets, s.k. kooptation eller självsupplering. Kooptation tillämpades i många 
städer och förekom särskilt frekvent i städer som dominerades av ett begrän-
sat antal rådssläkter, där en avliden eller av någon annan anledning avgående 
rådman ersattes av en av sina släktingar. Sådana patriciatstyrda råd hörde 
dock inte till vanligheten i medeltidens städer som vi sett ovan.868 

Hur kooptationen gick till finns det mycket få uppgifter om. Från Bristol 
föreligger en beskrivning som går tillbaka till 1479. Enligt den beordrade de 
fyra rådstjänarna (sergeants) först alla rådsmedlemmar att komma till 
rådhuset för att välja borgmästare och andra ämbeten för det kommande året 
och de varnades för svåra straff om de inte inställde sig. När alla hade satt 

                               
864 PRFSS 1:109f. Jfr Fritz 2000:126. 
865 SDhk:35405, 35407, jfr Kumlien 1971:261, 430. 
866 SSb 1:341. 
867 Se exempelvis Engel 1993:62f., Isenmann 1988:134, Kermode 1988:94, Mollat & Wolff 
1973:32 och Planitz 1954:310. 
868 Mollat & Wolff 1973:29, Planitz 1954:310f., Rogge 1995:131. Jfr ovan s. 150f. 
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sig ned och bett Fader vår, uppmanade den sittande borgmästaren försam-
lingen att be för att den helige Ande skulle närvara vid deras val. Den sit-
tande borgmästaren var sedan den förste som gav sitt förslag till ny borg-
mästare, därefter fogden och sedan de övriga rådmännen, och den som flest 
kunde enas om utsågs till borgmästare för det kommande året.869 

Den lübska rätten bestämde att den som nominerades till rådman skulle 
lämna rådhuset, liksom de som föreslagit honom och personens släktingar, 
som alltså inte fick delta i beslutsfattandet. Detta har tolkats som att valet 
skedde inom rådskretsen i Lübeck. Enligt Friedrich Bruns finns det uppgifter 
från 1417–1421 som berättar att tre herrar, i det här fallet en borgmästare 
och två äldre rådmän, skulle ”sätta rådet” i Lübeck.870 Vad detta innebar i 
praktiken är svårt att veta, och det förblir okänt hur Lübecks rådman normalt 
utsågs.871 

Enligt Magnus Erikssons stadslag förrättades valet av nya rådmän och 
borgmästare i de svenska städerna genom kooptation. Om rådmännen var 
oeniga om valet skulle enligt lagen majoritetens önskan gälla, om den hade 
bättre skäl och fogden stod på dess sida.872 Fogden skulle alltså kunna bli den 
som i slutändan fällde avgörandet. Det finns dock inga källuppgifter om att 
så skett, och hur valen i detalj gick till förblir höljt i dunkel. Källorna från 
Stockholm kan dock bekräfta att man valde genom kooptation.873   

Borgarnas delaktighet i valen 
Nästan lika vanligt som kooptation var att representanter för borgerskapet 
valde rådmän och borgmästare, fördelat på kvarter eller någon annan form 
av valdistrikt. Detta valsätt varierade kraftigt från stad till stad; på vissa 
platser deltog alla borgare på något sätt i valet, medan man på andra hade 
några få utsedda valmän som skötte uppdraget.874 I London beslutades 1397 
att vart och ett av de 24 kvarteren skulle välja minst två kandidater, av vilka 
borgmästaren och rådmännen skulle utse en. Efter viss variation i praxis 
under den första tiden var det under 1400-talet i regel fyra kandidater som 
presenterades för rådet från varje kvarter. Rådet förbehöll sig dock rätten att 
avvisa samtliga kandidater och kunde därmed troligtvis styra valen i ganska 
                               
869 Poeck 2003:54. 
870 Bruns 1951:29. 
871 Bruns 1951:3, 17, Ebel 1971:233, Lutterbeck 2002:30. Om valsättet i Lübeck finns ingen 
detaljerad information förrän på 1600-talet, se om detta i Bruns 1951:56f. 
872 ATb I:113, MEStL: Konungsbalken I, s. 3, VII, s. 5, Ljung 1949a:169f., STb 2:340. Se 
även STb 2:195, 430 och Clason 1903:47. Marko Lamberg diskuterar om det gemena borger-
skapet hade något att säga till om ifråga om valen i Stockholm och menar att det inte kan ha 
ignorerats helt och hållet. Han anser att rådet åtminstone borde ha fått borgarnas tysta sam-
tycke vid valet, se Lamberg 2001a:41. Folke Lindberg anser att kooptation har införts med 
tiden och att det dessförinnan var borgerskapet som valde, se Lindberg 1959:279. För detta 
finns dock inga belägg. 
873 STb 2:195, 260, 340. 
874 Britnell 1986:118, 219, Engel 1993:62, MacCaffrey 1958:16, Nicholas 1997a:237, Nich-
olas 1997b:143, Planitz 1954:310f., 323, Poeck 2003:30, 40, 78, 107, 151, Rogge 1996:16f. 
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hög grad.875 I York gjorde man tvärtom. Det gamla rådet valde kandidater, 
som sedan hela borgerskapet fick välja mellan. Liknande valsätt fanns i 
många engelska städer.876 

Det finns få beskrivningar av själva proceduren under medeltiden och den 
har förmodligen varierat från stad till stad. I Cambridge utsåg borgmästaren 
och de andra ämbetsmännen 1344 en borgare, medan borgarmenigheten ut-
såg en annan. Dessa två borgare valde sedan tolv borgare till, och dessa tolv 
valde ytterligare sex. Alla arton utsåg sedan tillsammans det kommande årets 
borgmästare, rådmän och andra ämbetsmän.877 Valet kunde vara ännu mer 
invecklat än så. 1348 beskrevs förfaringssättet i Osnabrück. När klockan 
ringde, samlades de sexton rådmän som hade tjänstgjort under det gångna 
året inför menigheten. I en procedur som involverade kastandet av tre tär-
ningar, valde de två valmän. Dessa två skulle sedan välja sexton valmän, ett 
visst antal från varje kvarter. Dessa sexton skulle i sin tur välja sexton 
valmän, även de från varje kvarter, och denna grupp på trettiotvå valde de 
sexton nya rådmännen, återigen representanter från kvarteren.878 

I takt med att hantverksorganisationer fick allt större betydelse, var det 
vanligt att man övergick från en representation baserad på kvarter eller 
valdistrikt till en skrå- och gillesbaserad representation. Detta gällde särskilt 
i de städer där skråna också lyckades få in representanter i råden, med garan-
terade rådsplatser för vissa skrån, d.v.s. främst i sydtyska städer.879 Det kunde 
finnas två valsätt i ett och samma råd, där de gamla rådssläkterna hade tving-
ats bereda plats för skrårepresentanter. Medan de förstnämnda fyllde sina 
platser genom kooptation, kunde skrårepresentanterna utses genom val i 
skråna eller av utsedda valmän från skråna. Med tiden blev det dock vanligt 
att även skrårepresentanterna blev självsupplerande, och under 1400-talet ut-
gjorde detta den dominerande valformen.880 Även i de engelska städerna gick 
utvecklingen från 1400-talet och in i tidigmodern tid alltmer mot kooptation 
som valsätt, något som kunde vara en anledning till protester från borgar-
na.881 

Källorna om val i de danska städerna tyder på att kooptation var vanligast, 
men att borgarna kunde ha ett visst inflytande i en del städer. Från 1300-talet 
finns endast information i ett fåtal bevarade lagar. Enligt Lunds rätt och 
Malmös rätt skulle rådmännen själva välja in nya medlemmar i rådet vid 
vakanser. I Flensborg ålåg det Knutsgillets ålderman tillsammans med de 
                               
875 Barron 2004:137f., 197. 
876 Kermode 1988:91, Kermode 1998:323f., Nicholas 1997b:149, Rigby 1988:75. Se även 
exemplet Braunschweig i Rogge 1995:117. 
877 Miller & Hatcher 1995:316f. 
878 Nicholas 1997b:143. 
879 Kermode 1988:92, Nicholas 1997a:284f., Nicholas 1997b:142–148, Swanson 1999:96–
100. I York gjorde man ett försök med skråbaserade val vid slutet av 1400-talet, se Kermode 
1988:89f. Jfr ovan s. 153. 
880 Engel 1993:62f. 
881 MacCaffrey 1958:16f., Platt 1976:119ff., Swanson 1999:95f., Tittler 1998:145. 
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äldsta rådmännen att välja nya medlemmar.882 Från 1400-talet finns uppgifter 
från några städer om att menigheten skulle delta i valet, exempelvis i Oden-
se, och i kung Hans stadsrätt från 1487 nämns att rådmännen valdes av råd-
männen, borgmästarna och menigheten.883 I andra källor omtalas istället att 
rådet skulle vara självsupplerande, t.ex. i Malmö, Lund, Köge, Århus och Ri-
be.884 Informationen från de danska städerna är för bristfällig för att man ska 
kunna säga något om utveckling över tid, men inget tyder på att man någon-
stans haft val baserade enbart på borgarrepresentation. 

 
Det fanns alltså ett myller av valfomer i de medeltida städerna. Valsättet an-
passades efter varje stads specifika behov och politiska och sociala situation 
och det var inte ovanligt med förändringar i en och samma stad flera gånger 
under 1300- och 1400-talen.885 

Att borgerskapet på många håll hade delaktighet i valet är ytterligare ett 
belägg för existensen av föreställningen om en uppåtgående makt, där råden 
behövde legitimeras underifrån. 

Den för de svenska städerna kända självsuppleringen var vanlig även i 
övriga undersökta områden och blev än vanligare under 1400-talet. Man kan 
se att det fanns en tendens från öppnare valformer till att rådmännen själva 
valde in nya medlemmar under senmedeltiden i både engelska och tyska 
städer. Detta måste ses som en del av rådens ökande benägenhet att uppträda 
som överhet.886 

De varierande möjligheterna att påverka valet borde ha haft betydelse för 
om borgarna kände att råden representerade dem eller inte. I en mer in-
gående studie skulle man kunna värdera om det fanns en direkt korrelation 
mellan valformer och hur god relationen mellan råd och borgerskap var, men 
här har inga sådana samband kunnat identifieras. 

Medbestämmande och möjlighet till kontroll 

Menighetens samtycke 
De gånger stadsbefolkningen protesterade mot de styrande i tyska och 
engelska städer handlade det, som framgått ovan, inte i första hand om att 
förändra stadsorganisationen eller om att införa en annan form av stads-
styrelse. De krav som ställdes var istället som regel ökad delaktighet och 

                               
882 DGKL 1:134f. nr 131, 160 nr 127, DGKL 4:17, Hørby 1985:366, Lamberg 2001a:40, 
Mackeprang 1900:44. Jfr Andrén 1985:99. 
883 Christensen 1988:124, Lamberg 2001a:41. 
884 Hørby 1985:367, Lamberg 2001a:40, Mackeprang 1900:47f., Paludan 1996:235. Några 
särskilda uppgifter om val av borgmästare finns inte från de danska städerna, men viss spe-
kulation har förekommit kring detta, se Lamberg 2001a:40f. 
885 Jfr Friedrichs 2000:13. 
886 Se ovan s.145. 
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bättre insyn i rådets förehavanden. Genom det oskrivna kontraktet mellan 
styrande och styrda hade makten överlåtits till rådet på borgarnas bestämda 
villkor. Detta kontrakt ifrågasattes inte vid protesterna. Istället ville man ha 
bättre möjligheter att kontrollera att rådet faktiskt gjorde sitt bästa för att 
bevara freden i staden, att dess medlemmar var opartiska och att de agerade i 
enlighet med stadsnyttan. 

Att man ställde dessa krav och ofta, som vi ska se nedan, fick gehör för 
dem, är ett uttryck för att det fanns en allmänt spridd uppfattning att borgar-
na hade rätt att delta i beslutsfattandet när de var direkt berörda av resultatet. 
Denna uppfattning hade även en del politiska tänkare som John av Salisbury 
på 1100-talet och Marsiglio av Padua på 1300-talet. Den romerska rätten 
innehåller också maximen att det som berör alla ska godkännas av alla.887 
Rätten till ett visst medbestämmande kan också ses som en del av den ovan 
omtalade teorin om att borgarna utgjorde den verkliga maktbasen som rådets 
makt vilade på. 

Det tydligaste belägget för att borgarnas samtycke spelade en stor roll är 
det frekventa användandet av begreppet ”menigheten” i källor över hela 
Europa (vanligtvis kallat communitas på latin, community eller commonalty 
på engelska och Gemeinde på tyska) som bl.a. berättar om beslut som har 
fattats i staden. Begreppet används oftast i sammanhang där det har en vag 
innebörd (på samma sätt som ”allmänheten” idag), vilket gör det svårt att av-
göra vad som egentligen menas; om det var hela stadsbefolkningen eller bara 
stadens burskapsägande invånare som avsågs eller kanske bara ett fåtal 
representanter för någon av dessa grupper.888 

Stephen Alsford menar att vagheten var avsiktlig och inte innebar att var-
je borgare, borgarrepresentant eller vad man nu menade var närvarande, men 
att begreppet gav legitimitet åt beslutet och var bindande för hela menighe-
ten. Han menar dock inte att det bara var ett symboliskt begrepp, utan är 
övertygad om att det ständigt upprepade hänvisandet till menigheten hade 
sin grund i en verklig företeelse, där något slags samtycke hade ägt rum, tro-
ligtvis med de bättre borgarna, som ofta refererades till som ”gode män”. 
Det fanns då en stor sannolikhet att det skulle accepteras av hela menighe-
ten.889 

Särskilt under slutet av medeltiden kan man se menighetens delaktighet, 
eller åtminstone ett symboliskt omnämnande av att den hade deltagit, i beslut 
av olika slag. Den räknade med att bli tillfrågad då viktiga beslut skulle fat-
tas som rörde hela menigheten. I Lincoln uppstod exempelvis 1393 en dispyt 

                               
887 Alsford 2005 (2003): ”Political theory”, Black 1996:105f., Nederman 1996. 
888 Jfr Eitel 1970:60f., Engel 1993:57, Gleba 1989:167, Isenmann 1988:92, Isenmann 1991: 
243, Nicholas 1997b:137. 
889 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Introduction: The Architechture of Borough Government” 
och ”Representation and Election”. Alsford 2005 (2003): ”Consent and representation”. 
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mellan borgare och råd, därför att de var oense om vad som hade varit sed-
vana tidigare.890 

I danska städer förekom allmänna rådstugor och brev utställda gemensamt 
av borgmästare, råd och den meniga allmogen. I Malmö enades t.ex. rådet 
med menigheten, som enligt källan var samlad på rådhuset, om olika han-
delsbestämmelser år 1472.891 

Brev som utgick från de svenska städerna under medeltiden uppgavs ofta 
komma från stadens ”borgmästare, råd och menighet”.892 Detta behöver för-
stås inte alls betyda att menigheten, i betydelsen hela stadens borgerskap, 
hade haft något med beslutet att göra, utan kan snarare ha varit ett sätt att ge 
ökad legitimitet åt innehållet. Att borgarna i gemen stod bakom brevet be-
traktades uppenbarligen som bättre än om bara rådet gjorde det. 

Från Vadstena finns flera exempel på att allmän rådstuga hade hållits, då 
menigheten hade konsulterats. Vid ett tillfälle 1464, då bl.a. frågan om en ut-
vidgning av S:t Pers kyrkogård behandlades, utfärdades tillkännagivandet av 
borgmästarna, hela rådet, menigheten och sockenbönderna i Vadstena.893 Äv-
en från Lödöse uppgavs 1374 i ett brev att en allmän rådstuga hade hållits.894 
När staden sålde jord, gårdar etc. i Norrköping står det ofta uttryckligen att 
man gjort det med menighetens samtycke.895 Vid ett tillfälle uppgavs också 
att dandemän (det vill säga goda män) hade varit på rådstugan, både av rådet 
och av menigheten.896 

Ett exempel där det är svårt att veta om menigheten i realiteten spelade en 
viktig roll eller bara användes för att ge större kraft åt beslutet är i ändringen 
av stadslagen i Stockholm efter slaget vid Brunkeberg 1471. I det brev där 
riksrådet lät utesluta alla tyskar från städernas förvaltning uppgavs menig-
hetens stora påtryckningar ligga bakom beslutet.897 Om detta var sant eller ej 
får vi aldrig veta, inte heller vilka som i sådana fall utgjorde denna menighet, 
men det står helt klart att formuleringen gav legitimitet åt förändringen. 

Rådet i Arboga fick, som omtalades ovan, inte lön i pengar utan hade 
istället rätt till intäkterna av bodar, badstuga etc. 1478 ville rådet ändra på 
detta. Det lät då sammankalla menigheten på rådstugan och bad den löna 
dem i pengar enligt stadslagen, men förslaget avvisades av menigheten.898 
Här framstår således rådmännen mer som förtroendevalda ämbetsmän än 
som en allenarådande maktapparat. 

                               
890 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”Representation and Election” och ”Limits to Participation”, 
Rigby 1988:65f. 
891 Mackeprang 1900:60, 190 (not 1). 
892 Se t.ex. SDhk: 2508, 11130, 13570, 20257, 20958, 21369, 38037, 38427. Jfr Fritz 2000: 
126. 
893 SDhk:28295. Jfr Fritz 2000:126. 
894 SDhk: 10508. 
895 Nordén 1918:135, 174, 175. 
896 Nordén 1918: 223. 
897 PRFSS 1:166f. Texten finns i nusvensk tolkning i MEStL:s. 23.  
898 ATb II:124, Ljung 1949a:174, 189.  
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Alla de här exemplen visar att menigheten spelade en viktig, åtminstone 
symbolisk, roll i städernas beslutsfattande. 

Återgivandet av ”menigheten” förekommer mest frekvent under andra 
delen av 1300-talet och på 1400-talet, precis som upproren. Beror detta 
endast på att källor finns bevarade i högre utsträckning från den här tiden än 
tidigare, eller speglar det en verklig förändring? Innebar dessa krav från 
slutet av medeltiden att föreställningen om borgerskapets rätt till samtycke 
också just hade spridits bland stadsmenigheterna, eller var kraven en 
reaktion mot att borgarnas ”rätt” hade kringskurits? Denna fråga är inte helt 
enkel att besvara. 

Från 1200-talet finns det belägg för att man i engelska städer hade stora 
borgarförsamlingar, som hade rättskipande funktioner och kan sägas mot-
svara landsbygdens ting.899 I London möttes borgarna på 1200-talet åtmin-
stone tre gånger per år på en stor borgarförsamling, ett folkmoot, vid kyrko-
gården till St Pauls’ cathedral. Mot slutet av århundradet sammankallades 
denna församling alltmer sällan, därför att mötena ofta urartade och slutade i 
allmän oreda i staden. Befolkningen hade ökat markant och det var inte 
längre praktiskt genomförbart att samråda med hela borgerskapet. Under 
1300-talet ersattes folkmotet istället av andra former av samråd med menig-
heten genom ett antal olika domstolar.900 I York kallades stadens domstol 
burghwarmoot på 1200-talet, men det finns inte mycket information om 
den.901 Även i Winchester fanns ett burghmote, som började försvinna mot 
slutet av 1200-talet. Vid den tiden valdes dock en del ämbetsmän i denna 
församling.902 Också i de städer som Stephen Alsford undersöker i East Ang-
lia fanns borgarförsamlingar, men källorna är sporadiska så tidigt.903 Även i 
tyska städer skedde åtminstone rättskipning tidigt på större ting i städerna.904 
Det finns anledning att anta att borgarnas samtycke alltid hade varit viktigt. 

Att man ställde krav på bättre insyn och att få samtycka till beslut från 
slutet av 1300-talet har med största sannolikhet att göra med att råden allt-
mer uppträdde som överhet gentemot befolkningen och införde begränsning-
ar för deltagande i råd m.m. Kraven kan alltså ses som en motreaktion mot 
detta. Eftersom endräkten var så viktig tvingades råden att acceptera sådana 
eftergifter. En annan förklaring till kraven torde vara den ökande differentie-
ring som allmänt sett ägde rum i städerna under senmedeltiden. Det ålåg som 
nämnts råden att verka för allmännyttan, stadens bästa. Ju större skillnader 
det fanns inom befolkningen desto svårare måste det ha varit att definiera 
vad som var allmännytta, eftersom olika grupper hade varierande intres-

                               
899 Detta ”demokratiska” element har tenderat att övertolkas i litteraturen, se Pantos & Semple 
2004:11–18. 
900 Barron 2004:23, 127ff. 
901 Miller 1961:34f. 
902 Miller & Hatcher 1995:310f. 
903 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The Community as Political Entity”. 
904 Rabe 1966:161. 
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sen.905 Ytterligare en möjlig förklaring till att man kan se förändringar vid 
den här tiden är ett inflytande från antika författare, särkilt Aristoteles, som 
kan ha påverkat de former som kringgärdade den politiska interaktionen. 
Detta återkommer vi till nedan. 

Uppfattningen om vem som ingick i menigheten förändrades sannolikt 
under medeltiden, i takt med att sättet att inkludera menigheten i beslutsfat-
tandet förändrades. Denna förändring innebar att man ofta gick ifrån all-
männa borgarmöten till en reglerad menighetsrepresentation. Om detta ska 
de följande avsnitten handla. 

Menighetsrepresentation i tyska städer 
Krav på medbestämmande i tyska städer från grupper som var uteslutna ur 
råden kunde som vi sett få till följd att hantverkare fick tillgång till en andel 
reserverade platser som medlemmar av råden. Ett alternativt, mycket vanligt, 
resultat var bildandet av rådgivande församlingar bestående av män ur me-
nigheten, som formellt stod utanför rådet, men som fick en viss medbestäm-
manderätt. Ibland kallades de det ”stora rådet” i förhållande till det ”lilla rå-
det”, ibland bara ”menigheten” eller liknande. I dessa församlingar var ofta 
en majoritet av representanterna från skråna. De sammankallades vanligtvis 
av råden, men exakt vilken funktion och betydelse de hade varierade från 
stad till stad. Generellt sett skulle de främst kontrollera rådets förehavan-
den.906 

Enligt Horst Rabe räknades dessa menighetsförsamlingar, i fortsättningen 
kallade stora råd, som representanter för hela stadens borgarmenighet åtmin-
stone från andra delen av 1300-talet. Han menar att de då ersatte större all-
männa borgarförsamlingar som tidigare hade haft ett inflytande, särskilt i 
samband med utfärdandet av nya lagar och förordningar. Motsättningar un-
der 1400-talet visar att de stora råden inte lyckades representera menigheten, 
utan att konflikter uppstod mellan borgarna och de två råden.907 Denna typ av 
stora råd förekom främst i städer med starka skrån, vilket innebär att de inte 
var vanliga i små städer eller i de större nordtyska städerna. 

Dessa stora råd hade av allt att döma ett begränsat inflytande över städer-
nas politik och har därför behandlats styvmoderligt av forskningen. Det finns 
nästan inga jämförande studier, och inte heller är mycket skrivet om enskilda 
stora råd.908 Här ges endast några exempel ur litteraturen. 

Johannes Rothe, som ju var stadsskrivare i Eisenach, skriver att det nyli-
gen (d.v.s. vid slutet av 1300-talet) hade blivit vanligt att inkalla förmyndare 
för menigheten för att behålla endräkten i staden. Dessa skulle granska 
stadens räkenskaper och kallas in för att rådslå med rådet då större ekono-

                               
905 Jfr Alsford 2005 (2003): ”Consent and representation”. 
906 Eitel 1970:58f., Engel 1993:57, Isenmann 1991:216, Rabe 1966:157–160. 
907 Rabe 1966:158f., 161. 
908 Jfr Engel 1993:66f., Rogge 1996:231–234. 
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miska beslut skulle tas. Syftet var att hålla menigheten lydig och lugn, men 
Rothe betonar att dessa förmyndare inte skulle vara några allmänna råd-
givare till rådet eller känna till rådets hemligheter.909 

I Schaffhausen bildades ett stort råd vid sidan av det lilla 1367. Detta 
skulle ha rätt att reglera frågor om mynt, mått och vikt och bestämma om 
man skulle sänka eller höja tull och andra kostnader beroende på stadens 
ekonomiska läge. Det stora rådet skulle även ta beslut kring militära kostna-
der och medel för byggnation. I själva verket kom det lilla rådet att fungera 
som utskott i detta stora råd och alla beslut förbereddes av det lilla rådet. Det 
stora rådet skulle också ha en begränsad insyn i stadens räkenskaper.910 

I Köln reglerades förvaltningen av en förordning från 1396. Där fanns vid 
sidan av det ordinära rådet på 49 medlemmar också ett råd på 44 män, vilket 
bestod av två företrädare för varje stadsenhet (s.k. Gaffeln). Det ordinära 
rådet hade skyldighet att samråda med detta råd om de skulle sluta förbund 
eller skriva fördrag med andra städer eller herrar eller om man skulle ta 
större ekonomiska beslut.911 

Jörg Rogge undersöker det stora rådet i Augsburg, reglerat 1368 och 
bestående av ca 230 medlemmar, både köpmän och representanter ur hant-
verksskrån. Han konstaterar i enlighet med den allmänna uppfattningen om 
stora råd att det hade ett mycket begränsat handlingsutrymme. Det stora 
rådet kunde inte ta egna initiativ utan det lilla rådet bestämde när och varför 
det skulle samlas. Det fanns endast två fastställda sammankomster varje år, 
dels vid rådsval, dels en gång då stadens finanser redovisades och diskutera-
des. I övrigt förekom möten mycket sporadiskt. Rogge pekar dock på att 
rådet i källor från andra delen av 1400-talet lovar att inte ta viktiga beslut 
eller göra förändringar utan att tillfråga det stora rådet.912 Emellertid menar 
han att det stora rådet fyllde sin viktigaste funktion som förmedlare mellan 
rådet och menigheten, vilket skulle gynna endräkten i staden. Detta innebar 
dels att man kunde utnyttja det stora rådet för att i möjligaste mån undvika 
konflikter, dels att det stora rådet kunde agera fredsförhandlare om konflikter 
uppstod. Det stora rådet kunde alltså ha en avsevärd betydelse för den 
politiska stabiliteten i staden.913 

Det förekom även att stora råd bildades på 1400-talet i tyska städer. I 
Braunschweig infördes exempelvis en borgarförsamling 1488 som en av 
flera eftergifter från rådets sida efter protester. Den kallades ”de 24” och 
bestod av representanter för olika skrån och från menigheten i de olika stads-

                               
909 Isenmann 2003:290f. 
910 Landolt 2004:46f. 
911 Wübbeke 1991:73. 
912 Rogge 1996:12, 14, 237. 
913 Rogge 1996:237f. (Se även s. 242–245 om det stora rådet i Augsburg.) 
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delarna. Dessa män valde många av ämbetsmännen och skulle vara rådgi-
vande och verka för stadens bästa.914 

Trots de stora skillnaderna i storlek och funktion kan man säga om de 
tyska stora råden att de ofta tillkom i samband med protester, d.v.s. främst 
under 1300-talet, och att de innehöll många hantverkare. Meningen var att de 
skulle representera hela borgarmenigheten och utöva en kontrollfunktion 
gentemot rådet. De blev ofta ett permanent inslag i städer med skråförfatt-
ningar, d.v.s. främst i södra Tyskland, medan norra Tyskland knappt berör-
des av denna utveckling, eftersom städerna där i regel var mindre och inte 
hade starka hantverksorganisationer. I hansastäderna vid Östersjökusten in-
fördes tidvis menighetsutskott i samband med konflikter (särskilt i början av 
1400-talet), men de varade i regel bara till dess att oroligheterna hade klingat 
av.915 

Menighetsrepresentation i engelska städer 
Kan man då se någon liknande utveckling i de engelska städerna, som ju inte 
heller var stora eller hade starka skrån? Ja, införandet av ett lägre råd vid 
sidan av det ordinära rådet var faktiskt en allmän utveckling också i engelska 
städer, men först på 1400-talet. Stephen Alsford tolkar denna utveckling i 
ljuset av ökande sociala klyftor, som innebar att det ordinära rådet, som 
främst bestod av rikare köpmän, inte längre uppfattades som representativt 
för hela befolkningen. En direkt orsak till detta kan vara att fler grupper 
tidigare hade haft rösträtt när det gällde att utse ämbetsmän, men att råden 
som vi sett under 1300- och 1400-talen alltmer övergick till att själva välja 
nya medlemmar. För att driva igenom beslut och undvika konflikter blev det 
därför naturligt att bilda ytterligare en grupp, en menighetsrepresentation, 
som kunde tillfrågas när det behövdes.916 

1415 skapades ett sådant lägre råd i Norwich, bestående av 60 borgare, 
som en direkt följd av en konflikt mellan råd och borgare kring hur valet av 
borgmästare skulle gå till. Även i Lynn bildades ett större råd som svar på 
press från borgarna.917 I Beverly skapades ett stort råd vid mitten av 1400-
talet, känt som ”de 48”, bestående av tidigare keepers som rådmännen kalla-
des, och åldermännen för stadens fjorton skrån, som skulle komma då rådet 
kallade på dem eller betala böter.918 

                               
914 Rogge 1996:118f. Se om Bürgerhauptleuten i Braunschweig tidigare, Rogge 1996:117. Se 
också om införandet av det stora rådet i exempelvis Neustadt Brandenburg 1427, Engel 
1993:67. 
915 Fritze 1994:148–152. 
916 Alsford 2004 (1998), ch. 1: ”The Town Council”, ch. 4: ”The Pursuit of Power and Pre-
stige”. 
917 Rigby 1988:72. 
918 Kermode 1988:94f. 
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Vid införandet av en del menighetsrepresentationer, som de i Leicester 
och Northampton 1489 som innebar att 48 borgare skulle delta i valet av 
borgmästare, kan man se att dessa har ersatt större borgarförsamlingar.919 

Politiska konflikter kunde alltså innebära att man krävde förändring och 
detta krav kunde leda fram till reformer. Emellertid menar Stephen Rigby att 
borgarna inte längre tycktes lika intresserade av att delta när de väl hade fått 
igenom en ”demokratisk” reform, utan den åtföljdes ofta av ”politisk apati”, 
exempelvis i Lynn och Lincoln. Dessa menighetsrepresentationer blev därför 
sällan ett permanent inslag i förvaltningen, utan sammankallades då t.ex. en 
särskild fråga skulle behandlas för att sedan mer eller mindre försvinna igen. 
Resultaten blev alltså minimala sedda ur ett längre perspektiv.920 

Relationen mellan stadsbefolkningen och rådet i London genomgick 
förändringar under 1300-talet, då bl.a. valet av rådmän började genomföras 
inom rådet och inte av en borgarförsamling som tidigare. Det allmänna 
borgarmötet försvann också successivt, som vi sett ovan, och ersattes, då 
behov fanns, av varierande former av utskott bestående av borgare från de 
olika kvarteren och under vissa tider även av representanter från stadens runt 
50 hantverksskrån. Efter en rad konflikter kring valform och representation 
utmejslades mot slutet av 1300-talet en menighetsförsamling (Common 
Council). Den bestod till att börja med av fyra män från varje kvarter, d.v.s. 
96 män, men utökades snart och hade vid mitten av 1400-talet ca 180 med-
lemmar. Dessa valdes av de 24 kvarteren på deras återkommande kvarters-
församlingar (wardmotes). På 1400-talet spelade den här menighetsför-
samlingen en stor roll i beslutsfattandet, särskilt när det gällde ekonomiska 
frågor. Bl.a. måste alla beslut om beskattning godkännas av Common 
Council, som också skulle granska stadens räkenskaper. Församlingen valde 
även många av stadens ämbetsmän. Möten skulle hållas minst en gång i 
kvartalet, och frånvaro bestraffades. Som kompensation för sitt deltagande 
befriades medlemmarna från vakttjänstgöring m.m. Precis som alla stadens 
ämbetsmän var de tvungna att svära en ed att bl.a. vara lojala mot kungen 
och råda för stadens bästa. Det finns inga belägg för konflikter eller 
meningsskiljaktigheter mellan rådet och menighetsrepresentationen, vilket 
Caroline Barron tolkar som att de i grunden hade gemensamma intressen och 
att rådet tog hänsyn till menigheten. Fr.o.m. 1430-talet satt de ofta tillsam-
mans i kommittéer av olika slag.921 

Enligt Barron visar utvecklingen i London på en förändring som skilde 
sig mycket från flera andra engelska städer. Hon menar att Londons Com-
mon Council stod för en ”demokratisk” utveckling, ett utvidgande av repre-
sentationen, medan andra städer uppvisar ett allt smalare och elitistiskt råd 
samtidigt som valrätten inskränktes. Även i London försvann den allmänna 

                               
919 Rigby 1988:74f. 
920 Rigby 1988:73f. 
921 Barron 2004:130–136, 197. 
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rätten för varje borgare att delta i valet av sitt råd, men de kunde fortfarande 
påverka valet av representanter till Common Council från sitt kvarter på 
kvartersförsamlingen och av kandidater till rådmansposten i det egna kvarte-
ret när den blev vakant.922 

Utvecklingen i London måste dock ses i ljuset av dess stora befolkning 
jämfört med andra engelska städer. Även om man införde reformer för att 
öka representationen, innebär inte detta att London hade en mer ”demo-
kratisk” styrelse än andra engelska städer. Möjligheten att påverka beslut 
torde fortfarande ha varit avsevärt större i små städer. 

Från York finns uppgifter om större råd från slutet av 1300-talet. Då fanns 
tre grupper: 12 rådmän, 24 ”gode män” och 48 män kallade menigheten 
(communitas), en ordning som kom att bestå under 1400-talet. Edward Mil-
ler betraktar de två första grupperna som den egentliga stadsstyrelsen, medan 
den tredje utgjorde en menighetsrepresentation, som kallades in när det fanns 
behov för det, då särskilda ärenden skulle behandlas eller viktiga politiska 
beslut fattas. Dessa kom huvudsakligen från skråna. De 24 ”gode männen” 
bestod från 1418 uteslutande av män som tidigare tjänat som sheriffer, och 
nyrekrytering till det lilla rådet skedde enbart från denna grupp.923 

I Salisbury bestod det ordinära rådet av 24 medlemmar utöver borgmäs-
taren. Vid sidan av det fanns ytterligare ett råd på 48 män, som ansvarade för 
ordningen i staden och som skötte uppbörden av skatt och böter. Det valde 
också många ämbetsmän tillsammans med de 24 rådmännen.924 

Till skillnad från de tyska stora råden tillkom inte de engelska som svar 
på protester från hantverksskrån, utan är snarare en parallellutveckling till 
rådens ökande makt under 1400-talet. Antalet hantverkare i dessa större råd 
var begränsat, och istället var dess medlemmar ofta rika köpmän som genom 
de stora råden skulle kontrollera rådmännens förehavanden och delta i 
viktiga beslut. 

De 24 av menigheten i Stockholm 
Stockholms bevarade tänkeböcker startar vid inledningen av ämbetsåret 
1474, och redan i december år 1475 noterades namnen på en grupp ”gode 
men” som i överskriften benämns Communitas deputata ad providendum de 
bonis istius ciuitatis, d.v.s. en församling som skulle vaka över stadens 
tillgångar. Enligt tänkeboksnotisen skulle de ”wara fultmektoge pa menog-
hetins vegna bade göra och lata, ner swa behoff är oc borgamestarene, radet 
them tilsigiande worda”.925 

Sådana listor med uppräkningar av borgare som skulle representera me-
nigheten förekommer nio gånger i Stockholms tänkeböcker från 1400-talet, 
                               
922 Barron 2004:132, 197. 
923 Kermode 1988:91, Miller 1961:77f., Nicholas 1997b:149. 
924 Nicholas 1997b:149. 
925 STb 1:39. Två volymer av tänkeböcker har funnits före år 1474, men de är sedan länge för-
komna, se Dahlbäck 1988:61. 
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men härrör enligt Jonas Berg, som i en artikel 1967 analyserade ändringar 
och tillägg i listorna, från 21 tillfällen. Han kommer fram till att det finns en 
stor kontinuitet i listorna, med undantag för några år, då många namn har 
försvunnit från föregående lista utan ”naturlig” orsak, som att de blivit råd-
män eller att de avlidit. Bergs undersökningar visar att dessa menighetsrepre-
sentationer, som omtalas som ”de 24” eller ”de 24 av menigheten” (i den 
mån de över huvud taget benämndes), utgjorde ett permanent inslag i Stock-
holms förvaltning, vars medlemmar registrerades i stort sett en gång om året. 
Berg vederlägger därmed en tidigare uppfattning att institutionen fram till 
1490-talet främst hade utgjort en tillfällig rådsförstärkning vid kritiska situa-
tioner. Utskottet hade från början 24 medlemmar, men antalet varierade un-
der slutet av 1400-talet, och det utökades vid början av 1500-talet permanent 
till 48 medlemmar.926 Liksom i de engelska städerna representerade medlem-
marna stadens fyra kvarter med ungefär lika många personer från varje.927 

C. C. Sjödén anför åsikten att Stockholms menighetsrepresentation hade 
funnits före dess första uppträdande i tänkeboken 1475 men inte lämnat 
några spår efter sig i källorna.928 Det sätt på vilket den presenteras i det första 
omnämnandet får dock mig att tro att det var en nyskapelse. Här definieras 
vilket syfte gruppen hade och vilken relation den hade till rådet, medan 
gruppen aldrig definieras mer än som representanter för menigheten vid de 
övriga omnämnandena. 

De ärenden som behandlades när menigheten hade kallats in rörde främst 
handelsregleringar och allmänna ordningsföreskrifter. Ofta var det samma 
ämnen som togs upp i burspråket, och eftersom de ständigt återkom var det 
frågor som utan tvekan uppfattades som viktiga för dem som levde i Stock-
holm.929 

Sjödén menar också att det inte finns något som tyder på att menighetsre-
presentanternas beslut var bindande för rådet. Henrik Schück påpekar att det 
inte finns spår efter någon motsättning mellan menighetsutskottet och rådet 
och menar att menigheten knappast kunde påverka rådets maktställning. 
Marko Lamberg visar dock att utskottet vid några tillfällen kan ha haft en 
viktig roll i politiska diskussioner men menar att dess viktigaste betydelse 
var att rådet med jämna mellanrum kommunicerade med menigheten. Me-
nighetsutskottet kom att utgöra en rekryteringsbas till rådet. Enligt Lamberg 
blev hela 24 av borgarrepresentanterna senare invalda i stadens råd. 930 

Det finns inga belägg för att något liknande representativt organ har 
funnits i andra svenska städer. Troligen berodde detta på skillnaden i storlek; 

                               
926 Berg 1967. Jfr Lamberg 2001a:221. Om den tidigare uppfattningen, se exempelvis Sjödén 
1953:77. 
927 Jfr Lamberg 2001a:221. 
928 Sjödén 1953:76. 
929 Listorna återfinns i STb 1:39, 110, 282, STb 2:12f., 327, 395f., STb 3:44ff., 179f, 225f. 
930 Lamberg 2001a:221f., Schück 1951(1940):20, Sjödén 1953:78. 
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i mindre städer var det enklare att samla alla borgare när det behövdes.931 
Sven Ljung vill emellertid se Arbogas tolv män som en liknande menighets-
representation och skriver att institutionen säkert funnits även i Uppsala och 
i flera städer, fastän källor saknas.932 I Visby omtalas i en urkund från 1532 
”de 24” efter borgmästare och råd, men om gruppen hade funnits tidigare 
finns inga uppgifter om.933 Den enda menighetsrepresentation på svenskt 
område som kan anses vara belagd från medeltiden är således den i 
Stockholm. 

Hur ska man då tolka tillkomsten av ”de 24 av menigheten”? Berg ser det 
som en konsekvens av Stockholms stora befolkningstillväxt, som under 
1400-talet kan ha inneburit att det saknades tillräckligt stora utrymmen för 
att samråda med hela borgerskapet.934 Menighetsrepresentationen kunde 
alltså vara en praktisk lösning på ett utrymmesproblem, som kunde likställas 
med en allmän rådstuga. Det skulle förklara varför en sådan grupp inte åter-
finns i andra svenska städer, som ju var mindre än Stockholm. 

Henrik Schück tolkar istället notisen om menighetsutskott 1475 som en 
möjlig eftergift från de styrandes sida för att undvika det slags stridigheter 
mellan köpmän och hantverkare som var vanliga i tyska städer. Han pekade 
på att det bland de 24 utsedda borgarna fanns åtminstone 6 hantverkare. 
Denna förklaring verkar dock långsökt, och Schück är själv något försiktig, 
då han också menar att det helt enkelt kunde ha varit rådet som önskade ett 
utskott för att ge större kraft åt sina beslut. Även Göran Dahlbäck menar att 
menighetsutskottet gav hantverkarna en första möjlighet att göra sig hörda, 
efter att i stort sett ha varit utestängda från politiskt inflytande. Också Marko 
Lamberg noterar hantverkarnamnen i namnlistorna och antar att detta kan ha 
inneburit en avspänning i relationen mellan köpmans- och hantverkar-
grupper. Dessutom finner han att några avsatta tyska rådmän fanns bland 
representanterna, vilket kan anses anmärkningsvärt eftersom tyskarna 1471 
hade mist sin rätt att inneha förtroendeuppdrag.935 

Man ska dock inte överdriva betydelsen av de få hantverkarnamnen i 
listorna. Det framgår av tänkeboken att det var rådet som bestämde vilka 
som skulle representera menigheten och vid en närmare granskning av 
namnen blir det tydligt att gruppen främst bestod av män med påvisbar för-
mögenhet, män som ofta redan hade förtroendeuppdrag av olika slag.936 

Forskarna ger även uttryck för att Stockholms 24 män kan vara ett resultat 
av ett utländskt inflytande.937 

                               
931 Kuujo 1985:106, Lindberg 1941:28f., Sjödén 1953:76. 
932 Ljung 1949a:190f., Ljung 1954:114, Ljung 1972:spalt 2. 
933 Wase 1998:18. 
934 Berg 1967:57. 
935 Dahlbäck 1988:192f., Lamberg 2001a:221f., Schück 1951 (1940):19f. 
936 Lamberg 2001a:221f., Sjödén 1953:80. 
937 Berg 1967:57, Lamberg 2001a:221, Sjödén 1953:76f. 
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Menighetsrepresentation i danska städer 
Från början av 1500-talet förekommer borgarrepresentationer kallade ”24 
män” också i danska städer. De äldsta beläggen stammar från Flensborg 
1489 och Ribe 1507. Sådana grupper återfinns sedan i källor från många 
danska städer, särskilt på Jylland, under 1500-talet och bestod oftast av 24 
män, men de kunde också ha 12 (vilket var det näst vanligaste), 6, 8, 16 eller 
30 medlemmar enligt Mouritz Mackeprang. Han betraktar inte dessa borgar-
representationer i danska städer som resultatet av ett utländskt inflytande 
utan skriver att de var ”sikkert af hjemlig herkomst, en af de få virkelig 
nationale faktorer indenfor vort købstadvæsen”.938 Som grund för denna åsikt 
uppger Mackeprang att de stora nordtyska städerna inte hade sådana borgar-
representationer, förutom förekomst av några tillfälliga kontrollerande 
grupper i samband med svåra oroligheter, samt att det också fanns i hära-
dernas författning.939 Dessa menighetsutskott förekommer huvudsakligen i 
källorna då de har tagit beslut tillsammans med rådet, särskilt i frågor gäl-
lande handel.940 Även om utvecklingen av menighetsrepresentationer i dans-
ka städer skedde sent, måste den ses som en del av den allmänna trenden 
under senmedeltiden. 
 
Vad berodde införandet av menighetsrepresentationer på? I praktiken hade 
rådet alltid behövt menighetens samtycke. Den stora förändringen var att det 
skedde en skriftlig reglering av formerna för hur detta medbestämmande 
skulle gå till.941 Förändringen hade ofta ett direkt samband med protester, 
vilka alltså kan ses som den utlösande orsaken till att en förändring skedde. 
Protesterna i sin tur kan ses som ett resultat av rådens ökande härskarten-
denser, en minskad valrätt och allmänna missförhållanden i städerna. Den 
ökande differentieringen ledde till att det blev allt svårare att leva upp till 
idealet om det allmännas bästa, eftersom detta definierades så olika av olika 
grupper i städerna. Alla dessa aspekter innebar att råden behövde agera för 
att behålla sin legitimitet. Införandet av menighetsrepresentationer kan ses 
som en legitimititetsskapande åtgärd.942 

Att man valde just denna form, en begränsad, reglerad menighetsrepre-
sentation, kan bero på inflytande från politiska tänkare som Aristoteles. Han 
ansåg att timokrati var den bästa styrelseformen, som kortfattat innebar att 
ett fåtal män skulle styra staden, men med råd och assistans av de mest läm-
pade männen i staden samt med folkets godkännande. Aristoteles tankar 
införlivades med den kristna läran genom män som Thomas av Aquino, som 

                               
938 Mackeprang 1900:178f. Jfr återgivning hos Andrén 1985:116 och Lamberg 2001a:221f. 
939 Mackeprang 1900:179f. 
940 Lamberg 2001a:222, Mackeprang 1900:181. 
941 Jfr Alsford 2005 (2003): ”Consent and representation”. Gudrun Gleba menar att represen-
tationsidén var relativt ny och att borgarna för första gången fick en erkänd medbestäm-
manderätt, Gleba 1989: se t.ex. 245. 
942 Jfr Kermode 1998:27. 
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i stort erkände Aristoteles uppfattning om ett gott styre. Att man ofta valde 
att införa en begränsad menighetsrepresentation skulle alltså kunna ha stimu-
lerats av spridningen av de aristoteliska idéerna under 1300-talet.943 

Införandet av menighetsrepresentationer förekom kontinuerligt från andra 
delen av 1300-talet och under hela 1400-talet. Att de blev så vanliga kan dels 
tolkas som ett inflytande städer emellan, dels som en lämplig lösning på lik-
artade problem. För att ett menighetsutskott skulle införas krävdes att man 
lokalt hade ett behov av en förändring. Ökande klyftor inom befolkningen 
eller konflikter kunde vara sådana faktorer. Sett till Stockholm var det för-
modligen det förstnämnda som orsakade förändringen. 

Sammanfattning 
Flera förändringar under medeltiden fick konsekvenser för den politiska 
interaktionen, som större makttendenser från rådens sida och ökande klyftor 
och därmed oroligheter i städerna, samt nya tankemönster kring representa-
tion. Det fanns skillnader mellan de undersökta områdena när det gäller in-
teraktionen mellan styrande och styrda. De tyska städerna, särskilt de större, 
utmärker sig med sina hårda straff för korruption, slutenhet gentemot stads-
befolkningen och fler uppror mot styret. Allt detta är tecken på en mer spänd 
relation mellan råd och stadsbefolkning i dessa tyska städer (särskilt syd-
tyska) än i övriga områden. Detta berodde främst på skillnader i städernas 
storlek och sociala sammansättning. 

I den politiska interaktionen kommer de två föreställningarna om makt 
tydligt till uttryck. Uppfattningen att makten emanerar ur borgargemenska-
pen framkommer i borgarnas delaktighet i val av ämbetsmän, protester mot 
missförhållanden och i deras krav på kontroll och insyn. Samtidigt mani-
festerar råden och borgmästarna sin makt allt tydligare, genom att inskränka 
valrätten och endast tillåta att borgarna får en begränsad insyn i rådets före-
havanden. 

Dessa tendenser kan ses i varierande grad i de undersökta områdena, och 
det finns en tydligt större likhet mellan engelska och svenska städer än med 
tyska sett till politisk interaktion. Orsaken till detta är med största sannolik-
het liknande lokala förhållanden. 

                               
943 Alsford 2005 (2003): ”Political theory” och ”Political values and attitudes”. 
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9. Sammanfattande slutsatser 

Avhandlingens utgångspunkter 
Avhandlingens utgångspunkt är den vanliga uppfattningen bland historiker 
att de svenska städerna under medeltiden var starkt tyskinfluerade. I inled-
ningen gjordes en närmare granskning av denna bild som den framträder i 
den stadshistoriska litteraturen. Konkret forskning och åsikter om det tyska 
inflytandet har främst handlat om invandringen av tyskar och deras roll i 
tillkomsten av städerna samt tudelningen av stadsråden i en tysk och en 
svensk hälft och relationen mellan svenskar och tyskar. Granskningen visade 
att denna föreställning vilade på en lös grund och inte sällan var färgad av 
sin tids värderingar kring etnicitet och nation. 

Avhandlingens syfte har varit att studera i vilken relation stadsorganisa-
tion och politisk kultur i städerna stod till utlandet för att kunna ta ställning 
till om bilden av det tyska inflytandet är giltig sett till dessa ämnesområden. 
Förutom svenska och tyska städer (som delas grovt i syd- och nordtyska 
städer) har även engelska och danska städer inkluderats i komparationen för 
att ge möjlighet till djupare analyser av skillnader och likheter. Avhandling-
en handlar om de tendenser som kan observeras i engelska och tyska städer 
under medeltiden när det gäller stadsorganisation och politisk kultur och om 
de svenska och danska städernas förhållande till dessa. 

För att kunna ta ställning till varför likheter och skillnader finns, så har 
jag analyserat hur spridningen av olika fenomen såg ut. Mycket av den tidi-
gare forskningen ger uttryck för en uppfattning att spridning av stadsorgani-
sation skedde geografiskt från en plats till nästa, och så vidare till nästa... 
Enligt den här föreställningen fanns det en ursprunglig förebild, en moder-
stad, som i regel var ett viktigt centrum. För länderna kring Östersjön ses 
ofta Lübeck som den stora förebilden för hela området. Sammanhörande 
med den här bilden är att man betraktar Europas kärnländer, främst Italien, 
Tyskland och Frankrike, som centrum, där så småningom innovationer sipp-
rar ut till periferin. Länderna i periferin anammar kärnländernas former, an-
tingen för att starka aktörer från kärnländerna påtvingar dem innovationerna, 
eller för att de själva vill anpassa sig och därmed klara sig bättre. Denna 
föreställning om spridningens förlopp framkommer inte bara när det gäller 
spridning av stadsorganisation utan i forskning i allmänhet om europeisering 
på medeltiden. 
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Enligt ett sådant centrum-periferi-tänkande fick städer i närheten av va-
randra likartade former, medan de kunde skilja sig mellan olika regioner. 
Om sådana geografiskt bestämda mönster fanns, får man förmoda att sprid-
ningen har skett mer eller mindre oberoende av lokala skillnader mellan 
städerna. Vid sidan av att jämföra de fem regionerna med varandra har jag 
därför även varit intresserad av att veta vilken betydelse lokala faktorer, som 
relation till stadsherren, storlek och social struktur hade för hur organisatio-
nen av staden såg ut. Om sådana lokala faktorer har varit bestämmande bör 
man se ett spridningsmönster som visar likheter punktvis mellan städer inom 
och mellan områdena, där det spelade mindre roll var de geografiskt var 
placerade. 

För att se vilket av dessa två spridningsmönster som gjorde sig gällande 
har jag först och främst beaktat kronologin för att belägga om de svenska 
och danska städerna, som delar av den föreställda periferin, uppvisar en 
eftersläpning när det gäller införandet av innovationer. En del allmänna för-
ändringar under medeltidens lopp har iakttagits, men det visade sig svårt att 
fastställa exakt när de skedde på olika platser. Slutsatser kring den krono-
logiska utvecklingen kunde därför dras endast angående uppkomsten av 
rådsinstitutionen, där det konstaterades att de svenska städerna följde den 
allmäneuropeiska utvecklingen och inte uppvisade någon eftersläpning. Det 
saknas visserligen tidiga stadsråd under första delen av 1200-talet på svenskt 
område, men det var också bara en mindre del av de tyska och engelska 
städerna som fick ett råd så tidigt. Även de danska städerna deltog i den 
allmänna utvecklingen under 1200-talets andra hälft. 

För det andra har jag jämfört områdena med varandra för att se om städer 
inom respektive område liknade varandra mer och uppvisade gemensamma 
skillnader gentemot de andra områdena, vilket skulle kunna tyda på att en 
spridning har skett geografiskt, så att städer nära varandra uppvisar större 
likheter sinsemellan än med andra, längre bort belägna. I denna jämförelse 
har jag för det tredje beaktat vilken betydelse olika lokala förhållanden har 
haft, såsom relation till stadsherren, storlek och social och ekonomisk diffe-
rentiering. 

Ett enhetligt svenskt stadsväsende och ett relativt okänt danskt 
Inom det medeltida nordeuropeiska stadsväsendet fanns stora likheter sett till 
stadsorganisation och politisk kultur, och det råder inga tvivel om att de 
svenska städerna hade mycket gemensamt med utländska städer. Källor 
saknas för de flesta städerna inom det medeltida svenska riket (där Finland 
ingick medan Skåne, Halland, Blekinge, Jämtland och Härjedalen hörde till 
Danmark och Norge). Eftersom alla de svenska städerna hade samma lag, 
kan man förmoda att de regler som finns inskrivna i lagen är applicerbara 
även på de städer som saknar andra källor. Det faktum att alla hade samma 
lag skiljer det svenska området från andra och den övergripande samstäm-
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mighet som finns mellan källor från de svenska städerna tyder på en enhet-
lighet dem emellan. Det finns därför inget som talar emot att man behandlar 
de svenska medeltidsstäderna som ett relativt enhetligt fenomen. 

Jämförelsen med de danska städerna haltar betänkligt, eftersom det finns 
så få danska källor bevarade. Där uppgifter om en företeelse inte finns att 
tillgå kan detta tyda på att den inte fanns i de danska städerna, men det är 
troligen ett resultat av bristfälliga källor. Den information vi har om de dan-
ska städerna är framför allt de regler som var inkluderade i de individuella 
stadslagarna, medan källor som kan berätta hur det såg ut i praktiken anting-
en saknas helt eller är fåtaliga, vilket gör informationen svår att generalisera. 
Detta innebär att det är svårt att tala om likheter och skillnader med övriga 
undersökta områden mer än sporadiskt genom avhandlingen. Även om 
generaliseringar är svåra att göra, bör det dock påpekas att den information 
som finns om de danska städerna inte talar emot de slutsatser som följer 
nedan, utan snarare styrker dem. 

Stadsorganisation 
Med stadsorganisation avser jag stadsstyrelsens utformning, de ämbeten som 
fanns i staden och de funktioner som sköttes inom ramen för stadsförvalt-
ningen. De aspekter av stadsorganisationen som har tagits upp till syste-
matisk jämförelse är rådets uppkomst, storlek och ämbetsrotation samt 
funktioner hos rådet, stadsherrarna, borgmästarna och finansämbetsmännen 
(kämnärerna). 

Vilka allmänna tendenser är det då som har kunnat identifieras? Till att 
börja med hade alla städer en stadsherre. Det fanns en skillnad mellan tyska 
städer och övriga, i det att de svenska, danska och engelska städerna hade en 
kung som stadsherre, medan de tyska visserligen hade den tysk-romerske 
kejsaren som yttersta stadsherre, men även hade en närmare stadsherre i 
form av en greve, biskop, orden etc. (förutom riksstäderna som lydde direkt 
under kejsaren). Oavsett vem stadsherren var, representerades han i staden 
av åtminstone en egen ämbetsman, fogden. I takt med att städernas självstyre 
ökade, minskade fogdens betydelse. Hans degradering inträdde tidigare i 
engelska och tyska städer än i de svenska, där han under hela medeltiden 
kom att spela en viktig roll. Fogdens huvuduppgift var i alla städer att 
bevaka stadsherrens intressen i staden genom att uppbära den ekonomiska 
andel som han hade rätt till samt att delta i rättskipningen. Detta skedde i 
tyska och engelska städer genom att fogden presiderade i en egen domstol 
vid sidan av rådsdomstolen, medan den svenske fogden deltog i råds-
domstolen. Underrätter till rådet fanns dock enligt sporadiska källor från 
Stockholm och Kalmar. 

Det kan konstateras att det fanns en slags grundskiss för stadsstyre över 
alla undersökta områden. Denna innebar att man hade ett råd med borg-
mästare i spetsen, som trots stora skillnader i städernas befolkningsstorlek 
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hade ett medlemsantal som oftast låg på 6, 12, 24 eller 36 rådmän (d.v.s. 
halveringar, dubbleringar eller tredubblingar av talet 12). Städerna hade en 
årlig ämbetsväxling, då många av ämbetena bytte innehavare, något som 
alltid inträffade på samma dag i varje enskild stad. Rådmännen möttes på 
vissa bestämda dagar varje vecka och det fanns en reglering av arbetet med 
bötesstraff för frånvaro och försening till möten. Gemensamt var också att 
råden både hade dömande och administrativa uppgifter samt en begränsad 
rätt att skapa egna förordningar. 

Vid sidan av dessa likheter, som alltså gäller även de svenska städerna, 
har ett antal skillnader identifierats mellan engelska och svenska/tyska stä-
der. Medan de tyska och svenska råden hade ett uppdelat råd, så att bara en 
del av rådet tjänstgjorde varje år i en två- eller treårig ämbetscykel, hade 
många av de engelska städerna ett fast råd. I gengäld roterade de engelska 
rådmännen borgmästarämbetet sinsemellan, istället för att som i de tyska och 
svenska städerna ha fasta borgmästare med likartad rotation som övriga 
rådmän. En annan skillnad var att borgmästaren hade en större makt i de 
engelska städerna under det år han tjänstgjorde än de tyska och svenska 
borgmästarna, som var mer bundna till rådmansgruppen. De engelska råd-
männen hade också en friare ställning i staden än de tyska och svenska, 
eftersom de ofta var ledare för varsitt kvarter, där de hade egna lägre 
domstolar och förde kvarterets talan i rådet. I de engelska städerna var alltså 
de enskilda ämbetsmännen mer framträdande, medan rådet som grupp var 
tydligare i svenska och tyska städer. 

Om vi återgår till likheterna kan man också säga att det fanns en gemen-
sam grundstruktur för ämbetsväsendet, där alla städer hade vissa rådsämbe-
ten, som alltså innehades av rådmän, och ett litet antal avlönade ämbetsmän 
samt ett stort antal förtroendevalda borgare som omhändertog stadsorga-
nisationen på den lägre nivån. Dessutom hade alla som ägde burskap (d.v.s. 
var borgare) en allmän plikt att bistå staden med vakthållning, försvar, ren-
hållning m.m. 

När man däremot beaktar vilka ämbetsmän som fanns, vilka funktioner de 
hade och hur många de var, kan man se skillnader mellan i stort sett varje 
stad. Här spelade det roll hur stor staden var, hur näringsverksamheten såg ut 
och hur god stadens ekonomi var. Stadsherren kunde också vara represente-
rad i staden med olika antal ämbetsmän. Ämbetsväsendet var alltså anpassat 
till städernas lokala förhållanden och kunde genomgå stora förändringar 
under medeltidens gång, medan uppfattningen om hur en stads ämbetsvä-
sende skulle se ut var likartad över alla studerade områden. 

En del ämbetsmän förekom också överallt, som kämnärerna, städernas 
finansämbetsmän. Dessa hade en likartad funktion i engelska, svenska och 
tyska städer. Tendenser söktes i undersökningen angående ämbetets upp-
komst och kämnärernas antal, men källorna var för diffusa för att ge några 
säkra upplysningar. Kämnärernas status betraktas mycket olika i ländernas 
historieforskning: i Tyskland uppfattas de stå högt bland ämbetsmännen och 
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i England och Sverige lågt. Det konstaterades att denna skillnad var större i 
litteraturen än i källorna. Den största skillnaden var att kämnärerna inte var 
rådmän i de engelska städerna, startade sin rådmanskarriär som kämnärer i 
de svenska och redan var rådmän i de tyska städerna. Deras status i övrigt 
skilde sig förmodligen inte så mycket åt mellan områdena som litteraturen 
gör gällande. 

Vid ett beaktande av ämbetshierarkier påminde de svenska mer om de 
engelska än de tyska. Exempelvis uppvisade Stockholm och Arboga liknan-
de ämbetskarriärer som York och Hull. Jämförelsen vilade dock på en svag 
grund, eftersom det finns information från så få städer. Den viktigaste slut-
satsen var att de svenska städerna hade utländska motsvarigheter. 

Rådsstyrets legitimitet 
Politisk kultur har i undersökningen definierats som former för politisk inter-
aktion inom den politiska eliten i staden och mellan den politiska eliten och 
stadsbefolkningen samt de föreställningar, normer och symboler som kring-
gärdade denna interaktion. Aspekter som har studerats är hur råden uttryckte 
inbördes gemenskap och makt inom staden och hur de definierade gränsen 
mellan råd och borgerskap. Vidare undersöktes vilka föreställningar som 
fanns hos borgarna om hur rådet borde se ut och om vilken typ av makt de 
själva skulle ha. Slutligen studerades interaktionen mellan råd och stads-
befolkning på olika platser. 

Det kan konstateras att rådet på många sätt manifesterade sig som grupp, 
med former som påminde mycket om gilleskulturen, såsom betoning på en-
dräkt och brödraskap, gemensamma måltider och kopplingar till kyrka och 
religion. Formerna för rådets uttryck av gruppgemenskap skilde sig åt, sär-
skilt mellan engelska och svenska/tyska städer. I de tyska och svenska stä-
derna fanns en stark betoning av sittandets och rådsplatsens betydelse, något 
som inte syns lika mycket i de engelska städerna. Detta torde ha med 
skillnaden i ämbetsväxling att göra. Där rådet byttes ut varje år har man valt 
att legitimera själva rådsplatsen, medan den ständigt tjänstgörande engelske 
rådmannen, som ju i högre grad agerade ensam i sitt arbete som domare i sin 
kvartersrätt etc., behövde få legitimitet genom att visa upp sig som en del i 
den maktägande gruppen i förhållande till borgerskapet i processioner och 
med likadana ståtliga rådsdräkter. Dessa uttryck för gruppgemenskap tydlig-
gjorde för omvärlden vilken den maktägande gruppen i staden var och skulle 
bidra till att legitimera rådsstyret. 

Det fanns två olika föreställningar kring makt i den medeltida staden som 
var allmänt förekommande, dels en uppfattning om att rådet representerade 
stadens borgarmenighet, att makten i grunden låg hos menigheten, dels en 
föreställning om att makten härstammade ovanifrån och sträckte via rådet 
ned till de maktlösa borgarna.  
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Studien visar att relationen mellan de styrande och de styrda i svenska, 
tyska och engelska städer kan karakteriseras som ett kontrakt, där rådet, be-
stående av ett litet antal män, accepterades som överhet och hade befogenhet 
att styra, så länge det uppfyllde vissa kriterier. Rådets makt var alltså vill-
korad. De styrande skulle i sin ämbetsutövning verka för stadens bästa, vara 
opartiska och ansvara för den viktiga endräkten. Som personer skulle de ha 
en god ekonomisk situation (bl.a. därför att rådmansuppdraget i regel var 
oavlönat) och vara så hedersamma och så väl ansedda som möjligt. I svenska 
och tyska städer uttrycktes även grundförutsättningar för att kunna bli råd-
man som att man var borgare, ägde fast egendom i staden och inte hade nära 
släktingar i rådet. 

Borgarna var å sin sida ålagda att visa lojalitet och lydnad gentemot rådet, 
vilket uttrycktes i form av särskilda lagar mot att ifrågasätta dombeslut, 
protestera mot rådet och mot att okväda eller våldföra sig på ämbetsmän. 
Dessa villkor befästes genom borgar- och rådmanseder. 

Utöver detta oskrivna kontrakt hade borgarna ytterligare två krav, näm-
ligen att ha insyn i att rådmännen upprätthöll sin del av kontraktet samt att få 
vara med och bestämma då viktiga beslut skulle fattas. Även dessa aspekter 
kan beläggas i både svenska, engelska och tyska städer. Alla normer och fö-
reställningar påverkade hur interaktionen mellan styrande och styrda såg ut. 

Tysk distansering kontra engelsk/svensk öppenhet 
Flera aspekter tyder på att det fanns en grundläggande skillnad sett till 
graden av öppenhet mellan styrande och styrda i tyska städer kontra engelska 
och svenska. Medan rådmännens tystnadsplikt var tydligt påbjuden i lagar 
och förordningar i de tyska städerna och rådsmötena ofta hölls inom lyckta 
dörrar, var vanliga borgare i hög grad närvarande i de engelska och svenska 
städerna. Dessutom skulle de tyska rådmännen i allmänhet kallas ”herr”, 
medan detta endast förekom om borgmästarna i Stockholm och London (och 
tidvis i York). En sådan regional skillnad kan dock inte iakttas när det gäller 
borgarnas rätt att delta i val av ämbetsmän, som förekom i en del städer på 
både engelskt och tyskt område. 

En annan skillnad som kan tyda på en större närhet mellan råd och menig-
het i de svenska städerna än i de övriga är vissa bestämmelser i lagen. Lik-
som i utländska städer innehöll Magnus Erikssons stadslag särskilda regler 
för brott mot stadens ämbetsmän, men till skillnad från dessa betonades 
jämlikheten mellan stadens ämbetsmän och andra. De var heller inte lika 
straffbart att ifrågasätta domstolen och det fanns inga anvisningar om hur 
man skulle uppträda inför rådet. 

Gemenskapsbefrämjande åtgärder skilde sig som sagt mellan områdena, 
men det är också så att dessa åtgärder är mycket mer uttalade i källor från 
tyska städer än från övriga, vilket också tyder på en tydligt markerad distan-
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sering till borgerskapet, i det att de tyska stadsråden manifesterade sin makt 
och sin inbördes gemenskap starkare. 

Vad dessa skillnader berodde på eller vilka konsekvenser de fick är svårt 
att avgöra. Den tydligt markerade gränsen mellan råd och menighet i tyska 
städer, en sämre insyn i rådets förehavanden och mindre möjligheter att delta 
i beslut, har med stor sannolikhet lett till att borgarna inte har upplevt sig lika 
väl representerade av råden i tyska städer som i engelska och svenska. Detta 
kan i sin tur antas ha skapat en bättre grogrund för protester, vilket kan 
förklara varför uppror generellt sett var vanligare i tyska än i engelska och 
svenska städer. Orsaken till skillnaden i antalet protester torde dock stå att 
söka i flera faktorer. 

Många av de tyska städer där uppror mot rådet förekom var större än de 
flesta engelska eller svenska städer. Upproren var också vanligare i sydtyska 
än i nordtyska städer, vilket förklaras med att de sistnämnda var mindre och 
inte hade lika starka skrån. Inte heller i engelska eller svenska städer fanns 
starka hantverkskorporationer. Den grundläggande skillnaden mellan stads-
herrar torde också ha haft en stor betydelse, där de svenska och engelska 
hade kungen som ensam stadsherre, medan bilden inom det Tysk-romerska 
riket var mera splittrad och städerna levde i en mer orolig situation i för-
hållande till stadsherren. 

Som svar på protester kunde råden öka menighetens möjlighet till insyn 
och medbestämmande, men de kunde också ha behov av att stärka sin legiti-
mitet, vilket kan ha lett till än mer markerade gränser gentemot borgerskapet. 
Sammantaget kan avståndet mellan råd och borgare i de tyska städerna ses 
som uttryck för större legitimitetsproblem och ett mer spänt förhållande 
mellan de styrda och de styrande än i engelska och svenska städer. 

En förändrad politisk interaktion under senmedeltiden 
I borgarnas krav på insyn och medbestämmande fanns en förändrings- och 
konfliktpotential, eftersom råden i varierande grad var villiga att gå med på 
dessa krav. Det var också så att stadsmenigheterna ändrade skepnad genom 
århundradena och därför behövde ändrade former av insyn och medbe-
stämmande. Utöver en kontinuerlig skiftning i befolkningstalen i städerna 
över hela Europa, var dessa förändringar störst i de sydtyska städerna och 
bestod högst väsentligt av hantverksskrånas makttillväxt. 

Under andra delen av 1300-talet och på 1400-talet skedde förändringar av 
insyn och medbestämmande i städer inom alla undersökta områden. Längre 
tillbaka i tiden hade man vid sidan av rådet haft öppna borgarförsamlingar, 
där menigheten hade möjlighet att uttrycka sin åsikt. En allmän trend var att 
man i de lite större städerna istället för sådana allmänna församlingar bildade 
grupper med utvalda borgare som skulle representera hela menigheten och 
stå för kontroll och medbestämmande. Detta var vanligt i tyska städer sär-
skilt under 1300-talet och i engelska på 1400-talet. I de svenska städerna in-
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fördes en sådan menighetsrepresentation i Stockholm under 1400-talets and-
ra hälft. 

Flera faktorer kan tillsammans bidra till att förklara den här utvecklingen. 
Under senmedeltiden gjorde råden generellt sett anspråk på mer makt än 
tidigare gentemot stadsbefolkningen. Detta kan man bl.a. se i ett förändrat 
språkbruk, där ”överhet” började användas som begrepp i staden. Man kan 
även se det i en förändring av valformerna, som innebar att råden själva 
valde in nya medlemmar och utestängde borgare från val där de tidigare haft 
delaktighet. Denna utveckling var mera vanlig i tyska och engelska städer än 
i svenska. Större härskartendenser hos råden, en ökande differentiering i 
städerna och protester mot råden under senmedeltiden innebar att kraven på 
insyn och medbestämmande ökade från borgarnas sida och att råden behöv-
de införa någon form av förändring för att kunna behålla sin legitimitet. Att 
man valde att göra detta genom att införa menighetsrepresentationer kan 
vara ett tecken på ett idémässigt inflytande från de antika författarna, särskilt 
Aristoteles. 

En integration med anpassning till lokala förhållanden 
Avhandlingen visar att det fanns stora likheter både inom och mellan regio-
nerna, men det är främst skillnaderna som kan berätta vad som var avgöran-
de för varför en stads organisation och politiska kultur såg ut som den 
gjorde. Vid analysen av de skillnader som har framkommit visade det sig att 
lokala förhållanden som storlek, befolkningssammansättning och stadsher-
rens inflytande har spelat en helt avgörande roll för hur stadsorganisationen 
utformades. Ett antal variationer som följde geografiska gränser har visser-
ligen uppmärksammats, men dessa berodde inte på att att en stad utövade 
starkt inflytande över de andra, utan att städerna hade likartade lokala förhål-
landen, som var regionalt bestämda (som t.ex. hantverkarnas starka ställning 
i sydtyska städer). 

Vad berättar detta om det medeltida stadsväsendet? Man kan konstatera 
att spridning inte skedde genom övertagande av former från en stad till nästa, 
med utgångspunkt från ett viktigt centrum. Istället tyder källorna på att det 
fanns en ”grundskiss” av hur en stad skulle organiseras och styras, en skiss 
som sedan anpassades till lokala förhållanden. I praktiken innebar detta att 
varje stad påminde starkt om den andra, men också skilde sig från den andra 
p.g.a. en anpassning till platsen. 

Trots att varje stad skilde sig något från den andra är de stora likheterna 
mellan städerna slående. Man kan även lägga märke till att i de fall där det 
inte fanns stora likheter, så fanns det istället verkligt stora skillnader, genom 
att varje stad mer eller mindre skapade sin egen praxis. Även detta kan på ett 
sätt betraktas som en tendens. Ett exempel är den årliga ämbetsväxlingen, 
som alltid skedde på samma dag i varje enskild stad, men där datumet varie-
rade kraftigt mellan olika städer. En annan är ämbetsväsendet, som på ytan 
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såg likartat ut, men som skilde sig åt i detaljerna. Ett tredje är de ständigt 
upprepade lagarna mot olydnad, samling och okvädande gentemot rådmän-
nen, där straffen skilde sig åt markant. 

Allt detta ger oss flera viktiga uppgifter om det medeltida stadsväsendets 
utveckling. För det första måste det ha funnits en relativt intensiv kunskaps-
förmedling mellan områdena. Detta kan man säkert tacka främst de hansea-
tiska köpmännen för. Det kan inte avgöras om de tyska köpmännen har på-
verkat de svenska städernas rådsstyre, ämbetsväsende, normer, former för 
politisk interaktion etc., men det måste bedömas som sannolikt att de har 
gjort det eftersom de hade livlig kontakt med svenska städer under hela 
medeltiden. 

För det andra fanns inom de här studerade områdena en generellt sett stor 
receptivitet för omvärlden. Detta är inte alls överraskande när man t.ex. ser 
till den stora förändring som skedde av det svenska språket under den här 
perioden, med ett stort inlån av både ord och andra språkelement från lågtys-
kan. För det tredje gör sig den integration som har uppmärksammats av ett 
antal forskare för den här perioden starkt påmind i studien, där de studerade 
områdena ägde gemensamma normer kring politisk kultur och en gemensam 
uppfattning om hur en stad borde vara organiserad. För det fjärde genom-
fördes denna integration på initiativ av lokala intressenter, som anpassade 
den kunskap de hade om stadsorganisation och politisk kultur till lokala 
förhållanden. Dessa faktorer kan framstå som banala och självklara, men de 
går emot den tidigare forskningen, som huvudsakligen förklarar utveckling-
en i Sverige med att den tyska kulturen var dominerande och övermäktig. 

Förebilder 
De ovan dragna slutsatserna utesluter dock inte att man kan ha hämtat 
inspiration från en specifik region eller en särskild stad. Tyder då något på 
att de svenska städerna har hämtat sina förebilder från något särskilt geo-
grafiskt område? 

Exakt vad som har lett till likheterna är svårt att fastställa. Likheter i den 
lokala situationen kan ha lett till likheter i stadsorganisationen utan att ett 
direkt inflytande mellan de aktuella orterna har ägt rum. Förmodligen kan en 
relativt liten andel av de likheter som har iakttagits i den här undersökningen 
förklaras med att former har lånats från någon specifik stad.  

För att återvända till tidigare forskning måste den allmänna uppfattningen 
att Lübeck varit förebild för de svenska städerna förkastas angående de 
aspekter som har studerats här. Dels uppvisar lagarna skillnader i form av 
annorlunda rådseder, släktskapsbegränsningar, olika straff för t.ex. korrup-
tion och olydnad mot rådet, dels finns skillnader i praxis när det gäller bl.a. 
ämbetshierarki, benämning och betitling av rådmän, ämbetsväsen, kämnärer-
nas position och ämbetsväxling. Aspekter som var gemensamma för Lübeck 
och de svenska städerna var i regel allmänt förekommande inom det nord-
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europeiska stadsväsendet, som att nya rådmän utsågs genom kooptation, att 
hantverkare sällan var rådmän och att det fanns en underrätt vid sidan av 
rådhusrätten. Lübeck kan därför inte antas ha spelat någon speciell roll som 
modell eller ens förebild för de svenska städerna. 

Om man ser till allmänna likheter kan man förmoda att de tyska städerna i 
stort har varit en inspirationskälla när det gäller stadsorganisationen, även 
om en stor del av de aspekter som har studerats här återfanns även på andra 
håll. Sett till politisk kultur kan man säga att normerna för ett gott styre var 
allmänna, men att städer lyckades leva upp till dem i olika grad beroende på 
de lokala förhållandena, vilket påverkade den politiska interaktionen. Att de 
svenska städerna uppvisade större likheter med de engelska än med de tyska 
vad gäller politisk interaktion berodde alltså med största sannolikhet på att 
de påminde mer om varandra i sina lokala förhållanden som storlek, social 
och ekonomisk differentiering och relation till stadsherren. Här har alltså 
förebilder spelat en mindre roll. 
 
De svenska städerna ingick alltså under 1300- och 1400-talen i en högt inte-
grerad stadskultur som delades av alla områden som har studerats i den här 
avhandlingen. De svenska borgarna kan i lika hög utsträckning räknas som 
”européer”, i brist på ett bättre ord, liksom sina gelikar i tyska, engelska och 
danska städer. Utveckling skedde på samma sätt i alla regionerna. Gemen-
samma uppfattningar om hur en stad borde vara organiserad och hur makt-
relationer i staden borde se ut anpassades av lokala aktörer till förhållandena 
på platsen. Av allt att döma skedde utvecklingen också tidsmässigt någor-
lunda samstämt. Detta ledde till att städerna kom att uppvisa stora likheter, 
men att varje enskild stad fick vissa modifikationer. Centrum-periferi-teorin 
visar sig inte vara applicerbar för att beskriva denna utveckling, eftersom 
man inte kan se att en viss stad eller en viss region har utgjort en förebild, 
varifrån nyheter har spridit sig som från ett centrum ut till periferin. Under 
senmedeltiden var de svenska städerna en del av en internationell kultur som 
saknade motstycke både längre tillbaka i tiden och från 1500-talet och fram 
till nutid. 
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Summary 

The background and aim of the thesis 
The starting point of this thesis is the common notion among historians that 
Swedish towns were strongly influenced by German towns during the Midd-
le Ages. A closer examination of this arguement as it appears in the literature 
of towns is found in the introduction. Previous research centres on the 
migration of Germans to Swedish towns and the role of the immigrants in 
the formation of these towns, the legal division of Swedish councils into 
equal German and Swedish sections, and the relationship between Germans 
and Swedes. This examination, however, reveals that the notion of a strong 
influence rests on shallow ground and that quite frequently it is coloured by 
anachronistic ideas of ethnicity and nation. Even so, there was a significant 
immigration of Germans, especially merchants, to at least some of the more 
important Swedish towns during the thirteenth and fourteenth centuries and 
some of the town councils were actually divided into two equal parts during 
this period. The sources, however, are not sufficient to tell us about the role 
of the Germans in the creation of towns or the character of the relationship 
between Germans and Swedes. 

Previous research often considers the development in Sweden a result of 
an overpowering influence from a higher standing society, where the Swedes 
had little input in what was going on. This idea of a dominant German influ-
ence has been modified somewhat during the last decade, as a consequence 
of the Europeanization of contemporary society. Instead, it has been claimed 
that the important similarities between Scandinavia and the rest of Europe 
during the Middle Ages are basically the result of a “self-Europeanization”, 
where local operators modified European developments to their own sur-
roundings. 

The purpose of this thesis is not to make another study of the immigration 
and role of the German merchants. The aim instead is to compare Swedish 
and foreign towns during the Middle Ages in relation to town organization 
and political culture in order to determine if the traditional notion of the 
German influence is valid or if something resembling a “self-Europeani-
zation” can be claimed for these subjects. Apart from Swedish and German 
towns (roughly divided into north and south German), the comparison inclu-
des Danish and English towns in order to offer the possibility for deeper ana-
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lysis of differences and similarities. The subject of the thesis is the dominant 
trends found in these five regions from the thirteenth to the fifteenth centu-
ries.  

In order to analyse differences and similarities, I have studied different 
phenomena concerning the geographical distribution and the correlation with 
local conditions. Much of the previous research argued that the spread of 
town organization occurred geographically from one town to the next.  
According to this view there was a mutual model, a mother town, which was 
in general an important centre. For the towns around the Baltic, Lübeck is 
often viewed as the governing model for the whole area. Connected to this 
concept is an understanding of the core countries of Europe, mainly Germa-
ny, France, England and Italy, as the centre from which innovations slowly 
moved out to the periphery. The countries in the periphery adopted the 
trends of core countries, either because powerful operators from the core 
forced them to accept innovations, or because they implemented changes as 
a survival strategy to strengthen their own position. This understanding is 
not only common in literature about town organization, but it is also found in 
general research about Europe during the Middle Ages (see for example 
Robert Bartlett or Nils Blomkvist). 

According to such thinking in terms of centre and periphery, towns that 
were close to each other developed similar forms, while there could be dif-
ferences between regions. If it is possible to identify such geographically 
determined patterns, one can presume that the spread has taken place regard-
less of differences between towns in their local conditions. Therefore, in 
addition to comparing the five regions with each other, I am interested in 
examining the effect of significant local conditions, such as the relationship 
to the town lord, the population size and the social structure, on the orga-
nization of the town. If such local conditions were decisive, it should matter 
less where the town was geographically situated and it should be possible to 
see similarities here and there between towns within and between the re-
gions. If, furthermore, such local conditions were decisive for the spread of 
organization and political culture, an other interpretation than the common 
centre-periphery theory must be offered. 

The study is based on primary sources for the Swedish towns (in dis-
cussion with previous research) and mainly on literature for the foreign 
towns. For the Swedish towns this includes the town law of Magnus Erik-
sson, council protocols from Stockholm, Arboga, Jönköping and Kalmar 
(preserved from the fifteenth century) and scattered letters from the rest of 
the towns. For the English, German and Danish towns I have prioritized lite-
rature that is relatively recent and have applied a critical apparatus. This 
literature includes historical synthesises as well as town monographs and 
specialized articles. 

The most profitable method to test the centre-periphery theory is to con-
sider chronology. In order to validate this theory, which positions Swedish 
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and Danish towns within the imagined periphery, it needs to be established 
whether innovations were introduced later in Sweden and Denmark than in 
other towns. Some general changes during the Middle Ages are identified in 
the thesis, but it proved difficult to determine when exactly they occurred in 
different places. Conclusions about the chronology could therefore only be 
drawn about the introduction of the council, where it is found that Swedish 
towns followed the all-embracing European development of councils during 
the second half of the thirteenth century. There was a lack of early councils 
in the Swedish realm during the first half of the thirteenth century, but only a 
minor proportion of German and English towns received a council that early. 
The Danish towns also took part in this general development during the 
second half of the thirteenth century. 

Besides observing chronology and the importance of geography and local 
conditions, I also systematically consider the similarities and differences 
with Lübeck in order to verify or contradict the idea of Lübeck as a gover-
ning model for the Swedish towns. 

A unified Swedish and a relatively unknown Danish townscape 
Within the medieval north European network of towns there were significant 
similarities in town organization and political culture. The Swedish towns 
had much in common with foreign towns. There is a scarcity of sources for 
most of the Swedish towns within medieval Sweden (where Finland was 
included, but where the provinces Skåne, Blekinge, Halland, Jämtland and 
Härjedalen belonged to Denmark and Norway). Since the Swedish towns 
had got the same town law, it can be presumed that the rules inscribed there 
also apply to towns absent from other sources. The fact that the towns had 
the same law sets the region apart from others, and the overall concordance 
between sources from the Swedish towns indicates uniformity between 
them. There is therefore no evidence against viewing the Swedish medieval 
towns as a relatively uniform phenomenon. 

Due to lack of sources, the comparison with the Danish towns has serious 
shortcomings. Where information is not accessible, it might indicate that the 
phenomenon did not exist in Danish towns, but it could just as well be a 
result of scarcity of sources. Most of the information we have about the 
Danish towns concerns the rules written down in the Danish laws. Sources 
that could reveal the actual situation are either completely lacking or there 
are very few, which makes the information difficult to analyse. This means 
that it is difficult to include Danish differences and similarities with the other 
studied regions more than sporadically throughout the thesis. Even though it 
is hard to generalize, it should be noted that the information that exists about 
the Danish towns does not counter the conclusions found below, but rather 
strengthens them. 
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Town organization 
Town organization can be defined as the shape of the town government, 
offices of the town and the functions included in the town administration. 
The aspects of the organization that have been systematically investigated in 
this study are the creation of councils, the number of aldermen and mayors, 
the rotation of offices and functions of the town lords, councils, mayors and 
chamberlains. 

Several tendencies have been identified in Swedish, German and English 
towns in particular. First of all, every town had a town lord. The difference 
between German towns and others is that Swedish, Danish and English 
towns had a king as town lord, whereas the German towns, except for having 
the emperor of the Holy Roman Empire as outermost overlord, had a more 
local town lord such as a count, bishop or a member of a religious order 
(except for the “Reichsstädte”, which answered directly to the emperor). Re-
gardless of who the town lord was, he was represented in the town with at 
least one official, the bailiff. As the towns won more autonomy from their 
overlord, the bailiff lost his leading position in the town. His role diminished 
earlier in English and German towns than in Sweden, where the bailiff con-
tinued to play an important role during the fourteenth and fifteenth centuries. 
In every town, the main task of the bailiff was to attend to the interests of the 
town lord by collecting his share of the incomes and to partake in the admi-
nistration of justice. Generally speaking, there was a more diversified judi-
cial situation in German and English towns, while the Swedish towns only 
had one court. In English and German towns the bailiff presided over his 
own court, which was next to other courts (that generally were considered 
more important), while the Swedish bailiffs participated in the town court, 
where the mayor presided. The sources, however, have revealed that a se-
cond, lower court existed next to the regular one in Stockholm and Kalmar. 

It has been determined that there was a type of basic sketch for town 
government in all of the studied regions. There was a council with mayors at 
the top of the hierarchy, which despite the large differences in population 
sizes consisted of six, twelve, twenty-four or thirty-six aldermen (that is, a 
division into halves or multiples of twelve). The towns had a yearly election 
day when many of the offices changed holders; this always occurred at the 
same date in every individual town. The aldermen met on specific days 
every week and there was a regulation of the meetings with fines for absence 
and delay. It was also common that the council had both judicial and admini-
strative obligations and a limited right to make bylaws.  

Beyond these similarities, which were just as valid for the Swedish towns 
as for the others, a number of differences have been noted between English 
and Swedish/German towns. While the German and Swedish councils were 
divided and took turns seating aldermen so that only one third, half or two 
thirds of the aldermen were on duty every year, many of the English towns 
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had permanent councils. Instead, the English aldermen rotated the mayoral 
office between them, while the German and Swedish mayors, like the alder-
men, were permanent and on duty every second or third year. Another diffe-
rence was that the English mayor held more power in his hand during his 
year of service than the Swedish or German mayors, who were more bound 
to the council. The English aldermen also had a more independent position 
than their German and Swedish counterparts. Each English alderman was 
often a leader of a ward and presided over the wardmote, which was an 
assembly with some judicial and administrative functions consisting of the 
citizens living in the ward. This meant that the English officials had a more 
individual function while the council as a group featured prominently in 
German and Swedish towns.  

Returning to the similarities, it can also be said that there was a common 
structure of town administration. All towns had a number of offices that 
were held by the aldermen, a small number of paid officials and a large 
amount of citizens, who were voted by trust and who attended to the lower 
levels of administration. All citizens also had certain duties such as a respon-
sibility to defend their town, act as guards during the night (duties that were 
referred to as “watch and ward”) and clean the streets. 

Differences can be found between almost every town in regard to which 
officials the town had, their functions and how many they were. Variations 
depended on how large the town was, which trades and crafts it had and the 
state of it’s economy. The town lord could also be represented in the town 
with a varying number of officials. The administration thus adapted to local 
conditions and could go through changes during the Middle Ages, while the 
perception of how a town should be administered differed very little over the 
studied areas. 

Some officials occurred everywhere, such as the chamberlains, that is, the 
financial administrators of the towns. They had similar functions in English, 
Swedish and German towns. Tendencies concerning the evolution of the of-
fice and the number of the chamberlains involved were investigated but the 
sources were too diffuse to give any concluding information. The status of 
the chamberlains has been viewed very differently in historical writing in the 
different countries. In Germany they are seen as high standing officials and 
in England and Sweden their status is low. It is observed that this is mainly a 
difference construed in the literature and not in the actual sources. There is 
one important difference that can be seen in the sources: the office of cham-
berlain was not held by aldermen in English towns; aldermen started their 
careers in Swedish towns as chamberlains; and, in German towns, chamber-
lains had already acted as aldermen for some time before taking the office. 
Otherwise their status probably did not vary as much as has been claimed in 
the literature. 

When looking at the careers of aldermen, there was a cursus honorum, a 
hierarchy of offices that resembled one another in Swedish and English 
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towns, while such hierarchies seem to have occurred less frequently in 
German towns. Stockholm and Arboga, for example, had similar hierarchies 
to York and Hull. The comparison rests on weak ground since there is infor-
mation from so few towns. The most important conclusion is that the Swe-
dish cursus honorum had counterparts abroad. 

The legitimacy of the town government 
Political culture is defined as forms for political interaction within the poli-
tical elite and between the political elite and the ordinary town population, as 
well as the perceptions, norms and symbols that surrounded this interaction. 
How the councils expressed their group cohesiveness and power in the town 
is investigated together with how they defined the border between them-
selves and the town population. Furthermore, the expectations the town po-
pulations placed on the officials and their perception of their own role in the 
rule of the town is also examined. Finally, the political interaction between 
councils and town population in different towns is compared and analysed. 

It is established that the councils used many ways to express themselves 
as a group, where many features resembled the guilds, such as the emphasis 
on peace and brotherhood, common dinners and associations with church 
and religion. The ways of expressing group cohesiveness varied, especially 
between English and German/Swedish towns. While there is a strong empha-
sis on sitting and the aldermanic bench in sources from German and Swedish 
towns, this is not as apparent in English towns. This difference should have 
its explanation in the difference between annually changing officials and 
permanent councils. Where the members of the sitting council changed every 
year, the focus lay on legitimizing the seat, while the permanent working 
aldermen of English towns, who had more individual responsibilities such as 
presiding over their wardmote, needed to be legitimized by showing their be-
longing to the council in processions and by wearing uniform colourful 
robes. These expressions of unity confirmed their hegemony and they played 
an important role in legitimizing the continuing order of town government. 

There were two common notions about power in the medieval towns: one 
emphasized that the officials represented the town community while the 
second stressed that power originated from above. Walter Ullman calls these 
notions the “descending” versus the “ascending” theory of power. 

The relationship between the rulers and the ruled in Swedish, German and 
English towns can be characterized as a contract, where the council, consi-
sting of a limited number of men, was accepted as government and had 
authority to rule as long as they fulfilled certain criteria. The power of the 
council was thus conditioned. The rulers should, in their work as officials, 
always act according to what was best for the town. They should always be 
impartial when sitting in court and they held the foremost responsibility of 
ensuring peace and concord in the town. As individuals, the aldermen were 
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to have a good financial situation (partly because they did not receive any 
salary) and to be as honourable and respectable as possible. Laws in Swedish 
and German towns also contained fundamental requirements for eligibility to 
office, such as legitimate birth, town citizenship and not having close rela-
tives in the council (at least not too many). 

The people on the other hand were obliged to be loyal and obedient to the 
officials, which was expressed in the form of special laws against questio-
ning decisions of the courts, plot against the council or using violence or bad 
language towards officials. These terms were confirmed in oaths sworn by 
citizens and officials. 

Except for this unwritten contract, the citizens had two more demands: to 
be able to control that the officials fulfilled their part of the contract and to 
have a say in important decisions. These aspects can also be seen in English, 
German and Swedish towns. The norms and values affected the shape of the 
political interaction between the rulers and the ruled. 

German boundaries versus Swedish/English openness 
Several factors indicate that there was a basic difference in the degree of 
openness between the rulers and the ruled in German versus English/ 
Swedish towns. While it was stressed in law in German towns that the alder-
men had to swear secrecy, and council meetings were to be held behind clo-
sed doors, regular citizens were much present in English and Swedish towns. 
It was also customary to address the German aldermen with “herr” (lord), 
while this only was used for the mayors in Stockholm and London (and at 
times also in York). 

Another difference that can be seen as a sign of a more close relationship 
between council and community in Swedish towns than in others are some 
stipulations in the Swedish law of Magnus Eriksson. As in foreign towns, the 
law contains specific rules concerning crimes against town officials, but in 
difference to foreign laws, it stresses the equality between the town officials 
and other citizens. In addition, it was not as punishable to question the court 
as in many towns in the other regions, and there are no instructions on how 
to behave when facing the council. 

As was noted above, actions promoting the sense of community differed 
between the regions, but they are also more pronounced in German sources 
than in others. German sources also indicate that the German councils 
manifested their power and their internal bonds in a firmer way, which 
created a distance to the town population. 

It is difficult to interpret what caused these differences or the consequen-
ces they had. The explicitly marked border between council and community 
in German towns, a lack of insight into what the councils were doing and 
more limited possibilities to take part in decision making, may have resulted 
in the citizens feeling less represented in German than in Swedish and Eng-
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lish towns. This, in turn, may have created a more fertile breeding ground for 
protests, which can be one of the explaintions for why uprisings were more 
common in German towns than in others. The reasons for this difference in 
the frequency of protests, however, should be searched for in several factors. 

Many of the German towns that experienced uprisings were larger than 
most of the Swedish and English towns. The protests were also more fre-
quent in south German towns than in north German, which is explained by 
the smaller size of the latter and lack of powerful craftmen guilds. This is 
also true for the English and Swedish towns. The fundamental difference be-
tween town lords was probably also of importance, where the English and 
Swedish towns had the king as town lord, while the towns within the Holy 
Roman Empire were more scattered, and lived in a more stressful relation-
ship to their lords. 

To solve the problem of uprisings, the council could increase citizen in-
volvement in decision making, but they also needed to strengthen their legi-
timacy. This might have had the consequence that the border towards the 
town population became even more marked. Seen together, the distance be-
tween the council and town population in German towns can be considered 
expressions of worse problems with legitimacy and a more tense relationship 
between the rulers and the ruled than in Swedish or English towns. 

A changed political interaction during the Middle Ages 
In the demands of the town populations to receive better insight and partake 
in major decisions lay a potential for conflict and change, since the councils 
were willing to fulfil these demands to a varying degree. The town popula-
tions also changed in structure during the Middle Ages and therefore needed 
new ways of communicating with the council. Except for a continuous shift 
in the size of the populations all over Europe, these changes were most ob-
vious in south German towns with the growth of the guilds and their power. 

The forms of insight and participation in decision making went through 
changes during the later half of the fourteenth century and during the fif-
teenth century in all of the towns studied. Further back in time there had 
been general assemblies where the citizens had the opportunity to speak their 
mind. In the somewhat larger towns, however, committees increasingly re-
placed such open gatherings. A specific amount of men from the community 
were chosen to represent the whole community and were given specific 
rights and obligations. This was particularly common in German towns du-
ring the fourteenth century and in English towns during the fifteenth century. 
In the Swedish towns such a representation of the community was created in 
Stockholm during the later half of the fifteenth century. 

Taken together, several factors can contribute to an explanation of this 
development. During the late Middle Ages, the councils, from a general 
point of view, laid claim to more power over the population than before. 
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This can be seen for example in a change in the use of language, where 
councils could be referred to as superiors and the people as subjects. It can 
also be glimpsed through a change in ways of electing officials, which meant 
that councils chose their new members themselves, and shut out the citizens 
where they previously had had a say in the election. This development was 
more apparent in English and German towns than in Swedish. Increasing 
tendencies to rule over the people, an increased social stratification of the 
town populations and protests against the councils during the late Middle 
Ages meant that the demands for insight and participation in decision ma-
king increased from the community, and that the councils needed to make 
some kind of change to increase their legitimacy. That they chose to do this 
by creating representations of the community can indicate an influence from 
political theorists such as Aristotle.  

An integration with adaptations to the local situation 
This thesis shows that there were significant similarities both within and in 
between the regions, but it is mainly the differences that can explain the 
reasons for the specific form of the town administration and the political 
culture. In analysing the differences that have become apparent, it becomes 
clear that local factors such as size, population structure and the influence of 
the town overlord have largely determined the form of town organization. A 
number of these variations follow geographical lines, but it has been deter-
mined that these similarities within the regions were mainly a result of si-
milar local factors, such as size and social stratification, and not a result of 
being situated within the same area. 

What does this tell us about medieval towns? It has been verified that the 
spread did not go from one town to the next, but emanated instead from an 
important centre. The sources point to the fact that there was a basic 
“sketch” of how a town should be governed and how it should be organized, 
which then was adapted to the individual town. This meant that every town 
strongly resembled the other, but that there also were differences in details 
due to local adaptations. 

The immense similarities are remarkable. It can also be noted that in the 
cases where there were no similarities, there were large differences instead, 
where more or less every town created its own custom. This can also be seen 
as a trend. One example is the yearly change of officials, which always took 
place on the same day in the same town, but where the date varied from 
town to town. Another is the shape of the town administration, which was 
structured in a uniform way, but where there were big differences in the 
number of officials, and in exactly which officials that were found in each 
town. A third example is the laws against being disobedient to the court, plot 
against the council and use violence or insult officials. They were often 
repeated, but the punishments varied significantly. 



 221 

All of this gives us important clues about the development of medieval 
towns. First of all there must have been a relatively large exchange of know-
ledge between the regions. This was probably a work done mostly by the 
Hanseatic merchants. It can not be determined if the German merchants 
influenced the Swedish towns in their rule by a council, structure of admini-
stration, values, forms of political interaction and so on, but it must be con-
sidered plausible, since they had close contact with the Swedish towns 
during the whole Middle Ages. 

Secondly, there was, generally speaking, receptivity to the outside world 
in all of the regions that have been studied here. This is not at all surprising, 
considering for example the enormous change that the Swedish language 
went through during this period, with an extensive borrowing from Low 
German. Thirdly, the significant integration that has been noted by many 
historians is very explicit in the study, where the different regions shared 
common norms about the rule of a town and had a common understanding of 
how a town should be organized. Fourthly, this integration was driven by 
local operators who adapted the knowledge they had about town admini-
stration and political culture to local conditions. 

These factors can be seen as obvious, but they contradict most of the 
previous research of the Swedish towns, which mainly explains the develop-
ment in Sweden as a consequence of a dominating and overpowering Ger-
man culture. 

Influences 
These mentioned conclusions do not rule out the possibility that towns could 
collect influences from specific regions or towns. Is there anything that can 
lead us to view any specific geographical area as model for the Swedish 
towns? 

Exactly what caused the extensive similarities is difficult to determine. 
Similar local conditions could lead to similarities in town administration 
without a direct influence taking place between towns. It is probable that 
only a minor part of the similarities identified in this study can be explained 
by an explicit borrowing from specific towns. 

Returning to previous research, the common opinion that Lübeck was a 
model for the Swedish towns can be dismissed as non-valid considering the 
aspects under study here. The laws contain differences in council oaths, limi-
tations of relatives on the council, different punishments for corruption and 
disobedience to the council and so on. There were also differences in the hie-
rarchy of offices, which offices there were, entitlement of aldermen, the 
status of the chamberlains and the yearly election of officials. Aspects that 
were common for Lübeck and Swedish towns occurred commonly such as 
the fact that craftsmen were seldom aldermen, there was a lower court next 
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to the council and new aldermen were chosen by the old ones. There is there-
fore no reason to regard Lübeck as a specific model for the Swedish towns. 

When looking at similarities it can be presumed that the German towns in 
general were a source of inspiration for the Swedish towns in regard to town 
organization, even if a substantial part of the aspects studied here can be 
seen in other regions as well. In relation to political culture, the norms for a 
good rule were general, but towns managed to live up to them in varying de-
gree, which affected the political interaction. The stronger resemblances be-
tween Swedish towns and English rather than German towns in relation to 
political interaction most likely depended on similarities in town size, social 
structure and relation to the overlord. It is therefore probable that it cannot 
be explained in terms of a direct influence. 
 
During the fourteenth and fifteenth century, Swedish towns were part of a 
highly integrated town culture shared by all the areas under study in this the-
sis. Swedish citizens can be viewed as “Europeans”, for lack of a better 
word, to the same degree as their counterparts in German, Danish and Eng-
lish towns. Development took place in the same way in all of the regions. 
Mutual understanding of how a town should be organized and of how the 
relationship between and within town groups should be shaped were adapted 
by local operators to the local conditions. For all that we can tell, the deve-
lopment took place at approximately the same time. This led the towns to 
develop significant similarities, but each town also made certain modifi-
cations. The centre-periphery theory is not sufficient to describe this deve-
lopment, since it is not possible to show that a certain town or region has 
been a model, or that news spread from a centre out to the periphery. During 
the late Middle Ages the Swedish towns were part of an international culture 
in a way that they had never been before or would be from the sixteenth 
century to the present. 
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