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Det är ett roligt ting att slå in fönster, ping,
Nu kastom sten i ring! 
Kom bruket blott i swing,
Blef kanske bra all ting.

Ur: W. F. Palmblad,  
Dagens strider samt Skrifterna i detta ämne (1838).
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Förord
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nare kom jag att bli en del av det äldrehistoriska seminariet under ledning 
av professorerna Göran Dahlbäck, Olle Ferm och Arne Jarrick. Ett stort 
tack riktas till er och till mina seminariekamrater: Ann-Sofie Arvidsson, 
Roger Axelsson, Gabriela Bjarne Larsson, Fredrik Charpentier Ljungqvist, 
Christine Ekholst, Bo Eriksson, Anna Maria Forssberg, Jan Glete, Malin 
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och Biörn. Tack Anna som har intresserat sig lite extra. Tack också Christi-
ne för stort stöd och mycket hjälp i slutskedet, tack Tom Silvennoinen för 
all hjälp med bilder och annat under åren. Och ett jättestort tack Annika 
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1. Inledning 

Södermalmsupploppet 1719
Fredagen den 3 juli 1719 skövlades och vandaliserades ett hus på Lilla 
glasbruksgatan på Södermalm i Stockholm. Det var inledningen till ett 
upplopp som under tre nätter skulle rasa i huvudstaden. Totalt förstördes 
fjorton hus, varav tre var belägna i Gamla stan och resterande elva vid de 
lite ruffiga kvarteren kring Katarina kyrka på Söder.1 Över 60 personer ar-
resterades eller hördes i samband med händelserna och närmare 40 perso-
ner blev dömda i den rättegång som åtföljde upploppet.2

Den här studien handlar om upplopp och gatuoroligheter i Stockholm 
under c:a 130 år, från Södermalmsupploppet 1719 till de så kallade marsoro-
ligheterna 1848. Perioden brukar i Stockholmsforskningen betecknas som 
en stagnationsperiod beroende på den svaga demografiska och ekonomiska 
utvecklingen. Men perioden kan också ses som en dynamisk övergångspe-
riod från det äldre tidigmoderna samhället till ett modernt samhälle som 
var redo för det sena 1800-talets stora fysiska förändringar av stadsbilden, 
industriernas framväxt och så småningom också demokratins införande. 
Studien kommer att visa hur den samhällsutvecklingen både speglades i 
och drevs på av de folkliga massaktionerna på Stockholms gator. 

1 Om kvarteren kring Glasbruksgatorna i Katarina, se Järbe 1971, s. 165.
2 Källmaterialet till Södermalmsupploppet finns samlade i en volym i Slottsrättens arkiv på 
Stockholms stadsarkiv: ”Kommissorialrätt, ang. upploppet på Södermalm 1719”, Slottsrättens 
arkiv, Stockholms stadsarkiv (SSA). Innehållet i volymen består av samlat material från de pro-
cesser i kämnärsrätten och kommissorialrätten som åtföljde upploppet. Huvuddelen (c:a 400 si-
dor) utgörs av kommissorialrättens protokoll och dom. Bland ”Inkomna handlingar 1719” finns 
bl.a. protokollen från Stockholms respektive Stockholms södra kämnärsrätter. Kommissorial-
rättsprotokollet har parallellt renskrivits av två olika skrivare och delats upp i två buntar. I no-
terna skiljs dessa åt genom markeringar med (1) respektive (2). Delar av protokollet finns dock 
endast som koncept, vilket markeras med (3). Till kämnärsrättsprotokollets bunt (1) hör rätte-
gångsdatumen: 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 27/7. Till bunt (2) hör datumen: 15, 16, 20, 22, 24, 30/7; 
1, 3/8. Till bunt (3) hör 27, 28, 29, 31/7; 4/8; 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23/9; 2/10. I noterna nedan anges 
sidhänvisning till rättegångsmaterialet i de fall originaldokumenten är paginerade, dvs. i käm-
närsrättsprotokollen. Till domen anges sidnummer utifrån en tänkt paginering där första sidan 
är s. 1. Vid hänvisningar till de opaginerade kommissorialrättsprotokollen anges endast ”kom-
missorialrättens protokoll” följt av det aktuella rättegångsdatumet och buntens nummer.

Södermalmsupploppet 1719
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Upprinnelsen till händelserna 1719 skedde egentligen redan under torsda-
gen den 2 juli. Petter Hogman, en knappt 20-årig soldat vid gardet, stegade 
framåt kvällen in på en krog på Lilla glasbruksgatan på Södermalm. Han var 
i sällskap med två underofficerare. Gården där krogen låg ägdes av änkan 
Ingrid Schytt som hade övertagit den av sin make efter dennes bortgång. För 
att klara sitt uppehälle hyrde hon ut en del av gården till Magdalena Pihl och 
Maria Ihre som i sina två rum höll ett av Stockholms alla mindre utskänk-
ningsställen. De bägge kvinnorna hade även rykte om sig att vara prostitu-
erade, men för kvällen var Hogman och hans sällskap ute efter att få sig ett 
stop öl. Tillsammans med de tre männen satt en samling båtsmän inne i stu-
gan. Av någon anledning uppstod en mindre dispyt mellan båtsmännen och 
de tre militärerna. Underofficerarna gick strax därifrån varefter Hogman, 
stärkt av en sup brännvin, och som det står i protokollet från överläggning-
arna i rätten, ”ensamen kört ut alla de båtsmännen som där inne varit”.3

När han senare var på väg därifrån märkte han att två av dessa båtsmän 
följde efter honom. Vid tiotiden återvände han därför till Ingrid Schytts 
hus. I dörren gick de två förföljarna förbi honom, han stoppade dem och 
frågade varför de hade följt efter honom hela kvällen. De vägrade svara, 
men kom senare med ett glas brännvin för att utbyta en sup. Då Hogman 
vägrade blev situationen spänd. Den ena båtsmannen drog kniv och Hog-
man sprang in i rummet och bort till sängen. Där drog han sin värja och 
högg båtsmannen i huvudet så att ”blodet runnit ut”. 

Då reagerade den andre båtsmannen, han försökte fly men Hogman var 
snabbare och hindrade honom med värjan. I det samma stegade två andra 
under officerare in i stugan, båtsmannen fattade situationen och lyckades 
denna gång ta sig därifrån. Hogman ville följa efter men hindrades av de 
två underofficerarna. Tumult uppstod. De två båtsmännen som nu var ute 
på gatan samlade till sig en mindre folksamling som tillsammans började 
storma porten med stänger och stenar. En av dessa nytillkomna var Mår-
ten Widman, eller ”Garvare Mårten” som han kallade sig, båtsman även 
han. Mårten ställde sig uppe på berget utanför gården och vinkade till sig 
de andra för att där möta Hogman. Denne kom naturligtvis ut på berget, 
men när han fann sig omringad av åtta män med dragna knivar tog han sin 
tillflykt till en närliggande bordell, ”därest badstuga plägar hållas”. 

För att få ett andrum slog han igen porten, men strax började stenar att 
hagla, och värdinnan fick gå ut och vädja till stenkastarna att inte förstö-
ra hennes hus. Episoden slutade med att Hogman, med värdinnans hjälp, 
lyckades fly ut ur huset via ett tak ut på gatan därifrån han sedan kunde ta 
sig helskinnad hem.4 

3 Kommissorialrättens protokoll den 11/9 1719 (3). 
4 Torsdagens händelser återges endast på ett ställe i kommissorialrättens protokoll, nämligen 
Hogmans egna redogörelse den 11/9 1719 (3).
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Nästa kväll kom Petter Hogman tillbaka till Magdalena Pihls och Maria Ih-
res stuga. Anledningen till att han återkom så snart var att, som han säger i 
rätten, ”förnimma hurusom där stod till”. Med sig denna gång hade han en 
skrivare från regementet. När de hade satt sig och av Maria Ihre begärt in 
både öl och brännvin kom Christoffer Tomson in genom dörren. Tomson 
var till yrket målare och kände Hogman sedan tidigare och satte sig därför 
vid deras bord. I följe hade han även köpmannen Nyman. När värdinnan 
Magdalena Pihl fick syn på Hogman gick hon fram till bordet och brukade 
”en skamlös min på honom […] för att han om aftonen tillförinnan i hen-
nes rum huggit den ena båtsmannen och kört ut den andra”.5 Därefter vän-
de hon sig till Maria Ihre och skällde ut henne för att hon hade serverat öl 
och sprit till Hogman och hans sällskap. Den hårda stämningen drevs upp 
ytterligare när Magdalena senare ville utbyta en sup med Tomson. Han 
tackade för skålen med en föraktfull gliring om hennes tveksamma profes-
sion, varpå hon svarade med att kalla honom ”kanalje” och ”sakramenska 
hundsfott”.6 Detta var mer än vad Tomson kunde tåla, han fick tag på en 
käpp och började misshandla Magdalena med den.

5 Kommissorialrättens protokoll den 11/9 1719 (3).
6 Kommissorialrättens protokoll den 14/9 (3) samt 15/7 1719 (1). Dialogen är omtalad på flera 
ställen i källorna vilka dock skiljer sig starkt ifrån varandra. Bl.a. protokollet den 18/7 1719 (1) 
i förhör med Maria Ihre. Tomson: ”Hur många fäder har det barnet?” Magdalena: ”Mitt barn 
har inte mer än en fader!” Tomson: ”Tig kanalje! Annars skall vi visa dig annat!” Här är det alltså 
Magdalena Pihl som blir kallad kanalje.

Lilla glasbruksgatan hade kuller sten och 
trähusbebyggelse ännu vid tiden kring 
sekelskiftet 1900. Foto SSM.
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Därefter tilltog vandaliseringen: Hogman och Tomson slog sönder vart-
enda fönster i såväl Maria Ihres som Magdalena Pihls rum. Tomson gick 
sedan ut på gatan för att riva ner fönsterluckorna från utsidan. ”Är icke 
här horhus, få vi icke slå sönder vad här är?”7 Stämningen var hotfull, både 
vandaliseringen och misshandeln fortsatte. Hogman tog en kvinna om 
halsen och tryckte upp henne mot väggen, och även Tomson berättas ha 
”överfallit henne […] med hugg och slag”.8 

Under tiden hade ryktet gått runt staden och strax var det fullt med 
folk både utanför och inuti huset. Garvare Mårten, som vi känner sedan 
fredagen, träffade på en annan båtsman, Petter Wickman, på Skepps-
bron vid sextiden på kvällen. Mårten fick då höra att ”de hålla på att ste-
na slampställen”9 och de båda gick då till Maria och Magdalenas hus. När 
de kom dit var där redan stort tumult. Huset var omgivet av gardeskarlar, 
båtsmän, hantverkare samt en mängd småpojkar som alla kastade sten 
mot fasaden. Mårten berättar att två officerare, fänriken Normarck och 
löjtnanten Härtz, tog kommandot och beordrade skövling av huset. I rät-
tegångsprotokollet från den 15 juli kan man läsa:

Sedan skola de 2ne officerarne, som varit tillstädes, kommenderat pojkarne 
att riva ner luckan på huset. Och när pojkarne först dragit upp dörrarna 
skola officerare och gardes karlar gått in i huset, begynnandes därpå att slå 
ut fönstrena och ruinera allt vad som fanns i Maja Ihres stuva.10

Men att officerarna skulle ha varit aktiva i vandaliseringen tror inte kom-
missorialrätten på. De inkallades inte ens till förhör (dock som vittnen 
emot Oxman). Vad Mårten själv gjorde i huset är oklart, han nekade kon-
sekvent till alla anklagelser om att han hade varit inblandad i våldsamhe-
terna, istället sa han att han försökt förhindra förstörelsen. 

Klart är att flera personer gick in i huset och fortsatte förstörelsen. Bland 
annat slog de båda tobaksspinnaregossarna Jakob Bratt och Petter Sjöberg 
sönder låset på dörren och gick sedan in i huset och sparkade sönder Ma-
ria Ihres kakelugn.11 Gardes karlen Johan Leijon erkände att han gick ner i 
källaren där han vräkte omkull en tunna (troligen full med öl). Senare på 
kvällen sågs han även tillsammans med tre andra karlar bärandes på ett 
tungt stenbord som de uppenbarligen hade stulit från Maria Ihre.12 Kor-
pralen Anders Bohm kom ut ur huset med en stor spegel under armen som 

7 Kommissorialrättens protokoll den 18/7 1719 (1). Citatet är hämtat från förhöret med Magda-
lena Pihl och ska ha fällts av Tomson och Hogman.
8 Kommissorialrättens protokoll den 14/9 1719 (3).
9 Kommissorialrättens protokoll den 15/7 1719 (1).
10 Kommissorialrättens protokoll, förhör med Mårten Widman den 15/7 1719 (1).
11 Kommissorialrättens protokoll den 20/7 1719 (1).
12 Kommissorialrättens protokoll den 21/7 1719 (1).

1. inledning



19 

han slog i gatan så att den gick tusen bitar.13 Ett vittne berättade att han 
såg ”folket kasta ut igenom fönstren kläder sängar och skåp”.14 I tumultet 
som uppstod ute på gatan försökte några komma över så mycket brukbara 
saker som möjligt. Korpralen Oxman hade sagt: ”detta har jag förvärvat 
idag”, när han sågs på platsen med ett stort klädesknyte i famnen.15 Gar-
deskarlen Petter Berg blev ertappad med ett stulet lapptäcke.16 Det tycks 
som om just framför allt täcken och kuddar och andra sängkläder var det 
som stals. Även Garvare Mårtens kamrat Petter Wickman erkände i rätten 
att han stulit ett lakan och dessutom en skjorta.17 Men även misshandeln 
fortsatte: Magdalena berättade att rustmästare Broman tagit tag i henne 
och skrikit ”Du skall ut!”, varefter han släpade ut henne på gatan och slog 
henne. Tomson som då stod i närheten ropade: ”Slån bra på henne, det är 
rätt åt den kanaljen!” Under misshandeln förlorade Magdalena sin börs 
med pengar i och en guldkedja. Hon misstänkte först någon av Bromans 
kamrater men sedan även Broman själv för stölden. Kommissorialrätten 
lyckades emellertid aldrig ta reda på vem tjuven egentligen var.18

Under lördagen tycks ett rykte ha spridit sig att man hade skövlat ett hor-
hus och att flera liknande hus skulle skövlas under den kommande kvällen 
och natten. Det hade sedan länge florerat listor på hus där tvivelaktig verk-
samhet hade förekommit.19 Många av dessa kom även att bli föremål för 
massans framfart. Det första var Wendela Tranelias gård.

Garvare Mårten berättade i rätten att han låg och sov när förstörelsen 
började. Han blev väckt av en kvinna som sa till honom att han skulle stiga 
upp: ”de hålla på att stena ett hus”. När han kom dit såg han pojkar i full 
färd med stenkastningen. En stund senare vågade sig några av pojkarna 
tillsammans med båtsmän och några officerare in i huset. Enligt Mårtens 
berättelse hade de sedan ”slagit sönder, kastat ut bänkar, bord, sängar gam-
la tunnor och allt vad som uti huset funnits”.20

Att upploppet troligen inte hade uppstått helt spontant kan man ana 
genom förhöret med Wendela Tranelia. Hon berättade att den tidigare 
nämnde korpralen Oxman vid ett tillfälle hade sagt åt henne att ”sådane 
hus skulle ruineras”. Dessutom hade hon tidigare på lördagen träffat ro-
tebåtsmannen Lars Kohlbohm nere vid stadsgården. De kände varandra 
sedan tidigare, och två veckor före upploppet hade han huggit efter henne 

13 Kommissorialrättens protokoll den 15/7 1719 (1). 
14 Kommissorialrättens protokoll den 18/7 1719 (1).
15 Kommissorialrättens protokoll den 22/7 1719 (2).
16 Kommissorialrättens protokoll den 22/7 1719 (2).
17 Kommissorialrättens protokoll den 16/7 1719 (2).
18 Kommissorialrättens protokoll den 15/7 (1), 18/7 (1) samt 20/7 1719 (1). Broman friades helt 
från brott.
19 Kommissorialrättens protokoll den 27/7 1719 (1).
20 Kommissorialrättens protokoll, förhör med Mårten Widman den 15/7 1719 (1).

Södermalmsupploppet 1719



20

med kniv. Kohlbohm sprang nu fram till henne och sa att: ”I afton skall du 
få, som alla andra, du skall bliva bättre betalt, då vi komma till dig.”21 Det 
skulle visa sig att det inte bara var ett tomt hot; efter den kvällen var Trane-
lias och ytterligare nio hus helt förstörda. Kohlbohm själv dömdes till dö-
den men blev benådad och fick istället ett års straffarbete på tukthus.

Garvare Mårten fortsatte att neka i rätten. Detta trots att flera vittnen 
hade sett honom vandalisera och ha sönder allt i sin väg. Med en järnstör 
slog han först sönder köksspisen och sedan även kakelugnen. Därefter 
gick han lös på de bord och stolar och andra saker som blivit utkastade på 
gatan. Med en kniv skar han sönder ett bolster så att fjädrarna flög.22 Det 
tycks, tvärtemot hans egen berättelse, som om han var en av de ledande i 
upploppet. Det är utan tvekan hans namn som påträffas oftast i materialet. 
Om det beror på att han var den mest aktive och massans ledare, eller om 
det beror på att han var en, i de här kretsarna, känd bråkstake ger inte käl-
lorna något säkert svar på. Vi vet att han vid minst ett tidigare tillfälle varit 
dömd för stöld.23 Upprepade förseelser ledde enligt gällande praxis direkt 
till dödsstraff.24 Mycket riktigt blev han också slutligen dömd till galgen.25

Mårten berättade vidare att han kände igen flera personer vid Tranelias 
stuga, bland annat fänriken Nor-
marck, som han även hade sett da-
gen innan. Vidare såg han Johan 
Leijon som också hade varit med 
redan på fredagen i samband med 
stölden av stenbordet. Nu på lör-
dagen hade Leijon dessutom lyck-
ats komma över en stor träkista 
som han sågs bära på ut ur huset. 
Skomakargesällen Erik Åman sågs 
tillsammans med en lärling när de  
höll på att riva husets skorsten. 
Både Åman och Leijon blev dock 
frikända i brist på bevis.26

Upploppet drog emellertid vidare: Vid sextiden på kvällen kom skepparen 
Lasse Remsnider till platsen. Han kom lagom för att höra någon ropa ”Här-
ifrån till ett annat hus!” varefter folkmassan tågade mot assistenten Petter 

21 Kommissorialrättens protokoll den 22/7 1719 (2).
22 Kommissorialrättens protokoll den 15/7 (1), 18/7 (1) och 21/7 1719 (1).
23 Kommissorialrättens dom den 8/8 1719, s. 23 f. Av de två kopiorna av domen hänvisas till det 
exemplar som har 38 sidor.
24 Avrättningsmetoden vid stöldbrott var som regel hängning. Sundin 1992, s. 193.
25 Kommissorialrättens dom den 8/8 1719, s. 23.
26 Kommissorialrättens protokoll den 15/7 (1), 21/7 (1) och 20/7 1719 (2).

Mårten Widmans, ”Garvare Mårtens”, 
dödsdom. Ur slottsrättens dom, 1719. 
SSA.
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Ahlqvists två hus.27 Ahlqvist bodde inte själv i något av husen utan hyrde ut 
det ena till Anna Ekman och det andra till Båtsmannen Johan Breckhof och 
hans hustru. När folkmassan kom framstormandes mot husen gick Johans 
hustru Anna Breckhof ut på gården och vädjade till massan att lugna ner 
sig. Men knappt hade hon hunnit undan innan stenarna började hagla mot 
huset. Korpralen Oxman tog nu befälet och gick tillsammans med sex eller 
sju karlar in i huset, och folket därute kunde snart bevittna hur fönstren 
krossades och hur först en säng och sedan även sängkläder, husgeråd och 
linne kom farande genom det trasiga fönstret.28 

Under tiden klättrade Tomson över planket till Anna Ekmans hus 
”Fläckta Örnen”. Han fick tag på nyckeln och gick in i huset. I protokol-
let läser man vidare att: ”han [Tomson] med blottad värja skall slagit ut 
hennes fönster, huggit sönder skåp och dörrar och sedan kastat ut igenom 
fönstren allt vad som i stuvan funnit”.29 När även Lasse Remsnider kom-
mit in började de misshandla Anna Ekman. De tog hennes smycken och 
slet av henne kläderna, ”allt vad hon hade på sig så väl på huvudet som på 
kroppen”. För att komma åt en ring på hennes lillfinger var Remsnider be-
redd att skära av fingret, men någonting hindrade honom och de fortsatte 
ner i källaren. Där gick de lös på öltunnorna – vad de inte förmådde dricka 
upp hällde de ut. Kanske var båtsmannen Mats Nylander med där nere i 
källaren, vi vet att han arresterades utanför huset och var då ”så drucken 
att han näppeligen kunnat gå, och utanpå kläderna med dubbelt öl alldeles 
överstänkt”.30 Även Lasse Remsnider arresterades senare därute på gatan 
då vakten såg honom slå sönder ett tennstop som han tagit med sig ut ur 
huset. 

Garvare Mårten erkände i rätten att han varit i båda husen ”men ingen 
skada gjort”. Rätten fann honom emellertid överbevisad då flera vittnen 
hade sett honom kasta ut bord och stolar genom Breckhofs fönster och se-
dan fortsatt till Ekmans hus och där ”regerat som en best”.31

Men innan Mårten kom till Ahlqvists båda hus hade han hunnit med att 
skövla kamreren Jakob Ruts två hus. Det ena berättas ha stått tomt och det 
andra var uthyrt till Anna Christina Siborg. Det finns inga uppgifter om 
vad som hände i ödehuset, men från Siborgs hus får man en tämligen klar 
bild genom pigan i huset, Lovisa Olofsdotters, vittnesmål. 

Hon berättade att när hon på lördagskvällen låg och skurade golvet flög 
stenar in genom fönstren. Strax slogs köksdörren upp och in kom Mår-
ten med en kofot i handen och skrek ”Var äro hororna här plägar så vara 

27 Kommissorialrättens protokoll den 1/8 1719 (2).
28 Kommissorialrättens protokoll den 30/7 1719 (2). Att Oxman varit ledaren ges av förhör med 
Anna Breckhof den 22/7 1719 (2).
29 Kommissorialrättens protokoll, förhör med Anna Ekman den 15/7 1719 (1).
30 Kommissorialrättens protokoll den 22/7 1719 (2).
31 Kommissorialrättens protokoll den 1/8 1719 (2); kommissorialrättens dom s. 23.
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3 horor”.32 Med sig i släptåg hade han ett gäng småpojkar och de började 
genast slå sönder och kasta ut så mycket som möjligt av inredningen. Skåp, 
fönster, dörrar, kläder, bord och stolar – ingenting undgick förödelsen. 
Golvet i köket och i salen bröts upp, kakelugnen slogs i bitar. På några få 
minuter hade ett hem förvandlats till ett kaos. Någon hade slagit sönder 
ett skrin och tagit alla pengarna medan Mårten hotade Lovisa med kniv. 
Sakerna som kastats ut hade man tydligen också lastat på båtar som låg vid 
Skeppsbron nedanför huset och farit bort med dem. Vems båtar det var 
och vart stöldgodset tog vägen framgår inte av källmaterialet. 

Fältskären Anders Thorins hus tycks ha skövlats i flera omgångar under 
hela kvällen. I huset bodde även Anders hustru Anna Maja Maj och hennes 
dotter Susanna. Huset berättas ha varit beryktat över hela staden för dot-
terns odygdiga leverne och hennes oäkta barn.33

När korpralen Anders Malmberg kom dit relativt tidigt på kvällen såg 
han att huset höll på att stenas. Han gick då tillsammans med två andra 
korpraler, Mats Nyman och Matias Talgren till en närbelägen krog och 
styrkte sig med ett glas brännvin. När de kom tillbaka slog Talgren sön-
der ett fönster och kröp in tillsammans med Anders Lodin som vi känner 
sedan fredagen. Snart vällde mer folk in genom dörren. Vandaliseringen 
satte igång och ute på gatan sågs bl.a. Lodins hustru Brita stjäla ett huvud-
bolster. Ytterligare två kvinnor blev dömda för stöld utanför Thorins hus. 
Annika Börjelsdotter och Brita Carlsdotter som tog kläder och kuddar. 
Malmberg uppgav själv att han tog en kjortel, och sedan gick han hem.34

Han kom emellertid tillbaka vid tiotiden och kunde då bevittna hur ka-
kelugnen förstördes och stenarna kastades ut genom fönstret. Mitt under 
tumultet kom husets herre, gardeskarlen Anders Thorin, hem från sin 
vakttjänstgöring. Han satte igång att fäkta vilt med sin värja, men blev 
snart övermannad av folkmassan. Trädgårdsdrängen Lars Norgren fick 
strax tag på värjan och stal med sig den hem.35

En dryg timme senare kom en patrull från stadsvakten förbi Thorins 
hus. De två trumslagarna från gardet Carl Brinkman och Jonas Lundgren 
som bevakat platsen avvek då plötsligt från sin vakttjänst. De gick fram till 
huset och slog upp fönsterhakarna och krossade fönstren med bara hän-
derna. Flera vittnen berättade hur blodet rann längs Lundgrens händer. 
Anna Maja Maj som var fast övertygad om att hon trots allt kunde lita på 
de båda vakterna gav Brinkman ett knyte med pengar att förvara tills upp-
loppet var över. Detta fick hon naturligtvis aldrig tillbaka, men Brinkman 

32 Kommissorialrättens protokoll den 21/7 1719 (1).
33 Kommissorialrättens protokoll den 3/8 1719 (2), påståendet kommer från bataljonsprästen 
Anders Djurberg som tillfälligt hade bott i huset men flydde när han hörde talas om skövlingen av 
Ingrid Schytts hus kvällen innan. 
34 Kommissorialrättens protokoll den 13/7 (1), 14/7 (1), 23/7 (1), 30/7 (2), 1/8 1719 (2).
35 Kommissorialrättens protokoll den 30/7 (1), 1/8 1719 (1).
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nekade i rätten till att han överhuvudtaget sett något sådant knyte.36 Trots 
att de överbevisades fick de senare – tack vare den stora bristen på trumsla-
gare inom gardet – tillfälligt fribrev.37 

Ytterligare tre hus hann förstöras under lördagen. Det var den beryktade 
krogen ”Grå Lusen”, fransmakarehustrun Maria Linds gård på Urväders-
gränd samt änkan Karin Olofsdotters gård. Källmaterialet ger tyvärr yt-
terst fragmentariska uppgifter om vad som hände i dessa tre hus.38 Spridda 
vittnesmål ger oss endast namnen på några av de inblandade personerna 
samt vissa uppgifter om vad de anklagades för. 

I Grå Lusen, eller ”Gullsmedshuset” som det också kallas efter dess äga-
re guldsmedsmästern Wittkop, bodde änkan Anna Åkerberg tillsammans 
med Gertrud Eriksdotter. Vad som hände här framgår inte av källmateria-
let. Vad vi vet är att fyra dörrar sparkades sönder och att en hel del saker 
och linnekläder blev stulna. De enda som anklagades var Garvare Mårten 
och Tobias Menlös. Men även Mats Nylander sågs utanför huset strax inn-
an han arresterades.

Dörren till Maria Linds gård sparkades upp och in stormade ett flertal 
karlar. En av dem, Johan Fredrik Funk som tidigare hade varit med vid 
förstörelsen av både Anna Ekmans och Susanna Thorins hus, skrek: ”Uti 
ett horhus skolom vi föra ett tjuvoleverne!” Man röjde, vandaliserade 
och slängde ut kläder och annat på gatan. Det förekom även misshandel; 
trädgårdsdrängen Lars Norgren stötte Maria Lind i bröstet, drog henne 
i håret och slet till sist ut henne på gatan. Det stals en hel del från huset, 
och en av dem som gick på allra värst var Lars Kohlbohm (han som tidi-

36 Kommissorialrättens protokoll den 1/8 1719 (2).
37 Kommissorialrättens protokoll den 30/7 1719 (2).
38 Grå Lusen omtalas även hos Järbe 1971, s. 165. 

Kvarteren runt Katarina 
kyrka, detalj ur ”Swidde-
tavlan”. SSM.
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gare varnat Wendela Tranelia) som nu sprang ut ur huset med famnen full 
av stöldgods. Men framförallt var det en mängd kvinnor som stal Maria 
Linds tillhörigheter. Inte mindre än sju kvinnor blev anklagade för stöld 
i Linds gård, bland dessa nämns Annika Börjelsdotter som också var med 
vid Thorins hus. 

Från Karin Olofsdotters gård får vi inte reda på mycket mer än att tre 
under officerare anklagades för att ha slagit upp dörren till huset. Stads-
vakten kom dit när bråket fortfarande höll på, men något annat vittnesmål 
från dem får vi inte än att korpralen Bohm som deltog i upploppet kallade 
först Catarina Meijer, som bodde i huset, för ”hora” och fortsatte sedan 
med vaktmanskapet: ”Kanalje, hundsfottar, vem har satt eder hit”. Dess-
utom uppmanade han småpojkarna att kasta sten mot huset.39 

Under söndagen drog upploppet förbi ytterligare ett hus på Södermalm 
samt tre hus i Gamla stan. Catharina Pehrsdotter, som bodde i Portmans 
hus på Söder, hade blivit varnad redan dagen innan: Korpralen Oxman, 
som vi vid det här laget känner sedan både fredagen och lördagen, satt hos 
henne tillsammans med en annan korpral, Sven Lindqvist, och drack öl. 
Till en början var de beskedliga och nöjde sig med att varna henne för att 
även hennes hus kunde råka illa ut och sa att hon skulle se till att ha dörren 

39 Kommissorialrättens protokoll den 23/7 (1), 24/7 1719 (2); kommissorialrättens dom, s. 13.

Karta 1. Elva av de skövlade husen i Södermalmsupploppet 1719 låg i kvarteren runt Lilla 
glasbruksgatan vid Katarina kyrka. Tre hus låg i Gamla stan. Utsnitt ur Homanns karta 
1716–1724. SSA.
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låst. Men efter en stund hotade de henne med att om hon inte gav dem mer 
att dricka skulle de själva se till att huset blev skövlat. De gjorde emellertid 
aldrig verklighet av sitt hot utan gick därifrån.40

När upploppet sedan nådde huset på söndagskvällen tycks de två kor-
pralerna inte ha funnits med i folksamlingen. Det redogörs endast kortfat-
tat i materialet om skövlingen av Portmans hus. Vad vi får reda på är att 
Anders Lodin var där. Tillsammans med några båtsmän ska han ha rivit 
ner krogskylten utanför huset.41 De två underofficerarna Mårten Coliander 
och Tiel Möller blev arresterade utanför huset, men släpptes senare då rät-
ten inte fann några bevis mot dem.42

Upploppet fortsatte sedan i Gamla stan. En av de anklagade, den 14-årige 
perukmakaregossen Jürgen Kröger, sa i rätten att allt började med att en 
man, klädd som underofficer, sprang fram till några pojkar och frågade 
dem om det fanns något horhus i närheten. De visade honom då till Mal-
mins hus, som troligen låg invid Järntorget nära Slussen, varefter han be-
fallde dem att börja kasta sten mot huset.43 Mer folk rusade snart till och 
anslöt i den allt mer intensiva stenkastningen. Tumultet tilltog under det 
att fönster krossades och karmar, luckor och dörrar bröts upp och inred-
ningen slängdes ut på gatan. En av dem som gått hårdast fram var drängen 
Erik Erson – en stor kraftig karl klädd i grå väst och brunt förkläde. Han 
slängde ut åtminstone en stol och ett bolster genom fönstret sedan han 
även slagit sönder kakelugnen. När vakten kom blev han först fasttagen 
men lyckades med lite hjälp smita därifrån. Erson inkom dock senare till 
förhör i kämnärsrätten.44 

Klockan nio på kvällen fick rustmästaren under gardet, Martin Frust-
berg, order från högvakten att avvärja och styra upp oroligheterna samt att 
arrestera de han såg begå våldsamheter. Han begav sig då med några vak-
ter till Ollonqvists hus på Hälsinges gränd vid Västerlånggatan.45 Huset var 
ökänt sedan den prostituerade Margareta Berg under flera år hade bott och 
verkat där. Hon hade emellertid flyttat därifrån, och det framkommer inte 
av materialet vem som bodde där vid tiden för upploppet.46

40 Kommissorialrättens protokoll den 23/7 1719 (1); kommissorialrättens dom, s. 15.
41 Kommissorialrättens protokoll den 3/8 1719 (2); kommissorialrättens dom, s. 13.
42 Kommissorialrättens protokoll den 30/7 1719 (2).
43 På flera ställen i materialet omtalas att Malmins hus låg vid ”Germunds gränden” vid Väster-
långgatan. Den adressen har inte kunnat identifieras. Kryddkrämaren Jonas Malmin har emel-
lertid i husägarregister och i mantalslängder registrerats i motsvarande kvarteret Medusa vid 
Järntorget såväl före som efter 1719. Husägare i Staden inom broarne enligt Skattningslängd för 1716, 
SSA; Register över stadens södra kvarters mantalslängd år 1721, SSA.
44 Kämnärsrättens protokoll, fol. 11 ff. (Dvs. protokollet från Stockholms kämnärsrätt till skill-
nad från protokollet från Stockholms södra kämnärsrätt som också rannsakade fallet.)
45 Kämnärsrättens protokoll, fol. 1.
46 Kämnärsrättens protokoll, fol. 4, där rätten frågar ägarinnan Catharina Ollonqvist vem som 
bodde i huset, men hon sa sig inte veta det. 
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När vaktstyrkan kom fram stod det mycket folk både på Västerlångga-
tan och inne i själva gränden. De flesta var endast åskådare, men när Frust-
berg fick se stadsbåtsmannen Bengt Bohm komma springande ut ur huset 
lät han arrestera honom. Bohm nekade dock i rätten att han gjort någon 
skada inne i huset och blev därför också senare frikänd.47

Folkmassan växte hela tiden, och vid tiotiden var det uppemot 300 per-
soner som stormade in mot Hoparegränd invid Skeppsbron.48 De började 
kasta sten mot ett hus inne i gränden, men när dess ägare lyckades övertyga 
massan att ”inget oärligt folk” längre bodde där så gick man istället över till 
granngården, vilken ägdes av Skepparen Petter Falck. En av de inneboende 
i gården var Catharina Lundberg, som lär ha fört ”ett mycket otidigt lever-
ne både Sön- och helgedagar med drickande, dansande och spelande; såväl 
om dagarna som om nätterna och haft ofta besök av manspersoner.”49

Efter att i närmare en timme ha kastat sten mot huset trängde sig så 
folkmassan in och sprang upp mot andra våningen där Catharina hade sitt 
rum. Det berättas att några båtsmän gick lös med yxor på inredningen; 
bord, stolar, bänkar och kistor slogs sönder och kastades ut. Därefter gick 
några upp på taket där hustrun Margareta Berggren förvarade sina lin-
nekläder. Dem fick hon snart se sönderslitna och slängda ut över gränden.

När Martin Frustberg åter gav sig ut med sin vaktstyrka strax före klock-
an elva mötte de drängen Clas Andersson inne i huset med dragen värja. 
Han blev snabbt arresterad varefter vakterna sökte igenom resten av huset. 
De arresterade ytterligare två personer, båtsmannen Påhl Lustig och tross-
drängen Jöran Lustig, vilka båda låg gömda under en trappa.50

 Sammantaget pågick tumultet i Hoparegränden i över tre timmar, där-
efter tycks det som om folket drog sig hemåt och upploppet dog ut. 

Upploppets karaktär och orsaker

Deltagarna
Vilka var med i upploppet? Redogörelsen ovan ger vid handen att det till 
stor del verkar ha varit en blandning av soldater och båtsmän. I bilaga 151 
återfinns en sammanställning över de anklagade, vilken bygger på flera lis-
tor som ligger ihop med rättegångsmaterialet på Stadsarkivet. Totalt rör 
det sig om 64 personer, en summering efter köns- och yrkesfördelning ger 
följande tabell:

47 Kämnärsrättens protokoll, fol. 1 ff.
48 Kämnärsrättens protokoll, fol. 9.
49 Kämnärsrättens protokoll fol. 7.
50 Kämnärsrättens protokoll, fol. 3 ff.
51 Bilagorna återfinns längst bak i avhandlingen.
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Tabell 1. Anklagade i Södermalmsupploppet 1719, fördelade på yrkeskategori och kön.

kategori män kvinnor

Soldater 24 41

Båtsmän 9 -
Gesäller 2 -
Hustrur - 4
Gossar2 10 -
Tjänstefolk 4 4
Övriga 1 2
Totalt 50 14

källa: ”Kommissorialrätt ang. upploppet på Södermalm 1719”, Slottsrättens arkiv, SSA. 
anmärkningar: 1 Avser soldathustrur. 2 Gossar betraktas här som en egen kategori, t.ex. 
”skräddargosse”, ”tobaksspinnaregosse”, etc.

Huvuddelen av de namngivna personerna var alltså män även om det också 
fanns en betydande del kvinnor med i upploppet. Fördelat på yrkesgrup-
per dominerar militärer (inklusive båtsmän). Det tycks således ha rört sig 
om ett i huvudsak maskulint militärt upplopp. Det finns emellertid skäl 
att tvivla på att dessa 64 personer representativt speglar massans samman-
sättning i upploppet.

Kvinnornas roll var mer undanskymd än männens. Kvinnorna tycks av käll-
materialet sällan ha gått in i husen utan nöjde sig med att stjäla eller förstöra 
sådant som kastades ut på gatan. Man kan alltså anta att kvinnor i allmänhet 
tenderade att försvinna i mängden och aldrig kunde identifieras. Samma sak 
gäller troligen, i ännu högre grad, för kategorin gossar. Det omtalas på flera 
ställen i materialet att en stor mängd gossar var med framför allt vid stenkast-
ningen mot de olika husen, men de namnges endast i undantagsfall.

Vad gäller yrkesfördelningen skulle man kunna tänka sig en liknande 
infallsvinkel: att soldaterna och båtsmännen, som var tillfälligt inflyttade 
till Stockholm, syntes mer i upploppet och gick fram hårdare än de bofasta 
hantverkarna och tjänstefolket. 

Disciplin eller kaos
Hur ska man då karaktärisera händelserna i Södermalmsupploppet? Finns 
det något slags rationalitet i skövlandet av bordellerna eller var det endast 
ett kaosartat huligandåd begått av en annars tyglad folkmassa som plöts-
ligt släppts lös? Ja, det destruktiva och irrationella draget i upploppet är 
tydligt; visserligen stjäls det en hel del varor och persedlar, men det visar 
snarare på det kaos som omgav upploppet än att stölderna skulle vara dess 
mål. Avsikten var nog snarare att vandalisera och förstöra så mycket som 
möjligt för att markera ett missnöje.

Men även synen på det legitima i att göra revolt fanns tydligt med i Sö-
dermalmsupploppet. På flera ställen i materialet markeras att det var me-
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ningen att stadens alla horhus skulle förstöras. Om detta vittnar bland an-
nat kaplanen Nils Hedenius som på hemvägen från aftonsången i Katarina 
kyrka den 5 juli såg en stor folksamling invid kyrkogården. Han hörde nå-
gon läsa upp ett anslag att horhusen skulle utrotas.52 Man kan därför möjli-
gen anta att folket såg det som något av en rättighet att genom våldshand-
lingar göra sin röst hörd och påverka samhället. 

Som tecken på att Södermalmsupploppet även omgavs av ett – åtmins-
tone i någon mån – disciplinärt uppträdande kan episoden vid det ärbara 
huset i Gamla stan nämnas. Trots att folkmassan redan hade börjat kasta 
sten mot huset avbröt man skövlingen när man insåg sitt misstag att där 
inte förekom någon prostitution.

Intrycket av det disciplinerade förstärks även av tanken på att det hade 
förekommit planering. Upploppet föregicks av skvaller på stan, rykten och 
krogsamtal, vilket bataljonsprästen Anders Djurbergs berättelse vittnar 
om; prästen Djurberg hade sedan några dagar övernattat i Thorins hus, 
men när han hörde ryktet om skövlingen flyttade han ut innan upploppet 
hann komma igång.53 På så sätt kan Södermalmsupploppet helt säkert sägas 
vara planerat eller förberett. I protokollet den 30 juli berättar en granne till 
Johan Breckhof att han sett att man hade ritat en ring med krita på de hus 
som skulle förstöras, vilket även det vittnar om förberedelse och planering.

Men även om det disciplinerade draget tydligt finns där så är ändå ka-
oset och tumultet det mest utmärkande för upploppet. Någon riktig ord-
ning eller disciplin fanns inte, man gick mellan de utpekade husen och 
slog sönder vad där fanns. Och även om det verkligen existerade en lista 
på vilka hus som skulle skövlas, vilket det gång på gång frågas efter under 
rättegången, så kan den ändå inte ha haft någon större betydelse för hän-
delsernas utveckling. Vi har ju t.ex. kunnat se att när upploppet spred sig 
över till Gamla stan frågades det om var närmaste horhus låg. Vidare tog 
man ju också fel på ett av husen i Gamla stan när man började stena det är-
bara huset. Det verkar således osannolikt att upploppet, åtminstone under 
söndagen, följde någon i förväg uppgjord plan. 

Södermalmsupploppet visar inte heller tecken på att spåra ur. Person-
våldet var påfallande frånvarande, ingen blev dödad och om syftet på kort 
sikt var att skövla några av stadens bordeller måste man säga att massan 
denna gång lyckades väl.

Upploppets orsaker
Det finns starka skäl att anta att upploppets förlopp byggde på rationella 
orsaker och att syftet på längre sikt med vandaliseringen var att markera 

52 Kommissorialrättens protokoll den 27/7 1719 (1).
53 Kommissorialrättens protokoll den 3/8 1719 (2).
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ett missnöje. Men mot vem eller mot vad var detta missnöje riktat? Käll-
materialet ger härvid inget svar då man i rättegången aldrig verkar ha ställt 
frågan varför upploppet uppstod. Det är möjligt att upploppet hade en 
konkret orsak eller utlösande faktor, men i brist på ledtrådar om vad det 
i sådant fall skulle kunna tänkas vara får vi här nöja oss med att teckna en 
bakgrundsbild till händelserna och utifrån den försöka tänka oss in i olika 
möjliga orsaker. 

Miljön och förhållandena i Stockholm förvärrades under 1700-talets två 
första decennier. Krig, pest och missväxt decimerade befolkningen avsevärt 
och bördan ökade på de överlevande. Antalet fattiga och tiggare tilltog sam-
tidigt som den offentliga fattigvården i det närmaste helt sattes ur spel.54

Det stora nordiska kriget innebar kraftiga påfrestningar såväl på den 
svenska kronan som på den enskilde undersåten. Mellan åren 1700 och 
1719 dog närmare 150 000 svenska soldater. Många hemman lämnades öde 
och de nya tre-, fyr- och femmännings regementena utgjorde tunga belast-
ningar på rotebönderna. Även i städerna märktes krigsförlusterna, soldat-
änkor fick problem med försörjningen även om många kunde överta ma-
kens eventuella civila näring. 

Den ekonomiska situationen i landet förvärrades radikalt efter förlus-
ten vid Poltava 1709. När Sverige nu förlorade stora landområden, framför 
allt de baltiska och tyska provinserna, minskade intäkterna och man blev 
tvungen att finansiera kriget i allt högre grad med inhemska medel. Följ-
den blev höjda skatter och tullar, större statlig kontroll samt de nya s.k. 
nödmynten.55

1710 kom pesten till Stockholm. Ungefär en tredjedel av stadens c:a 
60 000 invånare dog under loppet av ett par månader. Befolkningsminsk-
ningen fick ytterligare påspädning med de tre missväxtåren 1716–1718. Kro-
nan gjorde vad den kunde för att lindra nöden, bl.a. infördes exportförbud 
på livsmedel, samt lagar om maximipris på spannmål. Men läget förvär-
rades av kriget. Provinserna i Baltikum som tidigare hade varit något av 
stormaktens kornbod hade förlorats och import västerifrån hade omöjlig-
gjorts i och med kriget med Danmark.56

Till en stadsmiljö som redan tidigare måste ha tett sig tämligen förfärlig 
även för en 1700-talsmänniska, kom alltså den nya demografiska/ekono-
miska krisen. Det är inte svårt att tänka sig att i en så laddad situation som 
rådde i Stockholm kunde minsta krogslagsmål ha urartat till ett regelrätt 
upplopp. Man skulle alltså kunna utgå ifrån att det låg latenta explosiva 
stämningar i luften som bara behövde en gnista för att tända. Det omtalas 

54 Johansson 1984, s. 30.
55 Behre, Larsson & Österberg 1991, s. 179 f. 
56 Carlsson & Rosén 1983, s. 554; Cornell, m.fl. (red.) 1993, s. 87 ff.
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på flera håll i rättegångsprotokollet att det fanns listor på hus som borde 
skövlas. När sedan gardeskarlen Petter Hogman ställde till en scen i ett av 
dessa hus så hade han (medvetet eller omedvetet) vält den första stenen, 
ryktet spreds som en löpeld alltmedan upploppet rullade på och ständigt 
förstärkte sig självt. Det gick inte att stoppa förrän det själv rann ut i san-
den efter skövlingarna i Gamla stan på söndagskvällen.

Resonemanget ovan bygger på materiella orsaker till upploppet. Men man 
kan naturligtvis även tänka sig förklaringar på andra nivåer. Jag kommer 
därför kort exemplifiera med först en psykologisk och därefter en mer mo-
ralisk dimension av samma problem.

Precis i dagarna för upploppet samlades hela den ryska Östersjöflottan 
under ledning av tsaren själv vid Lemland på Åland för att segla mot Stock-
holm.57 Läget var ytterst allvarligt, den svenska huvudstaden var direkt ho-
tad och därmed den forna stormaktens hela existens. Det skulle också visa 
sig under den kommande månaden hur prekär situationen var. På morgo-
nen den 11 juli 1719 kunde oroliga skärgårdsbor utanför Söderarm sikta de 
första seglen i den imponerande fiendeflottan. 132 galärer samt ett hund-
ratal mindre skärbåtar bar med sig en sammanlagd styrka av runt 26 000 
man under amiral Apraksins befäl. 

Man hade från svensk sida förväntat sig ett direkt anfall mot Stockholm, 
men detta skulle emellertid visa sig dröja några veckor, fram till den 13 au-
gusti. Slaget stod vid Baggensstäket, mindre än två timmars färd med båt 
från Stockholm. När den ryska flottan anföll med mellan 3 000 och 6 000 
man hade den en styrka som numerärt överträffade den svenska flera gång-
er om. Efter en ovanligt lång skottväxling kunde ändå den svenska styrkan 
driva fienden på flykten, och huvudstaden var räddad.

Det är inte otroligt att rykten om det stundande ryska anfallet hade nått 
den enskilde stockholmaren redan på ett tidigt stadium och därmed hjälp-
te till att piska upp skräckstämningen i staden. Svenska förband hade se-
dan flera veckor legat vid Danderyds kyrka beredda på ett anfall norrifrån, 
och åtminstone i militära kretsar var man alltså medveten om den fara som 
hotade huvudstaden.58 Kanske var det till och med detta som var den di-
rekt utlösande faktorn bakom upploppet. Teorin förstärks av att aktörerna 
utgjordes av militärer och båtsmän, de grupper som hade till uppgift att 
skydda huvudstaden mot ett dylikt hot. En stressad och irriterad situation 
bör ha uppstått och kanske i ren desperation gick man ut på gatorna och 
skövlade de 14 husen.

57 För utläggningen om de ryska härjningarna 1719 har används Jonson 1956, s. 110–153; Cor-
nell, m.fl. (red.) 1993, s. 103 ff.; Ericson Wolke, m.fl. (red.) 2004, s. 352–358 samt Sundberg 2006. 
De båda styrkornas storlek varierar kraftigt mellan de olika redogörelserna. På den ryska sidan 
nämns siffror på 3 000–6 000 man och på den svenska  700–1 200 man.
58 Jonson 1956, s. 125.
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Karl XII:s död året innan kan också ha spätt på de oroliga stämning-
arna i Stockholm. Kungens person var liktydig med det svenska enväldet. 
Hans död innebar att stormaktsdrömmarna var på väg att glida Sverige ur 
händerna – landet var på väg in i en ny era. Som symbol kan händelserna 
i Fredrikshald mycket väl ha satt djupa spår i desillusionerade stockhol-
mare. Den nya monarken – drottning Ulrika Eleonora – var en svag ledar-
gestalt, hon tvingades avsäga sig enväldet och man hade tagit ett långt kliv 
bort från den mytomspunne Karl XII. Kungens död innebar väl knappast 
någon utlösande faktor för Södermalmsupploppet, men tillsammans med 
faktorerna jag redogjort för ovan kan den mycket väl vägas in i de övriga 
bakomliggande orsakerna.

På individnivå kan naturligtvis varje deltagande aktör ha haft sina egna en-
skilda motiv för upploppet. Men på ett strukturellt plan ser vi att våldsam-
heterna i första hand riktades mot en gemensam företeelse, nämligen pro-
stitution. Den moraliska dimensionen som nämndes ovan gäller här alltså 
synen på prostitution under 1700-talet, men även synen på det samhälle-
liga förfall som så tydligt kunde skönjas just i skiftet mellan stormakts- och 
frihetstid.

Med anledning av att det bodde prostituerade i flera av de skövlade hu-
sen, kan man anta att upploppet var riktat antingen direkt mot kvinnorna 
själva eller mot prostitutionen som företeelse. Den danska historikern Tin-
ne Vammen har i en uppsats skrivit att prostitutionen i det förindustriella 
samhället vanligen tenderade att öka i samband med missväxt-, krigs- eller 
hungerår.59 Det är således inte orimligt att anta att de dåliga tiderna som 
föregått sommaren 1719 medförde ett ökat bordellväsende i Stockholm. 

Vi kan därmed för det första se en förändring i samhällsstrukturen som 
i de dystra tiderna nog kunde uppfattas som ett brott mot den naturliga ord-
ningen.60 Folket ansåg helt enkelt att prostitutionen hade växt sig för stor, 
och när de lokala myndigheterna inte ingrep (vilket kan ha berott på stads-
vaktens bristande resurser) så valde folket att ta lagen i egna händer. Att de 
prostituerade inte sågs med helt blida ögon framkommer tydligt i källma-
terialet. Bland annat talade den anklagade Anders Lodin i rätten föraktfullt 
om Susanna Thorins ”odygdiga leverne som hon alltid skall hava fört”61

En ökad prostitution bör för det andra ha lett till problem med sprid-
ningen av könssjukdomar.62 Garnisonen var särskilt drabbad av den vene-
riska smittan vilket kan bidra till att förklara den stora andelen gardessol-
dater bland aktörerna. Det var också från kommendanten för Stockholms 

59 Vammen 1992. 
60 Jfr. Thompson 1983.
61 Kommissorialrättens protokoll den 13/7 1719 (1).
62 Se SOU 1981:71, ang. spridningen av veneriska sjukdomar på grund av prostitution, samt his-
toriken kring reglementeringen 1859.
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garnison som de första kraven på reglementering kom i början på 1800-ta-
let.63 Detta visar på att prostitutionen sågs som ett stort problem av befäls-
kåren, något som även bekräftas i källmaterialet. Det framkommer bland 
annat vid förhör av en korpral vid gardet ”att många kaptener och löjtnan-
ter under garde skola den tiden haft sådana listor”, dvs. listor på ”suspekte 
hus” som skulle attackeras och skövlas.64

En tredje möjlighet till varför de prostituerade drabbades kan vara en 
form av avundsjuka. Kanske hade just dessa kvinnor lyckats tillskansa sig en 
materiell standard som hederligt arbetande, t.ex. soldat- eller hantverkar-
hustrur, inte kunde nå. Tinne Vammen styrker antagandet när hon skriver:

För de lyckligast lottade kunde det här yrket [prostitution] ge högre inkomster, 
friare arbetsförhållanden, bättre kläder och större privatkonsumtion än 
många av de lågavlönade arbeten, som icke yrkesutbildade kvinnor kunde 
tjäna sitt levebröd på.65

Slutligen ska nämnas ytterligare något om den moraliska dimensionen. En 
sådan moraliskt förankrad idé om upploppets orsaker kan vara att det ti-
diga 1700-talets innevånare såg sig själva och sina liv i ett bibliskt perspek-
tiv där krig, pest och missväxt var tecken på en kommande förstörelse – att 
Sodom och Gomorra hade kommit till Stockholm! Staden låg som i ett 
undergångsskimmer. Den mer eller mindre öppna prostitutionen och det 
minst sagt brokiga och syndfulla kroglivet i hamnbusarnas kvarter kring 
Glasbruksgatorna var ur ett sådant synsätt oacceptabelt. Man hade fått 
nog, det måste rensas bort! Att sådana stämningar kan ha legat i luften en 
längre tid visar rektor Elingius predikan i Klara kyrka från påskafton 1684:

Stockholm icke allenast en syndastump, ett andra Sodom, ja, värre än Sodom, 
så att under är, att Gud icke med eld och svavel det allaredan avbränt har.66

Upploppet syftade med en sådan vinkling alltså varken till att slå uppåt el-
ler nedåt utan till att skydda staden mot Guds vrede.

Forskningsämnet
Ämnet för den här studien är folkliga massaktioner i Stockholm under den 
förindustriella epoken. Med ”folkliga massaktioner” menar jag företeel-
ser som upplopp, uppror, kravaller och demonstrationer, men även större 

63 Lundquist 1982, s. 64; Svanström 2000, s. 136.
64 Kommissorialrättens protokoll den 27/7 1719 (1).
65 Vammen 1992, s. 90.
66 Järbe 1971, s. 65.
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gatubråk och andra oroligheter på offentliga platser. Termerna för dessa 
företeelser och gränserna dem emellan är inte helt tydliga, men behöver 
för denna studie inte närmare klargöras eller definieras. Jag har huvudsak-
ligen sökt efter de största och mest påtagliga oroligheterna som inträffade 
under tidsperioden, där främst våldsinslagen och folkmassans storlek har 
varit de betydande kriterierna. Orsakerna till upploppen är däremot inte 
avgörande för urvalet, folkmassorna behöver alltså inte ha haft något ut-
talat syfte med sina aktioner för att jag ska anse dem intressanta. Jag har 
heller ingen ambition att klassificera oroligheterna eller dela in dem i olika 
kategorier. Däremot kan det vara fruktbart att söka såväl de bakomliggan-
de som de direkt utlösande orsakerna för att kunna förstå både massaktio-
nerna och det samhälle de uppstod i.

Mina försök till förklaringar av Södermalmsupploppet i avsnitten ovan 
är naturligtvis endast teoretiska och utgår alla från den specifika kontexten 
kring Södermalm och Stockholm sommaren 1719. Mycket längre än så kom-
mer man inte vid en så pass isolerad studie av en enskild händelse. För att 
öka förståelsen och få en mer generell förklaring till de folkliga upploppen i 
det tidigmoderna samhället krävs en långt mer systematisk undersökning. 

I det som följer kommer jag därför att ringa in forskningsämnet och 
tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta undersökningen. En natur-
lig och inledande utgångspunkt tas i det aktuella forskningsläget. Hur har 
man tidigare studerat och tolkat förindustriella upplopp? Avsnittet bidrar 
till att bygga en modell där kronologi och närläsning blir centrala inslag i 
studiens metod.

Idéer och tankar om upplopp och social oro
Det internationella forskningsläget kring upplopp och social oro under 
förindustriell tid är stort – omfångsmässigt närmast oöverblickbart. Äm-
net är kontroversiellt och särskilt inom den historiematerialistiska tradi-
tionen har debatten pågått åtminstone sedan 1950-talet och är i hög grad 
fortfarande livaktig.67 Traditionellt har sökandet efter ekonomiska eller 
sociala orsaker till konflikterna dominerat inom upploppsforskningen där 
avsikten ofta har kunnat kopplas till exempelvis statsbildning, eller bonde-
klassens frigörelse från en förtryckande överhet.68

I ett relativt tidigt skede övergav emellertid en rad tongivande histori-

67 En övergripande sammanställning av vad som skrivits inom ämnet som helhet är i detta sam-
manhang både överflödig och ogörlig. För den intresserade finns en rad dylika översikter att tillgå, 
se t.ex. Tilly 1995, s. 24 ff. Några banbrytande verk kan dock räknas upp: Hobsbawm 1959; Rudé 
1964; Thompson 1974; Blickle 1981; Le Roy Ladurie 1982 (1979); Scott 1985; Clark 1986; Tilly 1986; 
Scott 1990; Tilly 1993; Tilly 1995; Blickle (red.) 1997. Ett stort internationellt encyklopediprojekt 
i åtta band, International Encyclopedia of Revolution and Protest, är under utgivning och beräknas 
utkomma på Blackwell våren 2009.
68 Se även resonemanget hos Sennefelt 2001, s. 24–27.
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ker den materiella inriktningen, för att istället fokusera på de kulturella 
kontexterna och folkets upplevda missförhållanden.69 I konfliktsituationer 
blottläggs samhälleliga strukturer som genom den kontextuella aspekten 
blir möjliga att studera. Konflikterna i sig blir därigenom huvudsakligen 
ett verktyg för att studera annars dolda maktförhållanden i det äldre sam-
hället. För forskningen medförde detta i förlängningen att intresset för de 
storskaliga och väpnade bondeoroligheterna delvis kom att avta till för-
mån för studier kring andra – mer subtila – protestformer. I huvudsak kan 
två linjer urskiljas som fortfarande är i högsta grad levande. Den ena gäller 
studier av den judiciella infrastrukturens expansion som möjliggjorde le-
gala protestformer i t.ex. domstolar, politiska församlingar och i officiella 
klagoskrifter.70 Inom den andra linjen har man snarare sökt efter använ-
dandet av helt utomlegitima protestformer såsom desertering, rymning, 
förhalning eller tjuvjakt.71 

Min studie ansluter i huvudsak till denna kulturhistoriska tradition. 
Även om Stockholmsupploppen inte syftade till grundläggande samhälls-
omstörtning så gick de heller inte de maktbärande skikten obemärkta 
förbi. De strikt ekonomiska kopplingarna är ofta vaga och svårfunna; or-
sakerna var istället förmodligen rätt disparata i det att de skiljde sig starkt 
inom massan men också mellan de olika upploppen. Som exemplet med 
Södermalmsupploppet visar framkommer sällan annat än vaga ledtrådar i 
källorna. Det kan därför vara mer fruktbart att bryta ner händelserna i del-
moment och studera dessa kontextuellt utifrån det samhälle de uppstod i.

Metodologiska influenser till en sådan ansats har på det konkreta pla-
net inhämtats från ett par numera klassiska texter ur den internationella 
litteraturen. Jag kommer att använda mig av två arbeten, skrivna av den 
brittiske historikern E. P. Thompson respektive den amerikanske sociolo-
gen Charles Tilly. Båda behandlar Storbritannien men är i övrigt tämligen 
olika till sin karaktär. Samtidigt som dessa texter är centrala för den här 
studien kan de även anses representativa för två viktiga genombrott för de 
idéer och tankar som historiografiskt har präglat forskningen kring upp-
lopp och social oro. Efter denna internationella utblick behandlas i det på-
följande avsnittet även några teman ur den inhemska diskussionen kring 
social oro, politik och politisk kultur.

69 Pionjär var den norskfödde historikern George Rudé med sin studie av folket och massan i 
bl.a. Englands förindustriella upprorsrörelser och de franska revolutionerna, Rudé 1964. Vid 
samma tid, och in på 1970-talet, blev den brittiske historikern E. P. Thompsson banbrytande med 
flera kulturhistoriska tolkningar av förindustriellt folkligt motstånd, Thompson 1963; Thomp-
son 1971; Thompson 1974. Jfr. dock Lars Magnussons efterskrift i Thompson 1983, s. 242–247.
70 Ex. Ylikangas 1991, s. 102 (gäller Finland). För svensk del är Eva Österberg den främsta uttol-
karen (se nedan). Se resonemang hos Linde 2000, s. 20 f. 
71 Den amerikanske antropologen James C. Scott är förmodligen den främsta företrädaren för 
studier av vardagligt motstånd. För svensk del är Martin Linde och Dag Lindström två bra exem-
pel, se Linde 2000; Lindström 2005.
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Med en berömd artikel i tidskriften Past and Present från 1971 gjorde 
E. P. Thompson upp med vad han då kallade ”den spasmodiska skolan” vil-
ken likt en stimuli–responsreaktion kopplade samman ”upplopp”72 med 
ekonomiska kriser, arbetslöshet och höga spannmålspriser. Istället för att 
agera tvångsmässigt och förutbestämt menade Thompson att folket histo-
riskt har gjort motstånd och protesterat när nya ekonomiska system gjort 
intrång på deras traditionella legitima rättigheter. De till synes irrationella 
dragen i de förindustriella upploppen var enligt honom i själva verket re-
sultatet av att de inte syftade till omedelbar vinning. Logiken fanns istäl-
let att finna i en långsiktighet i t.ex. prissättningen på bröd och spannmål, 
eller i en enkel markering av missnöje som påvisade folkets potentiella 
maktposition i det ekonomiska systemet.73 

Resonemanget låg sedan till grund för ytterligare en välciterad artikel, 
”Patriciskt samhälle, plebejisk kultur”, som publicerades tre år senare (sv. 
övers. 1983).74 Enligt Thompson var 1700-talet en mellanperiod i brittisk 
historia. Adelns paternalistiska kontroll hade vittrat sönder medan indu-
strialiseringen, med sina nya former av patriarkala strukturer, ännu inte 
hade börjat. Detta medförde en tid av relativ ”frihet” där den folkliga, eller 
plebejiska, kulturen tilläts expandera. För Stockholms del kan den relativa 
friheten motsvaras dels av att trycket från den stormaktstida militärstaten 
lättade och dels att den lägre hantverkarklassen blev mindre beroende av 
sina mästare, t.ex. genom införandet av så kallad ”kostpenning” och möj-
ligheten att skaffa egen familj och bostad.75

De folkliga protesterna fick större utrymme i det offentliga rummet. I 
linje med resonemanget från den tidigare artikeln syftade dessa protester 
snarare till att långsiktigt flytta fram de kollektiva positionerna än till ome-
delbar personlig vinning eller politisk revolt. ”Denna plebejiska kultur var 
visserligen inte revolutionär eller ens förrevolutionär”, skriver Thompson. 
Men, fortsätter han, ”man bör heller inte beteckna den som underdånig. 
Den gav upphov till upplopp men inte till uppror, till direkt aktion men 
inte till demokratisk organisation.”76 

Thompson diskuterar tre typiska kännetäcken för de folkliga förindu-
striella upploppen där de kollektiva och långsiktiga dragen tydligt gav sig 
tillkänna. Han kallar dem ”anonym tradition”, ”snabb aktion” och ”folk-

72 Termen upplopp (eng. ”riots”), ifrågasätts av Thompson, som menar att det ligger en förrä-
disk trubbighet i begreppet vilket tenderar att leda oss just till den ”spasmodiska historiesynen”. 
Thompson 1971, s. 76, 107–108. Jag kommer dock i den här studien likväl att använda ”upplopp” 
som ett samlingsbegrepp och menar att man undkommer faran bl.a. genom att betrakta begrep-
pet i ljuset av ”politisk kultur”. 
73 Thompson 1983, s. 65–68.
74 Thompson 1974; Thompson 1983.
75 Se Hayen 2007, s. 137–147.
76 Thompson 1974, s. 383–387, 397. Citat i sv. övers, Thompson 1983, s. 210.
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lig motteater”.77 Den anonyma traditionen syftade till att stärka protestens 
allmängiltiga aspekt utan att visa vem eller vilka som låg bakom. Och det 
var lika viktigt att inte heller i efterhand riskera att bli utpekad eller igen-
känd. En förutsättning för att optimalt lyckas med upploppet var därför 
den snabba aktionen. Man måste snabbt samlas ihop och agera innan poli-
sen – eller stadsvakten – slog till, men ändå på ett sådant sätt att upploppet 
störde maktens representanter. Det tredje kännetecknet, folklig motteater, 
kan översättas med att folket genom att slå sig samman iscensatte ett skå-
despel inför de styrande klasserna. Man markerade närvaro, och potentiell 
kraft.

Utifrån Thompsons resonemang om det tillsynes irrationella, men lik-
väl logiska, draget i de folkliga upploppen kommer jag att i den här studien 
undersöka om Thompsons tre kännetecken även kan skönjas i orolighe-
terna i den svenska urbana miljön i Stockholm. Och i så fall; hur tog de sig 
uttryck? Kan man – som jag var inne på i resonemanget ovan om Söder-
malmsupploppet – se en liknande funktion hos Stockholms folkmassor 
som på den engelska landsbygden där orosstiftarna snarare var ute efter 
att markera potentiella maktpositioner än att tillskansa sig omedelbara 
(materiella) vinster? Resultatet av en sådan analys kan belysa just upplop-
pens rationella sidor och hjälpa till att placera in gatuoroligheterna i den 
förindustriella, svenska, urbana politiska kulturen.

Det andra arbetet som jag har hämtat metodologiskt stöd ifrån är Charles 
Tillys forskningsprojekt om det tidigmoderna brittiska folkets politiska 
uttrycksformer, och hur dessa uttryck kom att förändras i grunden vid in-
dustrialiseringens genombrott. Via sökord i ett omfattande tidningsmate-
rial registrerade projektets medarbetare över 8 000 fall av politiska mass-
aktioner, eller vad Tilly själv kallar ”contentious gatherings”. Dessa kunde 
sedan systematiseras utifrån vilka inslag som dominerade händelserna i de 
olika aktionerna. Knippen av sådana inslag utgör med Tillys terminologi 
”repertoarer”. 

När studien redovisades i boken Popular contention in Great Britain 
1758–1834, som kom ur trycket 1995, visade resultatet en utveckling från en 
1700-talsrepertoar där de politiska massaktionerna var lokala, indirekta och 
partikularistiska mot en 1800-talsrepertoar med nationella, flexibla och au-
tonoma upplopp. Förklarat betyder detta att vid undersökningsperiodens 
början var de brittiska folkliga upploppen rätt våldsamma och oordnade 
tillställningar där folkmobben genomförde till synes irrationella och ofta 
även symbolladdade aktioner. Fanns uttalade mål så var syftet vanligen att 
påverka aktuella lokala frågor såsom brödpriser eller betungande skatter. 
 

77 Thompson 1983, s. 212–218. 
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Således inte olikt de som E. P. Thompson studerade, och som han menade 
även ägde en outtalad långsiktighet.78 

Tillys projekt adderar emellertid även ett utvecklingsperspektiv; framåt 
1830-talet visade sig de folkliga politiska uttrycksformerna ha genomgått 
en förändring. Det blev successivt allt vanligare med välorganiserade of-
fentliga massmöten och debatter. Politiska sammanslutningar började hu-
vudsakligen i London där förutsättningarna för politisk interaktion med 
makten var som störst. Intresset ökade för nationella frågor, och krav ställ-
des från ”gräsrötterna” på tillträde till den parlamentariska makten. Vi ser 
alltså något som kan kallas en demokratiseringsprocess i de brittiska mas-
saktionerna med en stegvis utveckling från en våldsam, okontrollerad pö-
bel/mobb till städade och välorganiserade massmöten; från skattekravaller 
och gatuteater till välartikulerade krav på politiskt medbestämmande.

Kan denna brittiska utveckling även gälla det förindustriella Stock-
holm? En förutsättning för en jämförelse mellan England och Sverige, eller 
mellan London och Stockholm, är att man tar hänsyn till den tidiga brit-
tiska industrialiseringen respektive det relativt sena industriella genom-
brottet i Sverige. Upplopp och folkliga massaktioner speglar samhället och 
man måste därför komma ihåg att de brittiska politiska massmötena som 
ställde parlamentariska krav på 1830-talet agerade i ett samhälle som inte 
uppträdde förrän närmare ett halvsekel senare i Stockholm. 

Förändringen av de brittiska massornas sociala sammansättning och 
agerande kommer ändå – förbehållet de ovan nämnda tidsförskjutning-
arna – utgöra en viktig utgångspunkt för den här studien. I Södermalms-
upploppet hördes, såvitt källmaterialet medger, inga politiska krav eller 
slagord. Inte heller i rätten under rannsakningarna av händelserna ställdes 
frågor om varför folket skövlade en rad bordeller. Om Tillys resultat även 
gäller för Stockholm så kommer vi se att den bilden inte längre stämmer 
vid undersökningsperiodens slut. Istället kommer massan att utgöras av 
aktörer med politisk insikt och demokratiska krav på medbestämmande.

Tillys idéer om orons repertoarer, såsom tänkta knippen av tematiska 
inslag och rutiner i händelseförloppen, kommer i undersökningen att im-
plementeras på ett mer handfast sätt än i den ursprungliga teorin. Meto-
dologiskt sker det genom ett antal tablåer över de studerade upploppens 
tematik. En sådan tablå kan för Södermalmsupploppets del studeras i ta-
bell 2 på nästa sida.

Uppställningen är tänkt att kunna användas som en nyckel. Genom att kon - 
tinuerligt bocka för olika teman, alternativt lägga till fler, varefter de åter- 

78 Tilly 1995, s. 41–48, 63–64. Jag använder här Pär Frohnerts översättningar av Tillys begrepp 
i tur och ordning: parochial, bifurcated, particular respektive cosmopolitan, modular, autonomous. 
Frohnert 1998, s. 86–95.
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Tabell 2. Tematisk översikt över Södermalmsupploppet 1719
teman upplopp 1719
kvällstid 
centrala stadsdelar 
stora folkmassor 
våldsamma/blodiga aktioner 
vapen 
stenkastning 
okväden förekom i massan 
ära och heder viktigt 
förtal mot vakter 
våld mot vakter 
alkohol 
samband med krogar 
dynamik: expansion 

finns i respektive undersökt upplopp, kan ett mönster för orons föränd-
ring komma att framträda.

En svensk modell?
Till skillnad från det internationella läget är den svenska forskningen om 
förindustriella upplopp liten. Det som skrivits gäller dessutom i stort sett 
endast landsbygden; för städernas del är forskningsläget magert.79 Endast 
ett fåtal – uteslutande äldre – undersökningar om städernas sociala oro 
finns, och då behandlas endast enstaka incidenter.80 Vad gäller forskningen 
om upplopp och oroligheter på landsbygden ligger tonvikten huvudsakli-
gen på medeltidens bondeoroligheter.81 

Att svenska upplopp under den förindustriella tiden hör till undantagen 
har historikern Eva Österberg påvisat i en lång serie artiklar och uppsat-
ser. I ”Vardagens sträva samförstånd”, som utkom i en antologi 1993, dri-
ver hon tesen att rötterna till det som kallats den svenska modellen under 
1900-talet, med sina breda förhandlingslösningar och kollektiva samför-
stånd, kan spåras tillbaka till det svenska bondesamhället.82 ”Politisk kul-

79  Endast två korta artiklar kan nämnas som ur någon form av helhetsperspektiv behandlar ti-
digmoderna urbana upplopp i Sverige, Rydén 1992; Legnér 1997. Dock kan, för den senare delen 
av perioden, även nämnas; Karlbom 1967 och Cederqvist 1980 även om båda dessa främst foku-
serar på arbetarklassens formering under industrialiseringsepoken. Den populärt hållna trilo-
gin Svenska uppror av Mats Adolfsson erbjuder närmast en katalog över en mycket stor mängd 
oroligheter genom den svenska historien varav många också skedde i städerna, Adolfsson 2007a; 
Adolfsson 2007b; Adolfsson 2007c.
80 T.ex. Almquist 1942 (om marsoroligheterna 1840) och Hedman 1969 (om fersenska mordet 
1810), samt Ture Nermans båda verk om fersenska mordet respektive Crusenstolpekravallerna 
(1838), Nerman 1933; Nerman 1938. 
81 Under 1990-talets sista år kom flera betydande verk som berör ämnet, t.ex. Reinholdsson 1998 
och Harrison 1997. För den tidigmoderna tiden märks Ylikangas 1999 samt Sennefelt 2001.
82 Österberg 1993.
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tur”, menar hon, är de varaktiga och folkligt förankrade värderingarna om 
vad som överhuvudtaget kan räknas till politik, under vilka omständighe-
ter politiska beslut får tas för att anses legitima samt hur man enligt tradi-
tionella mönster bör lösa sociala och rättsliga problem.83 

Den svenska politiska kulturen från mitten av 1500-talet fram till 
1800-talet har, enligt Österberg, präglats av en ”förhandlingskult snarare 
än en handlingskult”. Man har valt oblodiga lösningar hellre än upplopp 
och uppror. Huvudmotsättningarna i samhället – mellan allmoge och cen-
tralmakt – har lösts förhandlingsvägen via institutioner där överheten och 
folket har kunnat mötas: i huvudsak i riksdagen på den centrala nivån, och 
i häradsting och sockenstämmor på den lokala nivån. Detta, menar hon vi-
dare, är ett klart markerat brott inte bara mot ”medeltidens bondeuppror 
och den tidiga vasatidens blodiga Dackefejd”, utan även mot internatio-
nella trender. Den franska revolutionen och de många tyska och brittiska 
bonderevolterna kontrasteras lätt mot det fridsamma livet på den svenska 
landsbygdens åkrar och tegar.84 

Resonemanget mynnar ut i en konsensustanke som är både lockande 
och till stora delar väl underbyggd. Inte desto mindre finns utrymme 
för åtminstone tre invändningar: För det första bygger Eva Österberg 
sin hypotes på ett relativt osäkert forskningsläge eftersom svenska folk-
liga massaktioner ännu inte har undersökts i tillräcklig omfattning för 
att vi ska få en fullständig bild av dessa. För det andra har forskningens 
fokus huvudsakligen legat på enskilda lokala kanaler för konflikthan-
tering medan överblicken från den infrastrukturella nivån fortfarande 
saknas. Och för det tredje är det viktigt att påpeka att Österberg endast 
har studerat förhållandena på landsbygden när hon talar om den typiskt 
svenska konsensuslinjen. Den urbana oron är däremot ännu inte under-
sökt.

I en artikel i Historisk tidskrift från 2002 tar Börje Harnesk fasta på den 
första invändningen ovan, och problematiserar de båda föreställningarna 
om dels att den svenska historien skulle vara mindre konfliktfylld än t.ex. 
den tyska eller den franska, och dels att det tidigmoderna svenska samhäl-
let var mer lyhört för undersåtarnas krav än de motsvarande europeiska. 
Hade de svenska bönderna verkligen större möjligheter att föra fram sina 
intressen via legala kanaler än bönderna i andra länder – så att de därmed 
inte behövde ta till våldsmetoder, frågar han sig.85 Harnesk kan själv inte 

83 Österberg 1993, s. 127–128. Jag ansluter mig emellertid huvudsakligen till Karin Sennefelts an-
vändning av begreppet ”politisk kultur”, se Sennefelt 2001, s. 17 ff., där hon delvis även kritiserar 
Österberg, samt i fjärde delen av Signums svenska kulturhistoria, Christensson (red.) 2006, s. 
17–49. 
84 Österberg 1993, s. 129 f.
85 Harnesk 2002, s. 84.
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svara på frågan, utan efterlyser istället mer forskning om såväl svenska 
som internationella förhållanden.86

Den enda kritiska studie som Harnesk hade funnit när artikeln skrevs 
2002, var Martin Lindes avhandling Statsmakt och bondemotstånd som ut-
kom två år tidigare. Linde tar även han spjärn mot Eva Österberg. Han 
menar, med henne, att svenska bonderevolter måste anses ha varit relativt 
ovanliga, och att det interaktiva förhållandet mellan allmogen och central-
makten var betydelsefullt för den fredliga utvecklingen. Men han anser 
samtidigt att Österberg ”överbetonar de försonande dragen i den svenska 
politiska kulturen”, och vill därför lyfta in ”militärstatens repressiva sida” 
i förklaringsmodellen. Relationen mellan allmoge och centralmakt, menar 
han, var långt ifrån symmetrisk; istället präglades den av ”hierarki och un-
derordning”, där närvaron av en stark armé hela tiden låg påminnande vid 
förhandlingsborden.87 

I sin ambition att studera allmogens politiska möjligheter i det starkt mi-
litariserade Sverige vid tiden för det stora nordiska kriget, riktar Linde in 
sig mot den andra invändningen ovan mot Eva Österberg, och kartlägger de 
kommunikationskanaler som erbjöds mellan folket och makten. Han räk-
nar framför allt upp: riksdagen, kyrkan och domstolarna samt möjligheten att 
inlämna klagoskrifter, s.k. suppliker. Dock vill Linde mena att statsmaktens 
lyhördhet inför bönderna var begränsad. Kommunikationen filtrerades ge-
nom en rad instanser och var många gånger helt asymmetrisk till överhe-
tens fördel, men skapade inte desto mindre legitimitet åt systemet.88 

Även Karin Sennefelt kritiserar Eva Österbergs snäva användning av 
begreppet ”interaktion”. I likhet med Linde menar hon i sin avhandling 
om dalupproret 1743 att man bör inkludera även illegitima former av kom-
munikation i studier av den politiska kulturen.89 Influerad av forskare som 
Nicholas Demertzis och Sidney Tarrow, vill hon betona det praktiska hand-
landet. Således menar hon att protestyttringar – även om de också var täm-
ligen glest förekommande – måste kunna förstås som aktiva politiska hand-
lingar och därmed studeras som en del i den tidigmoderna politiska kultu-
ren i sig.90 Med hjälp av bl.a. Charles Tillys repertoarer (se ovan) vill hon 
fokusera på ”politisk handling, argumentation, ideologi och symbolik”.91 

Föremålet för hennes egen studie – dalupproret – anser hon vara, trots 
sin solitära ställning i den svenska historien, karakteristiskt för den fri-
hetstida politiska kulturen. Dalbönderna visade upp en vilja till aktivt poli-
tiskt medbestämmande, och med upproret förnyades och uppdaterades en 

86 Harnesk 2002, s. 90.
87 Linde 2000, s. 25–27.
88 Linde 2000, s. 86–126.
89 Sennefelt 2001, 32.
90 Sennefelt 2001, 18 f.
91 Sennefelt 2001, 24–26.
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sedan lång tid slumrande protestrepertoar. Hennes studier av interaktio-
nen mellan allmogens agerande och centralmaktens svarsrepertoar visar vi-
dare på förekomsten av en kontinuerlig kommunikation mellan upprorets 
aktörer. Folklig oro betyder således inte att kommunikationskanalerna är 
brutna utan bara att dialogen tagit en ny och kanske extraordinär väg.92

Även om min studie begränsar sig till Stockholm har den de generella an-
språk kring svensk folklig oro och förändring över tid som Börje Harnesk 
efterfrågar. Den vill söka rationaliteten i massans röst och således ge nytt 
perspektiv på tidigmodern politisk kultur utifrån städernas horisont.

En utgångspunkt för undersökningen tas i kommunikationen mellan fol-
ket och de styrande myndigheterna. Det system av kommunikationskana-
ler som Martin Linde har studerat för landsbygden kompletteras i det härpå 
följande avsnittet med den urbana arenans motsvarande kanaler. Med det 
ämnar jag lägga en grund för en fortsatt analys av gatuoron som interaktion 
mellan massan och makten. De upplopp, kravaller och andra massaktioner 
som inträffade under perioden studeras utifrån sin roll som en komponent i 
Stockholms förindustriella politiska kultur. En inledande fråga till källorna 
blir hur Eva Österbergs konsensuslinje står sig. Kan man i dokumenten fin-
na viljor att lösa konflikterna genom förhandling, eller är det enbart hand-
ling och våldsmedel som återstod när väl ett upplopp brutit ut? 

Den tredje invändningen mot Österberg – att hon endast har undersökt 
förhållandena på landsbygden när hon talar om den typiskt svenska kon-
sensuslinjen – åskådliggörs om vi tittar på en Europakarta och jämför de 
folkliga upploppens lokalisering med regional folktäthet. London, Paris, 
och andra orostäta städer och regioner ligger alla geografiskt i de delar av 
Europa som hade högst folktäthet och även var mest urbaniserade. En tan-
ke som är värd att beakta är därför att upplopp kanske framför allt skedde 
där människorna levde tätt inpå varandra. Belägg för ett sådant förhållan-
de skulle kunna ge en alternativ förklaring till frånvaron av större svenska 
upplopp, och därmed nyansera den österbergska konsensushypotesen.

I det förindustriella Sverige existerade det – möjligen Stockholm un-
dantaget – inga städer av rang. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt många 
människor på en och samma plats för att folkmassan vid oroligheterna, 
annat än i undantagsfall, kunde bli så stor att den på allvar hotade mak-
ten och den rådande samhällsordningen. Med anledning av detta kan man 
även tänka sig att de små gatuoroligheterna som ändå uppstod var just så 
små att de aldrig krävde någon (större) insats från polis eller militär, och 
att de därför inte kan sökas i arkiven. Om förhållandet mellan urbanise-
ringsgrad och upploppstäthet stämmer, skulle det alltså betyda att Stock-
holm var den mest sannolika platsen för eventuella återkommande upp-

92 Sennefelt 2001, s. 293–295, 298, 306 f. 
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lopp. Antagandet kräver emellertid omfattande komparativa ansatser för 
att testas, vilket faller utanför den här studien.

Stockholms förindustriella kommunikationskanaler
Konsensusmodellens fokusering på landsbygden får även konsekvenser 
för invändningen kring behovet av bredare studier av det övergripande 
systemet av kommunikationskanaler som framfördes av bl.a. Martin Linde. 
Där utgångspunkten ofta har varit avsaknaden av (kända) oroligheter, har 
studierna gärna reducerats till den kanal som tydligast öppnade sig för 
allmogen; nämligen den rättsliga. Slutsatsen som dragits har då blivit att 
sockenstämmor och häradsting utgjorde väl fungerande arenor där bön-
derna möttes och löste sina konflikter genom förhandling. Alternativa 
förklaringar och andra kanaler där myndigheterna och folket kunde mötas 
har därför inte kartlagts i någon större omfattning. Lindes avhandling från 
år 2000 kom emellertid till stor del att avhjälpa forskningsluckan, åtmins-
tone i den delen som gäller landsbygden. 

För städernas del såg dock kommunikationssystemet annorlunda ut. Hä-
rader och häradsting fanns överhuvudtaget inte i städerna, och i den mån 
sockenstämmor fanns hade de en helt annan uppgift än på landet. För att 
sätta in studiens huvudobjekt, den urbana gatuoron, i en större kontext pre-
senteras därför nedan en modell över möjliga kommunikationskanaler i det 
förindustriella Stockholm. Det fullständiga systemet går emellertid av na-
turliga skäl inte att överblicka, det är framför allt de mer informella kanaler-
na som är svårfunna. En bild över några av de viktigaste kommunikations-
kanalerna mellan folket och myndigheterna kan skisseras enligt figur 1.

Figur 1. Kommunikationskanaler och kontaktytor i det tidigmoderna Stockholm
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I figuren har kanalerna ritats in som pilar från myndigheterna respektive 
från folket. Pilarna är även placerade längs en vertikal skala från vad vi kan 
kalla demokratiska eller legala kanaler via en gråzon till mer våldsinriktade 
illegala kanaler. Det har även placerats in en kategori av kommunikations-
kanaler som kunde utnyttjas av både folket och myndigheterna. Dessa har 
i figuren kallats ”medlare”. 

En uppställning av möjliga kanaler mellan folket och myndigheterna 
behöver naturligtvis inte alls se ut som i figuren ovan. Fördelen med figur 1 
är att den visar de möjliga vägarna som kommunikationen skulle kunna ha 
tagit på ett tydligt och schematiskt sätt. Nackdelen är dock som ofta med 
dylika figurer att verkligheten förenklas. I det här sammanhanget spelar 
detta emellertid mindre roll. I det som följer kommenteras kortfattat de 
respektive kommunikationskanalerna. Genomgången gäller i första hand 
frihetstiden och syftar, förutom det ovan nämnda, till att skapa en förstå-
else för gatuoroligheternas kontext i det förindustriella samhället.

Folkets kanaler 

Riksdagsbesvär
Varje person inom bonde- och borgarståndet hade rätt att skriva besvärs-
skrivelser till riksdagen. Besvären skulle dock vandra en lång väg innan de 
slutligen togs upp, antingen som enskilda eller allmänna besvär, på riksda-
gen. För stadsbornas del var det således endast de som uppnått mästarsta-
tus som kunde utnyttja denna kommunikationskanal.

Stockholm hade genom hela frihetstiden tio mandat i riksdagarna. Des-
sa valdes, enligt riksdagsordningarna från 1723 och 1731, av 50 elektorer vil-
ka i sin tur valdes av borgerskapet vid allmän rådstuga. Av de tio mandaten 
var både borgerskapet och magistraten företrädda enligt fasta regleringar. 

Efter valen av riksdagsledamöterna diskuterades de, i förväg, inlämna-
de besvären. Sven Lindblad påpekar i en licentiatavhandling i historia de 
ständigt återkommande striderna mellan magistrat och borgerskap kring 
vilka besvär som städerna skulle skicka med sina respektive riksdagsmän. 
Det tycks dock även som att borgerskapet och magistraten i Stockholm 
valde att sända in sina respektive besvär åtskilda. En sista gallring skedde 
därefter i ståndets allmänna besvärsdeputation då det samlade borgerska-
pets ledamöter urskiljde de enskilda besvären från de man valde att lägga 
fram för riksdagen som allmänna.93

Allt för lite forskning har gjorts av städernas och borgarståndets be-
svär för att man ska kunna få någon uppfattning om vad besvärskanalen 
användes till och vilka ämnen som togs upp i besvären. Jag har dock gjort 
ett stickprov utifrån de allmänna besvären till 1760–1762 års riksdag. I en 

93 Boëthius 1943; Ericsson 1982; Frohnert 1985; Lindblad (opubl. manus). 
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”Förteckning över Stockholms stads borgerskaps ingivne besvär och an-
sökningar till riksdagen 1760” finns rubriker till 35 besvär, vilka alltså ännu 
inte gått igenom besvärsdeputationen. Listan är inte fullständig, ytterliga-
re några besvärsrubriker ska in, samt ett antal (trol. 10 st.) besvär ingivna 
av magistraten.94 

Av de 35 besvären rör c:a hälften på ett eller annat sätt handelsfrågor. 
Det kan då röra sig om krav på utökad näringsfrihet, t.ex.: ”Om tillökning 
i Stockholms stads källarefrihet”, eller: ”Om tillstånd till oblekte lärfters 
införskaffande”. Men även krav på stärkt protektionism mot andra länder: 
”Om något närmare beskydd för Nederländska farten”. Sex av besvären 
rör de administrativa förhållandena i Stockholm; man vill bland annat i ett 
besvär reglera sammanträdesordningen för borgerskapets 48 äldste. I ett 
annat ansöker man om förkortad rättslig process vid konkurser. Ett besvär 
behandlar slutligen husvisitationers avskaffande.95 

Suppliker
Suppliker är böneskrifter från enskilda eller grupper av undersåtar, ställda 
till myndighets personer på alla nivåer. Vem som helst fick lämna in suppli-
ker och alla myndigheter var ålagda att behandla suppliker. Sollicitantpla-
katen från 1680 respektive 1723 reglerade emellertid supplikanternas möj-
ligheter att nå högre upp i den byråkratiska hierarkin än nödvändigt, det 
blev då straffbelagt att t.ex. vända sig till Kungl. Maj:t med klagomål som 
saknade skälig grund.96 

Ytterligare en inskränkning i den totala friheten var att det kostade 
pengar att lämna in suppliker. I princip all skriftlig kommunikation direkt 
med den offentliga förvaltningen skulle ske på stämplat papper. Avgiften 
för detta – charta sigillata – varierade för olika typer av handlingar, vem 
som skrev och vem som var mottagare. I allmänhet var avgiften högre för 
ståndspersoner än för övriga allmänheten och den steg även ju högre upp i 
förvaltningshierarkin man vände sig. I en studie som jag har gjort av supp-
liker riktade till magistraten i Stockholm vittnar stämpeln i de allra flesta 
fall om en avgift på fyra öre silvermynt.97 

Suppliker har använts som källmaterial eller som studieobjekt i flera stu-
dier från de skandinaviska grannländerna.98 För de svenska förhållandena 

94 ”Förteckning öfwer Stockholms stads Borgerskaps ingifne Beswär och ansökningar till Riks-
dagen 1760”, Riksdagen, ständernas besvär/städerna. R 5349, RA. Enligt bilaga hos Lindblad in-
kom totalt 47 besvär från Stockholm till riksdagen 1760–1762. 
95 R 5349, ”Förteckning...”. Husvisitationerna rörde troligen sökande efter olovligt införd sprit, 
eller ”lurendrejat gods”. Missbruk av dylika husvisitationer medförde sedermera att Gustav III 
införde ett förbud år 1776.
96 Frohnert 1985, s. 252.
97 4 öre s.m. motsvarar 12 öre k.m. vilket man i sin tur kunde få en portion (1 mark) lamm eller ett 
dussin vetebröd med mjölk för. Detta enligt Lagerqvist, Lagergren & Nathorst-Böös 1984, s. 82.
98 Se Bregnsbo 1997, s. 25–37.
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är emellertid forskningsläget helt magert. Gällande städerna finns ingen 
forskning alls, däremot finns en mindre studie av Pär Frohnert utifrån ett 
diarium över 267 suppliker inlämnade till landshövdingen i Närke-Värm-
lands landskansli, samt en uppsats av Anna Hilborn om 1600-talskvinnors 
kontakter med rikets högsta ledning.99

Deras slutsatser blir dock något olika. Frohnert tycker sig kunna se att, 
trots att majoriteten av supplikanterna stod utanför allmogen, så har kana-
len varit öppen även för folk ur alla samhällsgrupper, även de allra svagas-
te. Hilborns slutsats blir dock närmast den motsatta: på grund av en mängd 
hindrande faktorer, inte minst kostnaderna, var det närmast uteslutande 
folk med resurser som skrev suppliker. Folk ur de lägre klasserna ställdes i 
praktiken helt utanför supplikkanalen. 

För att kontrollera förhållandena i Stockholm har jag gjort en min-
dre undersökning av 102 suppliker ställda till magistraten i Stockholm år 
1749.100 Vid excerperingen har jag tagit ut uppgifter om vem som skickade 
in suppliken (kön och eventuellt yrke/titel), vem mottagaren var om supp-
liken inte var adresserad direkt till magistraten samt vilket ärende suppli-
ken behandlade. 

Resultaten kan sammanfattas med att de allra flesta supplikerna rörde 
olika typer av ekonomiska förhållanden, framför allt skuldfordran och 
tvister mellan privatpersoner samt förfrågan om värdering av olika typer 
av fast egendom vilket måste ske med hjälp av en magistratsledamot. Vida-
re var det till allra största del borgare – främst mästare, men även till någon 

99 Frohnert 1985; Hilborn 1993. 
100 Dessa utgör samtliga bevarade suppliker 1749. Supplikerna är numrerade från 1–219 vilket 
tyder på att drygt hälften försvunnit, orsaken därtill kan jag dock inte avgöra. Suppliker 1749, 
Stockholms magistrat och rådhusrätt, E 5a:263 (1749), SSA.

Publication Angående Upbörden af 
den nya Chartæ Sigillatæ afgiften 
här i Staden. Utgiven 19 april 1733. 
SSA.
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del gesäller eller hela skrån och ämbeten – samt ämbetsmän med adminis-
trativa yrken som skrev suppliker. Samtidigt kan konstateras att väldigt få 
kvinnor och väldigt få direkt fattiga återfinns i materialet. Kvinnorna, som 
står för c:a sju procent av supplikerna, är dessutom i sex av sju fall änkor 
(den sjunde kvinnan är här av okänt civilstånd). Mottagaren var i 88 av de 
102 fallen magistraten. I de andra fallen var supplikerna ställda till något 
eller flera av kollegierna eller till både magistraten och överståthållaren. 
Slutsatsen blir att inte heller supplikkanalen var en särskilt framkomlig 
väg för de lägre grupperna i samhället.101 Mycket få gesäller och tjänstefolk 
och inga lärlingar, gossar eller soldater utnyttjade supplikskrivandet.102

Tidningar och pamfletter
Den tryckta debattlitteraturen och periodikan låg fram till tryckfrihets-
förordningen 1766 under censur.103 Utlandsnyheterna hade Posttidningarna 
exklusivt privilegium på, medan de inrikes nyheterna endast fick tryckas 
och publiceras i Inrikes Tidningar.104 Trots detta florerade publikationer i 
Stockholm med innehåll som låg mycket nära post- och inrikes tidning-
arna. Efter 1700-talets mitt förändrades den tidigare återhållsamma bilden 
av Stockholmspressen, och alltfler tidningar, tidskrifter och pamfletter 
började ges ut. 

Posttidningarna hade inte mycket eget redaktionellt material, utan nyhe-
terna hämtades i regel från andra utländska tidningar. Vad gällde den sam-
tida debatten menar Anders Burius i sin avhandling om censuren under 
frihetstiden att den är oerhört svår att fånga och att ingen djupare under-
sökning har gjorts inom området. I Inrikes Tidningar består materialet till 
största delen av kungörelser av olika slag som t.ex. giftermål och beford-
ringar. Lokala händelser och problem rapporterades sällan eller aldrig. De 
enda politiska ämnena som Burius har funnit och som fick debatteras var 
växelkursen och överflödsförordningarna. Tidningskanalen bör således 
under den tidiga perioden huvudsakligen ses som en myndigheternas ka-
nal att nå och påverka folket (se vidare under avsnittet ”myndigheternas 
kanaler” nedan).

Civil olydnad och förhalning
Med ”civil olydnad” menas vanligen någon form av lagbrott där moraliska 
principer som står över lagarna åberopas och där syftet är att öka det all-
männa medvetandet om samhälleliga eller politiska missförhållanden. En 

101 En invändning kan emellertid vara att resultaten gällande ärende och supplikanter kunde ha 
sett annorlunda ut om jag undersökt suppliker som var skrivna direkt till överståthållaren. Dess-
värre finns dessa inte bevarade sedan en gallring på SSA på 1860-talet. Studier av suppliker till 
kollegierna torde emellertid krävas för att verifiera resultaten.
102 Jfr. avsnittet nedan om upplopp, där just dessa grupper återfinns frekvent.
103 Hela avsnittet om tidningar och pamfletter är hämtat ifrån Burius 1984.
104 Inrikes Tidningar separerades från Posttidningarna 1760, se Burius 1984, s. 205.
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vedertagen och ofta citerad definition av civil olydnad har den amerikanske 
samhällsfilosofen John Rawls givit. Civil olydnad, menar han, yttrar sig i en 
”offentlig, våldsfri, samvetsbestämd, men olaglig handling som vanligtvis 
syftar till att åstadkomma en ändring av lagen eller regeringspolitiken”.105 
Definitionen kräver politiska förutsättningar som frihetstidens människor 
inte hade tillgång till. Av allt att döma blir det därför svårt att finna belägg 
för civil olydnad åtminstone före tiden för tidningarnas och pressens ge-
nombrott.

I en artikel i Historisk tidskrift argumenterar historikern Dag Lindström 
för en strategi i det tidigmoderna samhället där såväl folket som överheten 
i handling sökte skaffa sig förhandlingsfördelar eller visa sitt oberoende 
gentemot motparten genom att vara utstuderat långsamma med förvän-
tade göromål. Det kunde vara t.ex. skatteinbetalningar från hantverkare, 
böndernas skjutsningar eller en borgmästare som dröjde med inlämnande 
av underlag till räkenskaper. Men på samma sätt kunde landshövdingen el-
ler Kungl. Maj:t i det längsta undvika t.ex. ett avslut i ett besvärsärende för 
att sätta press på lokalsamhället. Lindström kallar metoden med ett sam-
lingsnamn för ”förhalning”, och placerar in den som en viktig del i syste-
met av interaktion mellan överhet och undersåtar och mellan centralmakt 
och lokalsamhällen. Metoden ska enligt honom ses snarare som en strate-
gi inom förhandlingskulturen än som provokation eller upptrappning av 
konflikter.106 

Gatuslagsmål
Oartikulerade våldsaktioner från folkets sida har fungerat som en form 
av styrkeuppvisning inför de styrande skikten i samhället. I källorna från 
Stockholm beskrivs gatubråken ofta som ”buller”, ”oväsende”, eller ”stö-
rande av den allmänna ordningen”. Med E. P. Thompsons synsätt skulle 
dessa händelser kunna tolkas som att folket genom att sätta den patriarkala 
ordningen ur spel för en stund (medvetet eller omedvetet) skickar signaler 
till överheten; bråkigheten blir en form av missnöjesyttring. 

Hans Andersson är i sin licentiatavhandling inne på samma spår men 
drar inte sin slutsats lika långt utan nöjer sig med att se bråkigheten och 
våldet i samhället som ett resultat av förtryck eller frustration. ”De som 
begår våld är själva djupt kränkta och frustrerade människor.”107

Att myndigheterna var rädda för gatuoron visar en skrivelse från över-
ståthållaren i Stockholm till stadsfiskalen. Skrivelsen innehöll en order 
om att stadsfiskalen varje morgon klockan sju skulle avlämna en rapport 
över ”alla de brottmål, vilka i någon motto angå den allmänna säkerheten 
och i Kongl. slottsrätten eller stadsens kämnärsrätter varda angivne, vare 

105 Rawls, här citerad ur Habermas 1986, s. 7.
106 Lindström 2005.
107 Andersson 1996, s. 20, med hänvisning till Jarrick 1995.
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sig oljud, slagsmål, övervåld, röveri eller andra excesser och förbrytelser, 
som till stadsfiskalens åtal eller biträde höra”.108 Dessa rapporter finns till 
stor del bevarade i justitiekanslersämbetets arkiv. En undersökning av rap-
porterna har dock visat att det i närmare tre fjär dedelar av dessa inte fanns 
något att rapportera.109 Den preliminära slutsatsen blir därför att Eva Öst-
erbergs konsensuslinje mycket väl kan ha fog för sig.

Nils Staf laborerar emellertid i sitt standardverk om den förindustriella 
Stockholmpolisen med tanken att våldet uteblivit från rapporterna bero-
ende på polisiär underbemanning.110 I den undersökning jag har gjort av 
gatuoroligheten i Stockholm (se kapitel 2) visar det sig dessutom att slags-
målen ofta var både våldsamma och blodiga. Inte sällan gav sig folket även 
på poliser och vakter. Större delen av bråken skedde även på kvällarna efter 
mörkrets inbrott. Deltagarna kunde därför i skydd av mörkret förbli ano-
nyma inför överheten. Mönstret blir således ett annat än vad konsensus-
linjen visar när jag använder andra typer av källor. Båda undersökningar-
na – av polisrapporterna och av gatuoroligheten – ger även vid handen att 
deltagarna till allra största del rekryterades ur samhällets lägre skikt, dock 
inte ur de allra lägsta kategorierna såsom tiggare och lösdrivare.111 

Upplopp
Gränsen mellan de ovan redovisade gatubråken å ena sidan och upplopp 
å den andra är flytande. Upplopp kan i någon mån sägas vara aggregerade 
gatuslagsmål; de är större, kräver mer folk och utrymme, men behöver inte 
innehålla ett uttalat syfte. Uppror, revolter och revolutioner kräver däre-
mot just ett artikulerat syfte och mål. 

Undersökningen av Södermalmsupploppet visade att det – precis som 
för gatubråkigheten – var folk ur de lägre samhällsskikten som deltog. Om 
detta stämmer även med de fortsatta undersökningarna av ytterligare upp-
lopp så kan man mot bakgrund av de ovan gjorda redogörelserna av övriga 
kommunikationskanaler, dra den preliminära slutsatsen att vanligt folk – 
dvs. det stora flertalet av stadsborna, de som tillhörde de lägre samhälls-
klasserna – inte hade reell tillgång till de legala kanalerna som myndighe-
terna ställde till deras förfogande.

En snabb sammanfattning av folkets kanaler ger vid handen att besvärs-
kanalen endast var öppen för det fåtalet som redan var mästare; gesäller, 
lärlingar och arbetsfolk stod utanför. Suppliker hade alla rätt att använda, 
men hinder låg i vägen varför kanalen tycks ha använts till allra största del 
av borgare och ämbetsmän. Tidningar och pamfletter var länge belagda med 

108 Överståthållarämbetets arkiv, serie B1a: 60, 1747.
109 Sjölund 1998.
110 Staf 1950, s. 10 f.
111 Sjölund 1998, s. 22.
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censur varför någon offentlig samhällsdebatt inte kunde uppstå förrän ti-
digast under den gustavianska tiden. Civil olydnad var troligen inte möjligt 
förrän ännu senare. Kvar av folkets egna kanaler tycks således i första hand 
endast ha varit ”folkets motteater” i form av förhalning, gatuoro och mass-
upplopp. 

Medlare

Domstolar och lagar
Domstolar och lagar är naturligtvis två skilda företeelser och utgör även 
skilda kommunikationskanaler. Att jag ändå valt att placera dem under 
samma rubrik kan enkelt sammanfattas med att domstolen var den arenan 
där lagen implementerades. 

I modellen har dessa kanaler placerats in mellan folket och myndighe-
terna. Orsaken därtill är att jag menar att båda sidorna kunde använda sig 
av såväl domstolarna som lagarna i sin kommunikation. Här får jag även 
medhåll av flera forskare, till exempel menar Eva Österberg att både fol-
ket och överheten – genom interaktion – hade del i lagarnas tillkomst och 
utformning, och båda sidorna påverkade även på samma sätt hur lagarna 
tolkades vid sockenstämmor och ting. Men även på nationell nivå menar 
Österberg att det skedde en ”lagstiftning underifrån”. Detta genom att de 
nystiftade lagarna ”byggde på de lösningar som bönderna redan prövat lo-
kalt genom sockenstämman”.112

Arne Jarrick har undersökt Stockholms lokala domstolar som folklig 
arena för konfliktlösning under sent 1700-tal.113 Resultatet av hans studie 
visar att de världsliga domstolarna utgjorde fungerande kommunikations-
kanaler för såväl folket som myndigheterna. I synnerhet utskiljer sig käm-
närsrätten för sin förmåga att inkludera även de lägre grupperna i samhäl-
let. Men också kvinnorna figurerade frekvent på båda sidorna i kämnärs-
rätten. I poliskammaren var resultaten likartade men inte lika slående. 

Den kyrkliga rätten bedömer däremot Jarrick som betydelsefull men 
maktlös vid tiden för undersökningsåret 1780.114 Kyrkans ställning försva-
gades genom hela 1700-talet och så även domkapitlets. Ärendena i domka-
pitlet tenderade att i allt högre utsträckning gå mot färre externa och fler 
interna/kyrkliga ärenden. Även remisstrafiken mellan kyrkliga och världs-
liga domstolar visade sig vara påfallande asymmetrisk. Därmed kan nog 
sägas att den kyrkliga rätten till betydande del förlorade sin ställning som 
kommunikativ arena för såväl folket som för myndigheterna.115

112 Österberg 1993, s. 135, 139. Jfr. även Österberg 1991.
113 Jarrick & Söderberg 1998.
114 Jarrick & Söderberg 1998, s. 143.
115 Jarrick & Söderberg 1998, s. 172. Se dock Beata Losman som studerar äktenskapstvister i Gö-
teborgs domkapitel vid tiden runt 1840, Losman 1982.
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I kapitel 2 görs en utförligare genomgång av Stockholms domstolsvä-
sende samt den viktigaste lagstiftningen kring upplopp och gatubråk.

Präster
Precis som med ”domstolar och lagar” kan det vara vanskligt att sortera 
prästerna under kategorin medlare. Båda typerna av kanaler kan även pla-
ceras in som maktens redskap. Prästerna stod på många sätt mitt emellan 
folket och överheten. Deras främsta funktion i lokalsamhället var natur-
ligtvis att leda gudstjänsten och att predika den kristna läran. Men utan-
för den andliga rollen hade prästen en rad sociala och politiska uppgifter 
i socknen. Socialt sett var prästen både läkare och lärare för församlings-
borna. Politiskt skulle han fungera som folkets främste man och som sådan 
leda sockenstämman samt utgöra kontaktlänk utåt mot omvärlden. Men 
han var även centralmaktens förlängda arm in i lokalsamhället med både 
disciplinerande och kontrollerande uppgifter – inte minst vid uppläsandet 
av kungörelser (se nedan). Utöver det fanns det ett starkt lojalitetsansvar 
mot prästkollektivet och prästeståndet.116

Riksdagen
I riksdagen skedde en aktiv interaktion mellan folket och överheten, men 
precis som med besvärskanalen var det för stadsbornas del naturligtvis en-
dast borgarståndet, dvs. mästarna, som hade tillgång till denna dialog. 

Borgarståndet utgjorde c:a två procent av landets totala befolkning. Vid 
de frihetstida riksdagarna var ståndet som regel representerat av 85–90 
personer.117 Antalet representanter som varje stad hade rätt att skicka klar-
gjordes med 1748-års valordning. Stockholm fick då, som nämnts, tio man-
dat. Ständerna sammanträdde 16 gånger under frihetstiden (1719–1772), 
dvs. i genomsnitt c:a var tredje år. Under det gustavianska enväldet undvek 
regenterna i det längsta att sammankalla ständerna, och riksdagens makt 
beskars under några decennier för att efter 1809 åter få större inflytande 
och mer reglerade mötesformer. Arbetet i riksdagen var till största delen 
förlagt till deputationerna och deras utskott. Vid beslut i deputationerna 
hade varje stånd en röst, då skulle först deputationens betänkande läsas 
upp i plenum för varje stånd varefter omröstning skedde. Majoritetsbe-
slutet meddelades sedan de andra stånden och frågan avgjordes slutligen 
efter att minst tre av ständerna var ense och Kungl. Maj:t utfärdat en reso-
lution.

Denna dialog skedde av allt att döma långt ovanför huvudena på den 
stora massan av stadens invånare. Men trots allt fördes den, och det var 
den främsta av de legala kanalerna som folket faktiskt hade tillgång till. 
Som Karin Sennefelt har visat fanns även informella vägar huvudsakligen 

116 Bergström 1991; Ihse 2005.
117 Enligt Frohnert varierade representationen mellan 70 och 150 personer.
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via trakteringar och andra former av sammankomster för att bedriva ti-
digmodern lobbyverksamhet.118 Som en kanal uppifrån och ner fungerade 
den naturligtvis lika bra. Här kunde överheten – som nu blivit svårfångad: 
plötsligt hade delar av folket, bönderna och borgarna, blivit en del av den 
innersta makten – nå ut med sitt budskap inom ramen för en konstruktiv 
och fredlig dialog.

Folket hade alltså direktkontakt med maktens representanter via både 
domstolarna, prästerna och riksdagen. Men samtidigt fanns där en påtaglig 
asymmetri då dessa kommunikationskanaler var iordningställda av över-
heten i syfte att tjäna den politiska maktens intressen. Politiska budskap, 
propaganda och information spreds via alla dessa kanaler på ett effektivt 
sätt till undersåtarna. I domstolarna skedde detta via lagarna, från predik-
stolarna via prästerna och i riksdagen via riksdagsledamöterna.

Myndigheternas kanaler

Tidningar och censur
Som nämnts ovan var tidningsväsendet under frihetstiden i princip helt 
förbehållet statsmakten. Fram till tryckfrihetens införande 1766 var cen-
suren omfattande framför allt genom den kontrollerande instansen ”cen-
sor liborum” som lydde under kanslikollegium och hade som uppgift  
att inspektera boklådor och tryckerier.119 Censur var naturligtvis ett kraft-
fullt – men farligt – sätt att tysta folklig kritik och debatt. Efter Gustav III:s 
död lättade den nye regenten, Hertig Karl, på reglerna varpå en flod av 
nya – inte sällan regimkritiska tidningar börjar spridas. Situationen blev 
snabbt ohållbar och nya regleringar infördes relativt snart. En likartad ut-
veckling skedde efter militärens maktövertagande 1809 då man först – i li-
beral anda – släppte på censurlagarna, för att bara ett par år senare införa 
den s.k. indragningsmakten.120

Kungörelser
I nära anslutning till tryckta tidningar kan man betrakta högläsning av 
nyheter. Mellan åren 1668 och 1942 påbjöd kyrkolagen att allmänna kun-
görelser skulle uppläsas från predikstolarna eller spikas på kyrkportarna. 
Kanalen blev en av myndigheternas viktigaste sätt att nå ut med officiella 
nyheter samt offentliggöra nya lagar och förordningar. Liksom 1700-talets 
tidningsväsende var kungörelseväsendet och även det årliga böndagspla-
katet enkelriktat och helt styrt av centralmakten. Även statliga tjänstemän 

118 Sennefelt 2003; Sennefelt 2005.
119 Anders Burius 1984; Frohnert 1985, s. 250.
120 Om indragningsmakten, se kapitel 4.
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på regional och lokal nivå (ex. överståthållaren) hade rätt att utfärda all-
männa kungörelser.121 

Politi
Innehållet i ordet ”politi” är vagt och svårdefinierat och betydelsen har 
även skiftat över tid och tillfälle. Etymologiskt går det tillbaka på grekis-
kans ”politeia” och latinets ”politia” som båda anknyter till statsförvalt-
ning. Under 1700-talet sammanfördes ofta begreppet med (god) ordning, 
och kom så att beteckna hela den inre förvaltningen utom justitie och fi-
nanser. Men allteftersom seklet led kom politi alltmer att betyda upprätt-
hållande av den allmänna ordningen och säkerheten. Det franska lånordet 
”police”’ användes därvid parallellt mer och mer under 1700-talet. Och 
kring mitten av 1800-talet hade formen ”polis” helt slagit igenom.122 

Politikollegium (och från 1776 poliskammaren), som var ett kommunalt 
organ, ansvarade förutom för den allmänna ordningen även för stadens 
brandväsende, inkvartering och båtsmanshåll, fattigvård och sjukvård. 
Det fungerade även som polisdomstol för mindre ärenden och förunder-
sökningar.123 Även centralmakten – dels via överståthållaren och dels via 
militärmakten (se nedan) – hade uppdrag att upprätthålla ordningen på 
Stockholms gator.

I kapitel 2 görs en bredare genomgång av polisens och ordningsmaktens 
utveckling genom hela undersökningsperioden.

Militär
Militärens närvaro i Stockholm under hela den tidigmoderna tiden var 
tydlig och gjorde sig ständigt påmind. Stockholms totala garnisonsstyrka 
omkring år 1750 uppgick till c:a 6 000 man, vilket gjorde att omkring var 
tionde person i staden var soldat eller båtsman.124 Dessa skulle även inkvar-
teras, vilket var det samlade borgerskapets ansvar att bekosta. Boendeför-
hållandena var därför rätt usla, och detta tillsammans med låga löner med-
förde att soldater och särskilt båtsmän tillhörde samhällets lägsta skikt. De 
var dessutom ofta inflyttade utifrån och hade på grund av de ovan nämnda 
faktorerna svårt att integrera sig i staden. Därmed ges en viktig förklaring 
till att soldater och båtsmän förekommer så pass frekvent i källmaterialet 
kring oron i Stockholm. Militärerna utgjorde alltså en stor del av folket 
och måste därför som individer betraktas så i mina undersökningar. Men 
i sammanhanget utgör de även ett maktens redskap i övervakningen och 
disciplineringen av folket. Det kommer också visa sig i den fortsatta stu-

121 Reuterswärd 2001, kap. 1.
122 Wester 1946, s. 4–5 som även hänvisar till Thulin 1890, s. 186 ff. I undersökningen används 
begreppet ”polis” för att beteckna den civila ordningsmakten genom hela perioden.
123 Redogörelsen om politikollegiet och stadens ordningsväsende bygger på Wester 1946; Staf 
1950; Ericsson 1982 och Unger 1996.
124 Andersson 1997, s. 159.
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dien att krigsmaktens roll i gatuoron blir alltmer påtaglig ju längre fram i 
tiden vi går.

Genomgången av myndigheternas kanaler kan sammanfattas i en väl fung-
erande statlig och lokal byråkrati. Mycket talar för att såväl censur som po-
lis och militär hade stor betydelse för den samhälleliga ordningen och lug-
nets bibehållande på Stockholms gator under frihetstiden. 

I linje med Martin Lindes studie för landsbygden visar min undersök-
ning således att även det urbana kommunikationssystemet i sin helhet 
präglades av en påtaglig asymmetri; samtidigt som de folkliga kanalerna 
många gånger var stängda för de breda massorna hade myndigheterna 
tillgång till en väl definierad och effektiv infrastruktur för informations-
spridning och kontroll. Genom att ställa den bilden mot det ovan redovi-
sade svenska forskningsläget kan preliminärt konstateras att man i tidigare 
forskning tenderat att tona ned betydelsen av de oroligheter som förekom 
i synnerhet inom städerna. Vidare måste myndigheternas effektivitet bely-
sas på ett tydligare sätt än tidigare för att uppmåla en mer inträngande bild 
av Sveriges förindustriella politiska kultur.

Idéer och tankar om det förindustriella samhällets omvandling 
När industrierna så småningom gjorde sitt intåg på bred front i Stock-
holms stadsbild under 1800-talets senare del hade den frihetstida asymme-
triska infrastrukturen för kommunikation mellan folket och makten emel-
lertid förändrats. Yttrande och tryckfriheten hade slagit igenom, en rad 
frihetliga reformer hade klubbats i de beslutande politiska församlingarna, 
och bildandet av fackföreningar och politiska partier kom att förebåda den 
allmänna rösträtten och fria val. Men förändringsprocessen skedde inte 
enbart i fas med den hastiga industrialiseringen. Den här studien kommer 
tvärtom att visa att processen var lång och hade sina rötter i den tidigmo-
derna perioden.

 Redan vid etableringen av de allra tidigaste industrierna i Stockholm 
hade omvandlingen mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle pågått 
sedan decennier. Även om våldet och de illegala kanalerna inte nödvän-
digtvis minskade, så flyttade den folkliga representationen fram sina po-
sitioner genom hela perioden från frihetstiden och framåt. Och samtidigt 
stärktes de legala demokratiska kanalerna successivt. Utvecklingen kom-
mer i undersökningen att studeras utifrån de våldsamma kommunika-
tionskanalerna: upplopp och gatubråk. Men hela det kommunikativa sys-
temet som skisserats ovan ligger till grund för förståelsen och analysen.

Den förindustriella vägen mot det öppna samhället utgör samtidigt en 
övergripande kontext för den fortsatta studien. Utvecklingen kan förenk-
lat skådas i fyra mer eller mindre parallella historiska skeenden: liberali-
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sering, civilisering, offentlighetens strukturomvandling (genombrottet för en 
borgerlig offentlighet) samt internationalisering. I det följande presenteras 
kortfattat forskningsläget kring vart och ett av dessa skeenden samt hur 
min studie förhåller sig till dessa. Trådarna dras ihop i det påföljande av-
snittet och bildar en modell för hur den tidiga demokratiseringsprocessen 
kan studeras med utgångspunkt i gatuoroligheten.

Från ståndssamhälle till klassamhälle
Med start åren efter franska revolutionen började krav om liberalisering 
och reformer på flera områden höras. Tryckfrihet, näringsfrihet och män-
niskors lika värde var några av de mest aktuella frågorna. De former för det 
urbana livet som ärvdes från medeltiden och som utvecklades under 1500- 
och 1600-talen kan beskrivas som en struktur där ståndstillhörighet och 
privilegier var styrande.125 

I de liberala ropen, som genom 1800-talets första hälft hördes allt högre, 
ställdes krav som fick det privilegiebaserade ståndssamhället att krack-
elera. Gruppen ersattes allt mer av individen, och samhällsindelningen 
baserades allt mer på förmögenhet och inkomst. Decennierna runt mitten 
av 1800-talet karaktäriseras av en mängd reformer som banade väg för ett 
nytt samhälle – ett klassamhälle. 

Sten Carlsson har beskrivit den processen utifrån relationerna mellan 
stånds- och icke ståndspersoner. Han ser bland annat hur ofrälse perso-
ner får en allt viktigare position i förvaltningen medan t.ex. adeln sjunker 
i status.126 I den här studien betraktas i stället processen utifrån gatuoron 
och det folkliga stödet för förändringarna. 

Från spö till ensamcell
Historikerna Arne Jarrick och Johan Söderberg har bedrivit ett projekt på 
ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet där civilise-
ringsprocessen under den svenska tidigmoderna perioden har undersökts. 
Något av en programförklaring för projektets civiliseringsteori presente-
rades i inledningen till boken Människovärdet och makten från 1994.127 Uti-
från bl.a. Norbert Elias klassiska teoribygge har Jarrick och Söderberg ut-
arbetat en modell för civiliseringsprocessen.128 Om modellen appliceras på 
min studie av den förindustriella gatuoron bör resultatet visa att utveck-
lingen gick i riktning mot att våldsutövningen i samband med upploppen 

125 Privilegier var samlingsbegreppet för de rättigheter, skyldigheter och befogenheter som kon-
ungens undersåtar delegerades utifrån ett strikt regelverk. Reglerna medgav privilegier enbart 
utifrån grupptillhörighet enligt en strängt hierarkisk princip som delade in befolkningen i stånd, 
skrån och andra grupper med skilda ekonomiska, politiska och sociala funktioner. Sandberg 1991, 
s. 32; Wottle 2000, s. 36.
126 Carlsson 1973.
127 Jarrick & Söderberg (red.) 1994, s. 9–20.
128 Elias 1989; Elias 1991.
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minskade, och att de svagare grupperna i samhället uppmärksammades 
mer och behandlades bättre såväl på gatan som i domstolarna. Men också 
att oroligheternas folkmassor uttryckte allt tydligare politiska krav gällan-
de t.ex. medborgerliga fri- och rättigheter.

Jarrick och Söderbergs civiliseringsprojekt avslutades 1998 med boken 
Odygd och vanära där processen studerades utifrån verksamheten i några 
av Stockholms domstolar.129 Den juridiska aspekten får utrymme även i 
min studie. Under den aktuella perioden, före industriernas genombrott, 
genomgick den svenska rättsstaten en kraftig förändring som resulterade 
bland annat i en ny strafflag 1864. Dödsstraffet togs bort för en stor mängd 
brottskategorier, och många av de äldre strafformerna som kroppsstraff 
och vatten- och brödstraffen ersattes med moderna fängelsestraff enligt 
den amerikanska modellen där fångarna sattes i separata utrymmen skilda 
från varandra. Den franske filosofen Michel Foucault ser den här utveck-
lingen utifrån en civilisationskritisk hållpunkt och hävdar att straffrefor-
merna ska betraktas som en del i en disciplineringsprocess där makten över 
människorna i den nya tidens produktionssamhälle var dominerande.130 

Processen kommer i den här undersökningen att följas utifrån en lång 
diskussion kring lagstiftningen gällande upplopp och uppror som pågick 
under flera riksdagar mellan 1810 och 1848. Men också genom att noga 
studera de bevarade rättegångshandlingarna från oroligheterna. Såväl hur 
domstolarna agerade och resonerade kring brottskategorisering, vilka lag-
rum som användes, som vilka straff de utdömde kommer att studeras. Där 
upploppsdeltagarna vid undersökningens början ofta dömdes till spöstraff 
och gatlopp, kommer vi se att rätten vid mitten av 1800-talet istället över-
vägde att skicka våldsverkarna till de nybyggda cellfängelserna. 

Från Posttidning till folkpress
I en berömd studie från 1962 undersöker den tyske sociologen Jürgen Ha-
bermas offentlighetens villkor från 1700-talet och framåt. Han menar 
förenklat att det skedde en utveckling från en representativ offentlighet där 
överheten i dess olika former representerade den breda menigheten i allt 
som hade med det offentliga att göra, till en borgerlig offentlighet där en pri-
vatsfär gjorde intåg i samhället och där var och en hade möjlighet att delta 
i den offentliga diskussionen.131 För svensk del har övergången mellan des-
sa två stadier ansetts ske någon gång från slutet av 1700-talet till ett eller 
ett par decennier in på 1800-talet. Samhället politiserades i den meningen 
att människor som tidigare stått utanför den politiska debatten nu tog ett 
steg in i den och fick tillgång till offentliga forum för sina åsikter. Parallellt 
inträdde en ny syn på politiken, från något som ansågs vara konstant och 

129 Jarrick & Söderberg 1998.
130 Foucault 2003.
131 Habermas 1988.
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kunskapsbaserat och därmed förunnat några få, till en förändringsskapan-
de och åsiktsbaserad diskussion som varje medborgare var delaktig i.132 

Detta fick naturliga återverkningar inte minst inom den massmediala 
pressen. Det statligt kontrollerade nyhetsmonopolet med post- och inri-
kestidningarna övergick inledningsvis i en privat konservativ press. Efter 
den borgerliga offentlighetens genombrott såg, i nästa skede, en mängd 
tidningar med olika politiska inriktningar dagens ljus. De tidiga utmanar-
na kom från det radikala och liberala hållet, men så småningom växte även 
en tydligt vänsterorienterad folkpress fram.133 

Idéhistorikern Patrik Lundell har i sin avhandling Pressen i provinsen un-
dersökt den svenska landsortspressen ur ett hundraårsperspektiv från 1750 
till 1850. Enligt honom såg redaktionerna under 1700-talet som sin främsta 
skyldighet att införa insänt material och genom detta bidra till det offent-
liga samtalet. Från denna medborgerliga tidningslitteratur, som han kallar 
den, skedde så en utveckling mot den moderna pressens genombrott under 
1800-talet där redaktionerna enbart kom att driva sina egna politiska lin-
jer. Tidningsherrar som Lars Johan Hierta fick en stark ställning och styrde 
med järnhand vad som publicerades.134

Med Lundells resonemang menar jag att tidningsredaktionerna, genom 
att bli allt mer politiserade, också tog steget ut på gatorna och deltog i gatu-
oroligheterna. Till en början enbart som försiktiga och passiva förmedlare 
av vad som hänt, men senare även som en ny typ av aktör som gav den egna 
redaktionens syn på händelserna och även sökte påverka orons förlopp 
och tolkningsprocess. Tidningsmaterialet används därför i studien både 
som källa till vad som hände och som ingång till en analys av redaktioner-
nas roll som egna aktörer i Stockholmsupploppen vid sidan av folkmassan 
och myndigheterna. 

Från Stockholm till Europa
De beskrivna processerna flätas naturligt in i varandra på många sätt. Men 
alla har de också tydliga internationella influenser. Vid tiden för franska 
revolutionen accentuerades en utveckling där internationella nyheter om 
samhällsomvandling strömmade runt Europa och även in till Sverige. Upp-
lysningsidéerna hade då florerat i många decennier, men nu hade de omsatts 
i praktik i den folkliga revolutionen. Slagorden från Paris började höras allt-
mer bland folkmassorna även på Stockholms gator. Tankar från kontinenten 
och Storbritannien påverkade det nya svenska statsskicket efter 1809. För-
valtningen, infrastrukturen, pressen, m.m. anammade internationella idéer. 
Vi kan således tillägga internationalisering som ytterligare en förändrings-
process som kom att påverka Stockholms förindustriella gatuoroligheter. 

132 Se Edgren 2005, s. 15.
133 Harvard 2006, s. 97–112.
134 Lundell 2002, s. 10–16, 121–126.
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Demokratisering – från envälde till folkstyre
De fyra ovan rubricerade skeendena  – liberaliseringen, civiliseringen, offent-
lighetens strukturomvandling och den ökade internationella orienteringen – lade 
tillsammans grunden för en mer folkligt förankrad politisk representation. 
Processen kan sammanfattas i begreppet ”demokratisering”, med vilket 
här samtidigt ska förstås som vägen mot demokratins genombrott. Med det 
menar jag att man alltså måste utgå från innebörden i begreppet ”demo-
krati” för att förstå demokratiseringen. 

Statsvetaren Rune Premfors som har studerat svensk och internationell 
demokrati ur ett historiskt perspektiv, menar att begreppet demokrati är i 
grunden så pass omstritt att varje forskare måste precisera hur det ska an-
vändas, men samtidigt kan ingen forskare göra anspråk på att ha den enda 
rätta definitionen.135 Det här avsnittet syftar till att ge just en sådan precise-
ring för att utifrån den bygga en modell för att studera den tidiga demokra-
tiseringen. 

Tidigare forskning har gärna betonat de politiska processernas bety-
delse. Demokratiseringen har då huvudsakligen beskrivits som ett projekt 
som initierades och genomfördes uppifrån. Modellen i den här studien 
kommer därför att användas för att pröva vilket inflytande det tidiga de-
mokratiska projektet hade över den urbana oron. Men samtidigt kommer 
också den omvända frågan att ställas; om de folkliga oroligheterna själva i 
någon mån bidrog till samhällets demokratisering?

Demokrati och påverkansgrad
De två antika grekiska orden ”demos” och ”kratia” kan enkelt sättas ihop 
och översättas till svenska och bilda ordet ”folkstyre”. Länder som idag 
kallar sig demokratiska har tagit stort intryck av resonemanget och ofta 
implementerat det på framskjutna platser i lagböckerna. Den svenska 
grundlagen inleds exempelvis med orden: ”All offentlig makt i Sverige ut-
går från folket.”136 Därvid menas att en övervägande del av svenskarna vart 
fjärde år tillåts delta i allmänna val till de församlingar som beslutar om of-
fentlig verksamhet: riksdag, landsting och kommuner.137 Vår representativa 
demokrati vilar således mycket tungt på den allmänna och lika rösträtten 
som infördes i Sverige till kommunalvalen 1919 och andrakammarvalet 
1921.138 

Den svenske statsvetaren Axel Hadenius presenterade 1988 ett analys-
verktyg för att mäta demokrati i moderna stater. Han utgick ifrån de två 

135 Premfors 2000, s. 22.
136 Regeringsformen 1:1.
137 2006 var drygt 6,8 miljoner svenskar (c:a 80 procent av medborgarna) röstberättigade till 
riksdagen och ytterligare ett par hundratusen svenskar fick avge sina röster i kommun- och lands-
tingsvalen.
138 Wångmar 2005, s. 95 ff.
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dimensionerna: val respektive fri- och rättigheter. Demokrati förutsätter 
enligt modellen: allmän och lika rösträtt i öppna, konkreta och effektiva val, 
samt föreningsfrihet, åsiktsfrihet (yttrande- och tryckfrihet) och avsaknad 
av politiskt förtryck och politiskt våld.139 Ofta nämns i sammanhanget även 
rättssäkerhet som en grundläggande förutsättning för demokrati.140

Jag ansluter mig till Hadenius med det tillägget att en förutsättning för 
demokrati är att den utövas överallt och på alla nivåer i samhället. Jag tän-
ker mig fyra begrepp som i varje situation beskriver vad vi kan kalla varje 
individs påverkansgrad i en aktuell aktivitet. Det gäller: deltagande, delak-
tighet, engagemang respektive inflytande. För att demokrati ska råda för-
utsätts att dessa fyra begrepp uppfylls i så stor utsträckning som möjligt. 
Begreppen kan ställas i en trappa i fyra steg. Ju högre upp man kommer på 
trappan i varje situation, desto högre påverkansgrad, och därmed större 
demokratiska möjligheter (figur 1).

Figur 2. Påverkansgrad

Påverkansgrad

deltagande

delaktighet

engagemang

inflytande

För den som deltar i exempelvis ett politiskt samrådsmöte öppnar sig tyd-
liga demokratiska möjligheter. Om man dessutom är delaktig i samtalet så 
ökar dessa möjligheter ytterligare. Och ju större engagemang de berörda 
har i frågan, och om de dessutom får direkt inflytande över beslutet, de-
sto mer demokratiskt blir projektet. Den som däremot inte ens bjuds in 
har istället starkt begränsade möjligheter att ens vara deltagande. En hög 
påverkansgrad ska alltså betraktas som en nödvändig men inte tillräcklig 
komponent för demokrati. Ytterligare parametrar måste till. 

Den tidiga demokratiseringen
Rune Premfors ställer upp tre konkurrerande idealtyper vilka samtidigt 
representerar tre skilda demokratisyner. Han betonar att han inte är ob-
jektivt beskrivande, utan argumenterar för en av dessa vilken han kallar 
”den starka demokratin”. Den går i korthet ut på en folklig förankring som 

139 Karvonen 1997, s. 23–24 (med hänvisning till Hadenius 1988).
140 På riksdagens hemsida (www.riksdagen.se) nämns de fyra begreppen: folkstyre, tryck- och 
yttrandefrihet, rättssäkerhet och föreningsfrihet.
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stärks genom samtal och interaktion, och skiljer sig från de övriga genom 
betoningen på konsensuslösningar och samklang mellan individualism 
och kollektivism. Viktiga begrepp är jämlikhet, personlig autonomi och in-
teraktion.141 

Premfors använder dessa begrepp för att diskutera stärkandet av mo-
derna demokratier. Men de torde vara användbara även för studier av för-
demokratiska samhällen. Det finns en uppsjö av teorier kring den tidiga 
demokratisering vilka Premfors gör ett fruktbart försök att strukturera. 
Han finner tre inriktningar i forskningen som han i tur och ordning kallar 
för: moderniseringsteorier, transitionsteorier respektive strukturella teorier. 

En tidig förespråkare för moderniseringsteorin – där även den ovan nämn-
de Axel Hadenius kan placeras – var Marin Lipset som 1959 betonade en hög 
socioekonomisk utvecklingsnivå som en förutsättning för en liberal demo-
krati. Lipsets tes, ”Ju mer välmående en nation är, desto större är chansen 
att den kan upprätthålla demokrati”, har dock kritiserats just för att den 
inte förklarar själva genombrottet, eller demokratiseringsprocessen.142 Som 
svar på kritiken utvecklade i början av 1970-talet den tysk-amerikanske 
statsvetaren Dankwart Rustow en transitionsteori där övergången till demo-
krati förväntas ske i fyra faser (se nedan).143 De strukturella teorierna betonar 
i högre grad statens roll. Barrington Moore ser tre vägar som en stat kan gå: 
kommunism, fascism eller demokrati. Den viktigaste bakomliggande fak-
torn för vägvalet är utvecklingen av jordbrukets politiska ekonomi, men 
Moores efterföljare pekar även på arbetarklassens politiska roll.144 Gemen-
samt är dock att de strukturella teorierna förutsätter en lagom stark bor-
garklass och en lagom stark stat för en demokratisk utveckling. 

Teorierna kan, åtminstone delvis, komplettera varandra. Premfors 
hämtar inspiration från de två sistnämnda i sin beskrivning av den svenska 
demokratiseringens historia. Men han menar samtidigt att de politiska in-
stitutionerna tenderar att tappa betydelse i dessa teorier. Såväl den statliga 
organisationen och dess lagar som ”informella regler, processer och kon-
trakt” måste betonas starkare.145 Douglass Norths och Charles Tillys idéer 
om institutionernas respektive krigens roll för statsformering och ekono-
misk utveckling är båda goda exempel på ett sådant historisk-institutionellt 
synsätt.146 Med en hänvisning till den brittiske statsvetaren S. E. Finer me-
nar Premfors att Sverige har en tradition av, med europeiska mått, en ovan-
ligt hög grad av folklig förankring i styrelseskicket.147 

141 Premfors 2000, s. 22–37. De övriga två demokratisynerna är den individbaserade, närmast 
nyliberala, tunna demokratin och den kollektivistiska men konfliktbenägna snabba demokratin.
142 Citat ur Karvonen 1997, s. 28.
143 Premfors 2000, s. 106 (med hänvisning till Rustow 1970).
144 Karvonen 1997, s. 48–52; Premfors 2000, s. 104–107.
145 Premfors 2000, s. 109–114.
146 Premfors 2000, s. 110–111 (med hänvisning till North 1990; Tilly 1992).
147 Premfors 2000, s. 117 (med hänvisning till Finer 1997, s. 37 ff.).

Forskningsämnet



60

Rustows transitionella modell fokuserar för svensk del huvudsakligen 
på perioden 1890 –1920 då själva övergången skedde i tre faser. Dessförin-
nan låg en bakgrundsfas då den 1) nationella identiteten formades. Med två-
kammarriksdagens införande inträdde vad Rustow kallar en 2) ”oligarkisk 
konsensus” mellan aristokratin och fabriksägarna i första kammaren och 
den agrart präglade andra kammaren. Vid decennierna kring sekelskiftet 
utmanades emellertid den här ordningen av nya uppåtstigande samhälls-
grupper. Allmän rösträtt krävdes av såväl liberaler som socialister. Kon-
flikterna mynnade ut i 3) riksdagsbesluten 1907 och 1918 varefter en sista fas 
av 4) ”demokratisk konsensus” inträdde med tillvänjning och successiv ac-
ceptans.148 

 Det är således den inledande bakgrundsfasen som utgör kontexten i 
min studie av Stockholms förindustriella upplopp. Slutmålet i den fasen 
är enligt Rustow ”nationell enighet, legalitet, liberalism och ett komplext 
konstitutionellt statsskick”.149 I den premforska narrativens befruktning 
med strukturalismen handlar bakgrundsfasen således om en process inne-
hållande moment som: uppbyggandet av en fiskal apparat, statsformering, 
likriktning av språk och religion men också urbanisering och framväxten 
av en stark borgarklass. I en rapport från 2003 stärker Premfors sin tidigare 
argumentation och vill ytterligare betona den svenska ämbetsmannastatens 
framväxt under framför allt stormaktstiden.150

I korthet konstituerades den svenska nationella identiteten under 1400-, 
1500- och 1600-talen. Redan vid Gustav Vasas maktövertagande var rikets 
gränser tydligt definierade och statsförvaltningen byggde på skrivna och 
accepterade lagar. Det nationella projektet stärktes ytterligare under va-
sasönernas och stormaktstidens bygge av den svenska militärstaten. Den 
folkliga förankringen skedde via riksdagsrepresentationen och i lokala 
möten. Det frihetstida arvet från Oxen stierna var en stark ämbetsmannaa-
del. I början av 1700-talet var fyra femtedelar av de svenska adelsmännen 
anställda av staten.151 Kungamakten åsidosattes efter dödsskjutningen i 
Fredrikshald, och riksdagen blev en successivt allt viktigare politisk platt-
form. Genom 1700-talet stärkte i synnerhet bondeståndet (men också 
borgarståndet) sina positioner och fick innan Gustav III:s statskupp också 
tillträde till sekreta utskottet. Både parlamentarismen i sig och de folkligt 
förankrade valförfarandena i de båda lägre ständerna kan ses som en god 
skola i demokrati som förberedde både nya eliter och de bredare folkgrup-
perna på den kommande representationsreformen. 

Till skillnad från Rustow studerade Barrington Moore aldrig det svens-
ka fallet. Det har lett till en del kritik då hans metod inte riktigt passar in 

148 Rustow 1971, s. 9–26.
149 Rustow 1971, s. 15, jfr. Premfors 1999, s. 8.
150 Premfors 2003, s. 18.
151 Premfors 1999, s. 24 (med hänvisning till Carlsson 1963, s. 140).
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på flera av Europas mindre stater som till skillnad från England och Frank-
rike inte hade någon borgerlig revolution.152 Med Premfors betoning på 
den svenska ämbetsmannastaten ligger det dock nära till hands att peka på 
revolutionen 1809 som av många har karaktäriserats som just en ämbets-
mannarevolt. Premfors själv nämner dock inte den kopplingen. 1809 inne-
bar en viss demokratiserande utveckling i synnerhet för rättssäkerheten. 
Men samtidigt bromsade den nya författningen upp en liberal utveckling. 
Av starkt symboliskt värde var t.ex. att man aktivt valde bort ett republi-
kanskt statsskick trots de dubbla tillfällena, 1809 och 1810. 

Från 1830-talet och framåt skedde en rad politiska reformer som stärk-
te den vanlige medborgarens inflytande över såväl sin egen situation som 
över den nationella politiken. Sådana, uppifrånkommande, strukturella 
beslut var nödvändiga för demokratiseringens långsiktiga framväxt. Jag 
vill dock i den här studien samtidigt påvisa betydelsen av faktorer som 
kom underifrån.

En modell för att studera tidig demokratisering
Utifrån diskussionerna och figuren ovan vill jag lyfta fram fem parame-
trar som kan studeras i samband med oroligheterna. Tesen jag driver är att 
innebörden av dessa fem parametrar stärker sina positioner under den stu-
derade perioden, 1719–1848. Därmed skulle studien även kunna visa att de-
mokratiseringen inte enbart var ett ovanifrånprojekt, utan till betydande 
delar även sprang ur det folkliga engagemanget.

1. artikulation. Även om ordflödet bland de oroliga folkmassorna 
kunde vara svårtolkat och tämligen ohörbart genom hela perioden så 
skedde en gradvis utveckling av sorlet. De politiska kraven blev tydli-
gare och folket ställde även större anspråk på delaktighet på den natio-
nella politiska nivån. 

2. påverkansgrad. Enligt trappan i figur 1 ovan skulle en stärkt påver-
kansgrad yttra sig som en utveckling mot ett allt större inslag av reell 
delaktighet, engagemang och inflytande över de nationella politiska 
frågorna. 

3. utmanande av rådande makt- och samhällsstrukturer. Ett 
grundläggande syfte med valet av upplopp som studieobjekt är att an-
nars dolda maktstrukturer i samhället blottläggs i konfliktsituationer. 
En demokratiseringsprocess skulle betyda att dessa strukturer i allt hö-
gre grad kommer att utmanas, och att ifrågasättandet även blir allt tyd-
ligare inslag i oron och dess efterspel. 

4. borgerlig offentlighet. Habermas klassiska begrepp ”borgerlig 

152 Den starka arbetarrörelsen och likaså allmogens politiska inflytande är ytterligare faktorer 
som särskiljer i synnerhet den svenska utvecklingen. Premfors 2003, s. 15.
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offentlighet” har bäring på studiens demokratiaspekt på minst två sätt. 
För det första kräver det en framväxt av en ny borgarklass vilket kan 
kopplas till Barrington Moores tes: ”No bourgeois, no democracy.”153 
Till undersökningens centrala kontext hör det svenska urbana samhäl-
lets utveckling från ett privilegiesamhälle till ett klassamhälle. Samhälls-
omvandlingen bör slå igenom i upploppen dels genom att vi ser nya 
grupper av deltagare på gatan (hantverkare, gesäller och soldater byts 
ut mot arbetare), och dels att nya krav ställs i den mån de artikuleras (lo-
kala och pragmatiska krav eller motiv byts ut mot nationella och princi-
piella/ideologiska). Dessutom bör kraven eller motiven riktas mot nya 
grupper där en förskjutning från de lokala till de nationella eliterna är 
det förväntade resultatet.

5. den moderna demokratins fundamentala aspekter. Den 
andra aspekten av den borgerliga offentligheten rör det dagliga samtalet 
som i allt ökad grad förväntas ske på kaffehus och i tidningarna. Pres-
sens utveckling får en tydlig roll i undersökningen. Som nämndes inled-
ningsvis, antar jag bl.a. att pressen under 1800-talets första hälft intar 
en roll som orons tredje aktör vid sidan av folket och massan. Förutom 
pressen och tryckfriheten förväntas andra motsvarande fundamentala 
aspekter (åsiktsfrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet, rättsväsendet och rätts-
säkerhet men också synen på folkstyre) växa sig allt starkare under perio-
den. Upploppslagar och förnyelse av strafformer är föremål för studier 
utifrån både riksdagsmaterial och judiciellt material. 

Modellen kommer att appliceras på undersökningarna av de enskilda oro-
ligheterna och redovisas fortlöpande genom avhandlingen samt i det sam-
manfattande avslutningskapitlet. En schematisk tablå över utvecklingen 
presenteras sist i kapitel 4.

En analys av Södermalmsupploppet utifrån modellen visar inte oväntat att 
de demokratiska inslagen 1719 var mycket svaga: även om jag i mina försök 
till tolkningar fann ledtrådar till ett folkligt engagemang där upploppet 
kan ha syftat till att ifrågasätta vissa strukturer i samhället, så lyser detta 
inte igenom i källmaterialet. Kvarlevorna, dvs. rättsprotokollen, visar is-
tället obarmhärtigt upp en bild av en oartikulerad folkmassa som rekryte-
rades ur de lägre samhällsskikten. Vi har här ett källkritiskt problem. Men 
det visar ändå att myndigheterna knappast såg, eller ens förväntade sig se, 
ett folkligt politiskt engagemang vid den tiden trots att upploppet pågick 
med stor uppslutning under flera dagar. Inget tyder dock på att folket i sina 

153 Moore 1966, s. 413–418. Moore studerar tre utvecklingsvägar mot det moderna samhället: 
Den borgerliga revolutionen som ledde till västerländsk demokrati i t.ex. England, Frankrike och 
USA; den konservativa uppifrånkommande revolutionen ledde till fascism i Tyskland och Japan; bon-
derevolutioner i Ryssland och Kina som ledde till kommunism.
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handlingar riktade sig socialt sett uppåt. Istället var det de prostituerade 
som var måltavlorna. Några av den moderna demokratins fundamentala 
aspekter har jag inte heller funnit i källorna vilket stärker tesen om att den 
demokratiska processen, i den mening jag vill studera den, inte hade kom-
mit igång år 1719 där min studie startar. 

Forskningsuppgiften

Syfte och frågeställningar
En utgångspunkt för studien är att konfliktsituationer ställer vissa sociala 
maktstrukturer på sin spets som då blir åtkomliga och möjliga att studera. 
Samtidigt utövar konflikterna i sig ett visst inflytande över dessa struktu-
rer och kommer därför själva att påverka samhällsutvecklingen. 

Syftet med studien är att undersöka hur Stockholms tidigmoderna upp-
lopp och gatubråk på det sättet interagerade med sin samhälleliga omgiv-
ning. Studien kommer dels att redogöra för vilka moment och mekanismer 
som ingick i Stockholms upplopp och gatubråk, och dels att söka förklara 
deras politiska, sociala och kulturella betydelser. Studien har därmed berö-
ringar med såväl politisk historia som stadshistoria, men även med menta-
litetshistoria. 

politisk historia blir det eftersom ett primärt mål med studien är att 
utröna huruvida folket ställde politiska krav eller agerade politiskt med-
vetet i de studerade aktionerna. Ett delmål är att undersöka hur det poli-
tiska deltagandet och medvetandet har förändrats i en demokratiserande 
riktning över tid. Ett annat är att fördjupa diskussionen kring den svenska 
modellens eventuella förindustriella rötter: var Stockholms upplopp och 
oroligheter del i en förhandlings- eller i en handlingskult?154 

stadshistoria blir det genom att staden och stadslivet speglades i 
upploppen. Ambitionen är att studera händelserna som en del av det ur-
bana samhället. Hur inverkade stadsmiljön på den sociala oron? Vilka 
grupper deltog, och enligt vilka mönster agerade de respektive kollektiva 
aktörerna före, under och i processen efter oroligheterna? Till de kollektiva 
aktörerna räknar jag massan respektive myndigheterna, samt – från och med 
decennierna kring sekelskiftet – även pressen.

Men upploppen var inte bara extraordinära undantag i historien, de 
hörde även till vardagen. De fanns ständigt i folks medvetande, och där-
med kommer mentalitetshistorien in: Hur spelade folkets respek-
tive myndigheternas föreställningar om samhället in i upploppen, och vad 
innebar upploppen för dessa föreställningar, och i sin tur för samhällsom-
vandlingen under den studerade perioden? Hur yttrade sig de bråkiga kul-
turerna i Stockholms förindustriella upplopp och gatubråk? 

154 Österberg 1993, se ovan, s. 34.
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Källmaterial och metod 
Det centrala källmaterialet till studien utgörs av rättegångsprotokoll från 
de domstolar i Stockholm där rannsakningarna efter upploppen och gatu-
bråken hölls. Detta kompletteras huvudsakligen av två typer av material, 
nämligen dagböcker och tidningar. Till viss del används även strödda tex-
ter såsom brev och argumenterande pamfletter. Utöver det kommer riks-
dagstryck användas för den juridiska diskussionen under 1800-talet. 

Under perioden skedde tiotalet större upplopp. Av dessa kommer hu-
vudsakligen åtta incidenter att undersökas och jämföras, varav några 
studeras mer ingående än andra. Södermalmsupploppet 1719 har redan pre-
senterats. Därutöver har djupstudier även gjorts av det så kallade ebelska 
upploppet 1793 samt oroligheterna vid Maria fattighus 1799. Anledningen till 
att jag har valt dessa tre oroligheter är framför allt att de inte tidigare varit 
föremål för någon ingående granskning. Det förstnämnda är helt obear-
betat i tidigare forskning medan de två andra endast har nämnts kortfat-
tat i översiktsverk. Dessutom ramar de in undersökningsperiodens första 
hälft. För den senare delen av perioden har analyser av fersenska mordet 
1810, Crusenstolpekravallerna 1838 respektive marsoroligheterna 1848 gjorts. 
Resterande oroligheter har i huvudsak studerats utifrån den befintliga lit-
teraturen, dock med betydande kompletteringar i källorna. Av dessa har 
framförallt dalupproret 1743 och det s.k. hantverkaruppbådet 1789 lyfts fram 
mer än övriga incidenter. Till detta kommer även en källundersökning av 
den mer vardagliga gatubråkigheten vilken presenteras utförligare i den 
senare delen av kapitel 2. 

Den metod jag har använt är således närläsning och djupstudier av 
källmaterial från ett mindre antal upplopp. Tillys repertoarmodell samt 
Thompsons tre kännetecken utgör stöd för sorteringsarbetet. För analysen 
används även demokratiseringsmodellen som presenterades i det föregå-
ende avsnittet. Ett stort antal frågor har kunnat ställas direkt till materialet 
vilka kan delas in i två områden: 

För det första sådana som har med upploppens yttre omständigheter att 
göra. Med det menar jag sådana uppgifter som är relativt enkla att läsa ut 
av källorna, såsom upploppens händelseförlopp, massans sammansätt-
ning och agerande, myndigheternas reaktioner samt hur de anklagade 
slutligen straffades och enligt vilka lagar de dömdes. 

För det andra har upploppens inre omständigheter undersökts, med vil-
ket jag menar mer svårfångade uppgifter om t.ex. upploppens orsaker, 
dess betydelser på såväl kortare som längre sikt och vad upploppen kan 
avslöja om det samtida samhället. Mycket av det som har pågått och sagts 
under rättegångarna har förmodligen inte kommit med i de slutliga proto-
kollen, men just därför är det viktigt att tolka framför allt det som framstår 
som udda företeelser eller på annat sätt sticker ut från de övriga bitarna i 
protokollen. Hur de anklagade försvarade sig i rätten är en sådan faktor att 
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studera. På vilket sätt rätten hänvisade till lagen och vilka lagrum som an-
vändes är ett annat. 

Avgränsningar
Tidsmässigt har jag valt att starta studien 1719 med Södermalmsupploppet 
och avsluta det med 1848-års marsoroligheter. Avgränsningarna är gjorda 
utifrån politiska och ekonomiska förhållanden i Sverige och Stockholm. 
Övergången från stormaktstidens envälde till frihetstidens parlamenta-
rism innebar naturligtvis ett politiskt skifte men även ett ekonomiskt; Sve-
rige hade förlorat sina provinser och de tidigare inkomsterna från krigen 
förbyttes i kraftiga förluster och underskott. I Stockholm märktes detta 
med all tydlighet under 1700-talets första decennier. Folkmängden sjönk 
dramatiskt under perioden, och nya livsvillkor satte därmed sin prägel på 
huvudstaden. 

 Undersökningens slutår är satt till 1848. Det kunde lika gärna ur poli-
tisk/ekonomisk synvinkel ha satts till något senare eller likaväl något tidi-
gare. 1800-talets mitt utgör dock en brytningsperiod strax innan industria-
liseringens frammarsch. Att jag valt just året 1848 beror på att detta var ett 
orosår runt om hela Europa. Med start i Palermo i januari, och vidare till 
Paris i slutet av februari 1848, sköljde en hastig upploppsvåg över kontinen-
ten. Från Frankrike via Österrike, Preussen, Ungern, Italien och Tyskland 
kom ”revolutionen” även till Sverige och Stockholm en månad senare.155 
Det har klassats som det första arbetarupproret, men man kan lika gärna 
se marsoroligheterna 1848 som det sista förindustriella upploppet. Det är 
så jag har valt att göra min tolkning. 

Anledningen till den förhållandevis långa perioden är dels att jag vill in-
rymma hela perioden fram till industrialiseringen och dels att jag vill skön-
ja en historisk förändring. Perioden efter 1850 anser jag redan vara belyst i 
forskningen framför allt med Jane Cederqvists avhandling Arbetare i strejk 
från 1980, och forskningsprojektet ”industriarbetarklassens uppkomst”.156

Disposition
Redovisningen följer huvudsakligen ett kronologiskt upplägg i fyra kapitel 
följt av en sammanfattande avslutning i kapitel 5. Den undersökta tidspe-
rioden, Sverige från tidigt 1700-tal till mitten av 1800-talet, kan klassifi-
ceras på många olika sätt beroende på ur vilket perspektiv man väljer att 
betrakta tiden, eller vilken vetenskaplig disciplin betraktaren tillhör. Där 
idéhistorikern kanske väljer begreppet ”upplysning” kan konst- eller mu-
sikhistorikern välja termerna ”klassicism”, ”rokoko”, och ”nyklassicism”. 
Den senare delen av perioden kan möjligen för båda bli ”romantik”. En 

155 Om 1848-års oroligheter i Europa, se t.ex. Koht 1948.
156 Cederqvist 1980. Cederqvists avhandling tillkom inom ramen för forskningsprojektet ”Indu-
striarbetarklassens uppkomst: Stockholms arbetare 1850–1914”.
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traditionell historiker ser hela perioden som den senare delen av den ”ti-
digmoderna tiden”. Är det den politiska historien som står i fokus så är 
troligen uppdelningen i ”frihetstiden”, ”gustavianska tiden” och ”Karl 
Johanstiden” mer adekvat, medan ekonomhistorikern kan välja att se hela 
epoken som den ”förindustriella tiden”. Ur ett mer lokalt ekonomisk/de-
mografiskt Stockholmsperspektiv kan begreppet ”stagnationsperioden” 
användas. Traditionellt har den termen oftast stått för den sekellånga pe-
rioden från och med slutet av 1750-talet, men likväl finns argument för att 
startpunkten istället bör sättas redan i och med den ekonomiska och be-
folkningsmässiga nedgången vid tiden för stora nordiska kriget, och såle-
des innefatta hela perioden för den här studien. 

I studien används flera av de ovan uppradade periodiseringsbegreppen, 
men dispositionen kommer att följa en resultatstyrd kronologisk indelning 
utifrån Charles Tillys tankar om en utveckling i de folkliga massaktionerna 
från en 1700-talsrepertoar till en 1800-talsrepertoar. Jag menar att man 
kan avläsa motsvarande förändring också i Stockholms upploppshistoria. 
Gränsåren i studien är satta till 1789 samt 1810. Kapitel 1 och 2 behandlar de 
större upploppen under tiden före franska revolutionen, och i kapitel 4 be-
skrivs perioden från 1810 och framåt. Den mellanliggande perioden – de-
cennierna runt sekelskiftet 1800 – som behandlas i kapitel 3 utgör således 
brytningstiden mellan 1700-talets och 1800-talets upploppsrepertoarer.

Vart och ett av de empiriska kapitlen är grovt indelat i två avsnitt, där 
det andra avsnittet är tänkt att kunna speglas i det inledande. Såväl kapi-
tel 1 som kapitlen 3 och 4 inleds med en längre redogörelse av ett upplopp 
från vardera tidsperiod (1719, 1793, 1810). Kapitlens avslutande avsnitt ut-
gör fördjupningar vilka syftar till att problematisera oron för att öka för-
ståelsen och svara på de övergripande frågorna. I inledningskapitlet har 
denna andra del disponerats för en översiktlig teoretisk och metodologisk 
genomgång utifrån tidigare forskning. I kapitel 3 och 4 ägnas relativt stor 
del åt kronologisk kontext samt undersökningar av ytterligare oroligheter. 
Även kapitel 2 är tudelat. Indelningen följer kapitlets rubrik: ”Ordning och 
oro”, där första delen undersöker ordningsmakten, rättsväsendet samt sta-
dens domstolar. I den avslutande delen studeras således oron, dels teore-
tiskt utifrån tidigare forskning om bråkiga kulturer dels utifrån källstudier 
av Stockholms gatuoroligheter under hela tidsperioden fram till 1840 samt 
några större upprorsrörelser före tiden för franska revolutionen. 
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Utsikt från Brunnsbacken över Saltsjön. Olja på duk. Johan Sevenbom, 1773. SSM.
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2. Ordning och oro – bråkighet och social 
kontroll, Stockholm c:a 1719–1848

Ordningsmaktens utveckling, 1719–1848

Order om dagliga polisrapporter
I en skrivelse från överståthållaren i Stockholm daterad den 10 
februari 1747 beordras stadsfiskalen att varje morgon klockan sju inlämna 
rapporter angående ”alla de brottmål, vilka i någon måtto angå den allmän-
na säkerheten och i Kungl. Slottsrätten eller Stadens kämnärsrätter varda 
angivne, vare sig oljud, slagsmål, övervåld, röverier eller andra excesser 
och förbrytelser, som till Stadsfiskalens Ämbetes åtal eller biträde höra”.1 

Ordern kom även att åtföljas. En knapp vecka efter överståthållarens 
brev inkom den första i en lång serie ”dagrapporter”, vilka nu ligger samla-
de i Justitiekanslerns arkiv på Riksarkivet. Serien omfattar åren 1747 –1760, 
dock med en lucka för perioden 1755–1760. Orsakerna till luckan framgår 
inte av materialet, det finns ingenting som tyder på att rapporteringen 
skulle ha avstannat under perioden, ej heller att den slutade med den sista 
bevarade rapporten i december 1760.

Innehållet i rapporterna vittnar inte om någon iögonfallande hög grad 
av oro i staden. Enligt instruktionerna skulle rapporter lämnas dagligen 
även om inget fanns att rapportera. I omkring två tredjedelar av rappor-
terna meddelas att det ”icke avhörts något angående excesser, slagsmål 
och oljud, eller annat som den allmänne säkerheten rörer, här i staden vara 
förelupit”.2 Detta behöver naturligtvis inte betyda att det i verkligheten 
varit helt lugnt. En anledning till bristen på incidenter att rapportera kan, 
som Folke Lindberg skriver i en recension av Nils Westers avhandling, vara 
att Stockholms ordningsväsende under frihetstiden led av klara brister och 
ineffektivitet.3 Det som trots allt rapporterades handlar vanligast om olika 

1 Överståthållarens registratur 1747, B1a:60, Överståthållarämbetets arkiv (ÖÄ), SSA
2 Överståthållarens polisrapporter, E2cd:1–15, Justitiekanslerns arkiv (JK), Riksarkivet (RA). 
Undersökningen bygger på ett urval bestående av 247 rapporter jämnt fördelade över hela perio-
den. Urvalet är i huvudsak gjort efter en princip där c:a en månads rapporter per år har excerpe-
rats samt där den aktuella månaden har förskjutits framåt för varje år. Således har rapporterna 
från februari 1747, mars 1748, april 1749, osv. gåtts igenom. På så vis har även ev. säsongsbetonade 
tendenser kunnat pareras. 
3 Lindberg 1947.
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typer av mindre gatubråk, slagsmål, och allmänt ”buller”. En annan intres-
sant kategori som förekommer relativt frekvent är olika typer av okvä-
dingsord och våld riktat mot brandvakter och stadsvakter. I övrigt finns 
ett fåtal exempel på annan brottslighet såsom inbrott, stöld och olycksfall 
samt spridda rapporter från avslutade förhandlingar i stadens domstolar.

För att exemplifiera kan ett någorlunda typiskt fall nämnas. Det utspelade 
sig klockan tre på natten till den 9 september 1754 utanför en krog på Norr-
malm. Bråk och slagsmål hade av någon anledning uppstått inne på krogen 
och när brandvakterna efter larm skyndade sig dit fann de ett flertal soldater 
och underofficerare som kom ut genom dörren med ”blottade värjor”. Väl 
ute på gatan förde de ett ohyggligt liv. Det berättas i rapporten att de med 
sina värjor vandaliserade och högg sönder fönstren i gårdarna längs gatan. 
Vidare överföll de brandvakten ”med okvädesord, hugg och slag”. Två av 
förövarna – en sergeant och en fältväbel – arresterades, resten lyckades fly.4

Som exemplet ovan vittnar om var det inte ovanligt att militärer före-
kom i gatubråkigheten. I rapporterna utgör soldater och båtsmän den i 
särklass största gruppen av förövare. Men även underofficerare – såsom 
ovan – samt gesäller, och olika typer av tjänstefolk förekommer över lag 
ofta. Sammantaget kan således sägas att den rapporterade bråkigheten på 
Stockholms gator företräddes i huvudsak av samhällets lägre skikt. Vidare 
är den relativa avsaknaden av kvinnligt deltagande tydlig, inte mer än un-
gefär fem procent av de identifierade aktörerna var kvinnor. 

Exemplet visar på ytterligare en representativ faktor nämligen den geo-
grafiska fördelningen. Norrmalm var tillsammans med Staden den stads-
del där flest tillbud skedde. Därefter följer i ordning Södermalm respektive 
Ladugårdslandet. Fördelningen är emellertid relativt jämn mellan alla des-
sa stadsdelar, medan Kungsholmen och Djurgården inte förekommer alls.5

Innan jag går vidare med undersökningen av den registrerade gatuorolig-
heten längre fram i detta kapitel krävs en genomgång av ordningsmaktens 
organisation i huvudstaden. 

Överståthållarens order till stadsfiskalen om dagliga polisrapporter kan 
utgöra en utgångspunkt för en sådan genomgång. Varför skrevs den över-
huvudtaget? Vad var syftet med rapporteringen? Hur kom de till? Och vad 
hände med rapporterna sedan överståthållaren fick dem i sin hand? Det är 
några frågor som kommer att leda diskussionen en bit in i kapitlet. Syftet 

4 Överståthållarens polisrapporter, 10/9 1754, vol. 13.
5 Jfr. även Therese Sjölunds uppsats (Sjölund 1998) där ett större men kronologiskt snävare urval 
har gjorts. 1 790 rapporter åren 1747–1752 har excerperats. Resultaten från de båda undersökning-
arna ligger tätt ihop. I Sjölunds undersökning är emellertid andelen kvinnor ännu något lägre (c:a 
två procent). Den geografiska fördelningen visar även att Staden var den vanligast rapporterade 
stadsdelen samt att ett fåtal händelser påträffat på Kungsholmen respektive Djurgården. I övrigt 
skiljer sig resultaten mycket lite från den här redovisade. 
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är att i någon mån kartlägga den förindustriella ordningsmakten med det 
polisväsende samt de domstolar och lagar som styrde ordningsmaktens 
förhållande till folket i Stockholm. 

Den övergripande uppgiften för hela kapitel två blir således att kartlägga 
såväl ordning som oro, både i organisation och i funktion. Med ”ordning-
en” avses här den politiska och administrativa överheten, dvs. de centrala 
och lokala myndigheterna och dess aktörer på olika nivåer. ”Oron” står 
däremot folket eller folkmassan för. Ordningsväsendet respektive orolig-
heterna kommer huvudsakligen att studeras var för sig, men en huvud-
frågeställning kan ändå formuleras som: Hur förhöll sig de två enheterna 
– ordningen/överheten respektive oron/folket – till varandra? 

Bakom frågan ligger en tanke att förhållandet mellan ordningsväsendet 
och den folkliga oron utgörs av en maktrelation som kontinuerligt utma-
nas från båda håll, samt genomgår mer explicita prövningar framförallt 
under våldsamma upploppssituationer (men delvis också i mindre gatu-
bråksscener). Under dessa prövningar blottläggs den här maktrelationen, 
men den blir åtkomlig endast för studier som tar hänsyn till både massans 
och myndigheternas intentioner och agerande.

Syftet med kartläggningen är att skaffa underlag dels till svar på de frå-
gor som ställdes i kapitel 1 och dels för avhandlingens fortsatta undersök-
ningar i kapitel 3 och 4.

Ordningsväsendet under frihetstiden
Överståthållarens skrivelse till stadsfiskalen var endast ett led i en längre 
orderkedja. En knapp månad innan överståthållaren sände iväg sin skri-
velse hade han i sin tur erhållit en liknande direkt ifrån kungen, Fredrik I. 
Utifrån formuleringarna kan man sluta sig till att den kungliga ordern inte 
endast hade nått överståthållaren i Stockholm utan troligen landets samt-
liga städers ståthållare samt länens landshövdingar, en kopia sändes även 
till Justitiekanslern.6 

I skrivelsen betonas vikten av att bibehålla freden och lugnet inom riket, 
men att denna ”på en och annan ort i Riket” nu hade kommit att äventy-
ras. För att stävja eventuella oroshärdar krävde därför kungen bättring och 
att brottsliga element ”medelst ofördröjel och tillräcklig handräckning” 
skulle gripas. Vidare borde dessa brottslingar så snabbt som möjligt stäl-
las inför rätta, avdömas och straffas. Slutligen påpekas även det personliga 
ansvaret som respektive myndighetsperson hade, samt möjligheten att 
skaffa militär förstärkning om så krävdes. Skrivelsen avslutas med den be-
gäran om polisrapporter som överståthållaren i Stockholm vidarebeford-

6 Kungliga brev, 7–8/2 1747, huvudserien, E1a vol. 2, JK, RA. Se även Sjölund 1998, s. 13 samt bi-
laga 1.
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rade till stadsfiskalen. Oron på Stockholms gator skulle således rapporte-
ras in till stadsfiskalen och därefter via överståthållaren vidare ända upp 
till högsta instans. 

Den polisiära organisationen i huvudstaden var genom hela den förin-
dustriella perioden splittrad och svåröverblickbar med flera parallella myn-
digheter och vaktstyrkor. Stadsfiskalens huvudsakliga uppgift var att funge-
ra som allmän åklagare, men därigenom fick han även stort inflytande över 
polisarbetet och innehade i praktiken en ställning såsom samordnande 
ledare över större delen av stadens politiväsende.7 Det var därför det mest 
naturliga att uppgiften att sammanställa dagrapporterna föll på honom. 

Stadsfiskalen förde inget eget befäl över någon vaktstyrka, utan fick för-
lita sig på rapporter från flera håll. Redan på 1590-talet hade borgerskapets 
ansvar för vakthållningen lagts över på värvade stadsvakter.8 Dessa sortera-
de under politikollegiet vilket var ett av fyra kollegier under magistraten.9 
Huvuduppgiften var att patrullera stadens gator för att förhindra brottslig 
verksamhet, men stadsvakten hade även ansvar för viss vakthållning samt 
bevakning vid särskilda tillfällen eller vid eldsvådor. Vakterna var unifor-
merade och hade myndighet att bära såväl värja som musköt samt ägde rätt 
att i sin tjänsteutövning föra våldsamma personer eller misstänkta tjuvar i 
förvar. Till sin hjälp hade de även den s.k. separationsvakten som tillkom på 
1720-talet för att avlasta stadsvakterna och utföra enklare sysslor såsom att 
hålla efter tiggare och lösdrivare. 

Magistraten hade även ett antal uppsyningsmän till sitt förfogande. När-
mast lydde de under ämbets- och byggningskollegiet och övervakade där-
för i första hand brott mot de olika handels och näringslagstiftningarna. 
Men även ordningsbrott, sabbatsbrott och lösdriveri samt ansvar för sta-
dens renhållning ingick i uppgifterna. En naturlig länk mellan uppsynings-
männen och stadsfiskalen utgjordes av politigevaldigern. Han fungerade så-
som ledare för uppsyningsmännen, men lydde till skillnad från dessa un-
der politikollegiet. Som huvuduppgift hade han att biträda stadsfiskalen 
såsom åklagare och kallades därför allmänt för vice fiskal.

Den vaktstyrka som verkar ha stått för den största andelen av inrappor-
teringen till stadsfiskalen var den år 1730 nyinrättade brandvakten. Dess 
manskap patrullerade gator och gränder nattetid för att se till brandfaran i 
staden och upptäcka eventuella bränder på ett tidigt stadium. Men de hade 

7 Staf 1950, s. 3; Wester 1946, s. 9.
8 Borgargardet fanns kvar ända in på 1800-talet, och fungerade huvudsakligen som en extra mi-
litärstyrka i tider då de ordinarie regementena var frånvarande för krigstjänst. Under den ryska 
flottans härjningar sommaren 1719 påtog sig borgargardet en viktig roll för stadens inre och yttre 
försvar. Men därefter tycks det som att de förde en tynande tillvaro. Jfr. Wester 1946, s. 17 (i fot-
not).
9 De övriga kollegierna var: Justitiekollegiet, Handelskollegiet samt Byggnings och ämbetskolle-
giet. För vart och ett av dessa kollegier svarade en borgmästare vilka tillsammans med 15 rådmän 
utgjorde magistratens ledamöter. 
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också skyldighet att ansvara för den nattliga ordningen i staden, och på så 
sätt kom deras uppgifter att till stor del sammanfalla med stadsvaktens. Då 
kostnaden för brandvakterna inte ensamt låg på borgerskapet utan var för-
delad på samtliga stadens invånare så lydde kåren under överståthållaräm-
betet i stället för magistraten vilket annars hade varit mer naturligt. 

Vid sidan om ovan nämnda vaktstyrkor ägde även militären skyldighet 
att upprätthålla ordningen inom staden vilket sedde genom garnisonsvak-
ten. Stockholms garnison bestod normalt under frihetstiden av Svea liv-
garde, artilleriregementet samt flottans Stockholmseskader. Någon orga-
nisatorisk samordning mellan regementena verkar inte ha förekommit. 
Däremot delades staden upp regementena emellan där livgardet bevakade 
Staden, Norrmalm och Södermalm medan artilleriregementet svarade för 
bevakningen av Ladugårdslandet, och flottan posterade Skeppsholmen. 
Åtminstone vad gäller livgardet skulle vakthållningen ske reglementerat 
på sådant sätt att patruller om c:a sex man plus en underofficer regelbun-

Stadsvaktskåren hade anor 
från 1590-talet. Med tiden kom 
stadsvakterna att gå under 
öknamnet ”korvar”, vilket ledde 
till att separationsvakterna, 
som tillkom i en reform på 
1720-talet, fick heta ”paltar”. 
Kolorerade litografier av Hjal-
mar Mörner respektive Pehr 
Nordqvist. SSM.

Uniformerade brandvakter från 1800-talet, med 
byglar och skramla. Watchmen of Stockholm. 
Le guet à Stockholm. Kolorerad litografi av 
Carl Wilhelm Swedman. SSM.
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det skickades ut på ronder genom staden. Uppgifterna var i princip desam-
ma som för stads- och brandvakten.

Rapporter från samtliga dessa vaktstyrkor samt från stadens domstolar 
skulle alltså inlämnas till stadsfiskalen som dagligen sammanställde sin be-
rättelse till överståthållaren. Denne sände i sin tur varje dag informationen 
vidare till justitiekanslern där skrivelsen från stadsfiskalen bifogades till-
sammans med en lista på de personer som under det senaste dygnet passe-
rat genom stadens portar. Därmed hade även rikets högsta ledning tillgång 
till materialet. Orderkedjan verkar således ha respekterats – åtminstone 
ned till stadsfiskalen. Vad vakterna och soldaterna längst ner i kedjan an-
såg om förfarandet eller om de vid vissa tillfällen kan ha underlåtit att rap-
portera vidare är naturligtvis svårare att avgöra.10 

Den splittrade strukturen hos Stockholms ordningsväsende medförde inte 
bara problem med effektiviteten och administrationen, i systemet uppstod 
även skarpa konflikter mellan vaktstyrkorna.11 I polisrapporterna kommer 
detta tydligt till uttryck, bland annat av den mängd rapporter rörande sol-
dater och underofficerare som överfallit personal ur brandvakten. 

För att förbättra ordningen och säkerheten i Stockholm tillsattes 1724 
Kungl. politi- och brandkommissionen. Denna tillkom med uppgiften att ut-
reda ett förslag kring ny politiordning som utarbetats av Nicodemus Tes-
sin (d.y.), men då inget beslut kunde tas i frågan utökades kommissionens 
uppdrag till att presentera ett nytt förslag. Ett flertal sådana lades fram ge-
nom åren. Men samtliga förkastades – främst på grund av borgerskapets 
rädsla för att dra på sig nya utgifter – och kommissionen kom att sitta kvar 
ända fram till 1776 då frågan äntligen kunde lösas genom inrättandet av en 
ny poliskammare.12 På grund av den långsamma handläggningen samt in-
stansernas beslutsvånda skedde därför, förutom brandvaktens tillkomst 
1730 samt vissa mindre resurs- och personalförstärkningar inom de redan 
existerande vaktstyrkorna, ingen större förändring eller förbättring av 
ordningsväsendet före poliskammarens inrättande.13

10 En genomgång av de olika vaktslagen i Stockholm vid frihetstidens början återfinns hos Staf 
1950, s. 1–4. Se även Järbe 1975, s. 32 ff., 60 ff. och Furuhagen 2004, s. 42–45.
11 Ang. konflikter mellan vaktstyrkor, se Andersson 1998, s. 67.
12 Wester 1946.
13 Litteraturen ger motstridiga uppgifter om antalet vakter. Vid frihetstidens inledning bestod 
stadsvakten av 148 man till vilka kom sammantaget 15 befälspersoner i olika grader samt ytterliga-
re ett antal skrivare, militärmusiker och profosser. 1722 minskade antalet något då man överförde 
20 man till separationsvakten. Därefter tycks personalstyrkan ha varierat något över tid fram till 
1762 då den utökades till 200 man. Järbe 1975, s. 44; Wester 1946, s. 12, 109. Brandvakten bestod vid 
kårens inrättande av 160 man plus befäl. År 1757 utökades antalet till 172 och 1788 till 200 man, 
Wester 1946, s. 132. Gällande den övriga ordningspersonalen beslutades 1722 att kraftigt utöka 
antalet uppsyningsmän från tre till nitton stycken, samt efter många turer år 1757 att tillsätta yt-
terligare elva uppsyningsmän. Vid samma tillfälle utökades antalet fiskaler till att bli tre stycken, 
Wester 1946, s. 107.
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Inrättandet av poliskammaren 1776
Efter Gustav III:s statskupp 1772 ökade trycket på att lösa politifrågan. 
Kungl. politi- och brandkommissionen ombildades och gavs större frihet. 
Lösningen dröjde heller inte länge. Kommissionens slutbetänkande god-
kändes av alla parter och kom att utgöra grunden till en genomgripande 
nyorganisering av polisväsendet i Stockholm. 1776 infördes så poliskam-
maren med polismästare som högste chef vilken i sin tur sorterade under 
överståthållarämbetet. Posten som polismästare tillföll Henrik von Sivers 
(adlad Liljensparre år 1786). Under honom tillsatte man även viss admi-
nistrativ personal samt överförde stadsfiskalerna, politigevaldigerna samt 
uppsyningsmännen från politikollegiet. 

Polismästaren fick en central roll i övervakningen av Stockholm. Staden 
indelades i 33 distrikt, vart och ett under tillsyn av en uppsyningsman.14 All 
brottslig verksamhet skulle rapporteras till poliskammaren, samt därefter 
diarieföras och vidarebefordras till berörd rättsinstans. Enklare ordnings-
förseelser avdömdes direkt i kammaren – denna funktion hade dittills legat 
hos politikollegiet. Den nya polisorganisationen fungerade även som en 
form av säkerhetspolis, där Liljensparre har beskrivits som ”spionchef”. 
Hans uppgifter härvidlag var att övervaka de i staden boende och resande 
samt hålla myndigheterna underrättade om vad som föregick i staden. 
Från början rapporterade polismästaren till överståthållaren, men från 
1791 direkt till justitiekanslern. 

Med den nya övervakningsorganisationen minskade magistratens och det 
kommunala maktens inflytande över huvudstadens ordningsväsende kraf-
tigt till förmån för överståthållaren och därmed i förlängningen även cen-
tralmakten och kungen.15 Men trots inrättandet av poliskammaren så behöll 
man parallellt även den gamla organisationen, och det var fortfarande brand-
vakten, stadsvakten och separationsvakterna som stod för nattpatrullering-
en och huvuddelen av de direkta ingripandena på gatorna. 1835 avskaffades 
dock brandvakten men samtidigt förstärktes stadsvakten och ombildades till 
Stockholms stads militärkår.16 Även borgargardet och garnisonsvakten fanns 
kvar genom hela perioden. År 1850 omorganiserades Stockholmspolisen på 
nytt. Nya tjänstetitlar tillkom och de gamla (”gevaldiger” och ”uppsynings-
man”) försvann. Vidare anställdes fler poliser, och all patrulleringsverksam-
het – även nattetid – lades under polismästaren i den nya organisationen.17 

14 Boëthius 1943, s. 392. Enligt Politi- och brandkommissionens förslag utfärdat av överståthål-
laren Carl Sparre skulle införas nya befattningar i form av oavlönade kvarterskommissarier samt 
huskvartersmästare som eftersåg ordningen i dessa distrikt (trakter). Dock framkommer inte av 
källorna huruvida detta förslag någonsin realiserades. Staf 1950, s. 52. Jfr. dock Järbe som tycks 
mena att förslaget med de nya befattningarna verkställdes med reformen 1776. Järbe 1975, s. 47, 52.
15 Boëthius 1943, s. 392 f. 
16 Staf 1950, s. 388 f. 
17 Furuhagen 2004, s. 52.
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Tonerna från ombildningen 1850 känns igen från diskussionerna inför 
1776-års reform. Vid båda tillfällena besvärades man över den splittrade or-
ganisationen och att manskapet var för klent både numerärt och motiva-
tionsmässigt. Reformförslagen krävde i båda fall högre löner för att förbättra 
rekryteringsmöjligheterna och höja kompetensen. Men framförallt krävdes 
bättre effektivitet och överblickbarhet i systemet. Det är även mot den bak-
grunden man bör förstå överståthållarens order till stadsfiskalen år 1747. Det 
var nog snarare övervakningsorganisationen än den eventuellt ökande brotts-
ligheten man var missnöjd med, och skrivelsen kan i det avseendet antas vara 
riktad mot ordningsväsendes representanter.18 Med ordern fick stadsfiskalen 
den centrala roll som efter polisreformen 1776 kom att tillfalla polismästaren. 

Ända sedan medeltiden hade allt fler aktörer och vaktslag tillkommit för 
att efterse ordningen i huvudstaden. Med ambitionen att sätta stadsfiska-
len som en slags spindel i nätet, kan ordern om polisrapporter ses som en 
vändpunkt i den utvecklingen. Reformerna och förändringarna hädanef-
ter medförde en stegvis centralisering av ordningsväsendets aktörer under 
samma ledning, och därmed skedde den effektivisering av övervakningen 
som så länge hade efterfrågats.

Corps-de-garden, högkvarter, häkten och polisstationer
Vid frihetstidens början var stadsvakten inkvarterad och hade sitt hög-
kvarter – corps-de-garde – i Rådhuset vid Stortorget. Manskapet var dock 
utplacerat runt om i staden. För detta ändamål hade man sedan mitten av 
1600-talet uppfört vakthus och vaktstugor på ett flertal platser i alla stads-
delar, bl.a. vid gården Noe ark vid nuvarande Repslagargatan och vid Sö-
dermalmstorg på Södermalm, vid Hötorget och Packartorget (nuvarande 
Norrmalmstorg) på Norrmalm, samt vid Munkbron (som ledde över till 
Riddarholmen) inne i Staden. Stadsvakterna hade myndighet att gripa 
personer som misstänktes för våldsutövning eller stöld. De gripna fördes 
till corps-de-gardet som då fungerade som tillfällig arrest. När magistra-
ten och rådhusrätten år 1732 bytte adress till Bondeska palatset vid Riddar-
hustorget flyttade stadsvakten med och inhystes i palatsets vänstra flygel. 

Sedan äldre tider ägde även de militära förbanden vaktlokaler inne i sta-
den. Det viktigaste av dessa var naturligtvis högvaktens corps-de-garde vid 
Slottet.19 Även på malmarna fanns militära corps-de-garden där garniso-
nens torgvakter hade sina högkvarter, dessa låg på Norrmalmstorg respek-
tive Södermalmstorg.20

18 Sjölund 1998, s. 16.
19 Efter slottsbranden 1697 flyttades högvaktens corps-de-garde till Kungshuset på Riddarhol-
men, men efter uppförandet av det nya Stockholm slott flyttade högvakten så småningom in i 
högvaktsflygeln vid Slottets västra fasad. Wester 1946, s. 14.
20 Torgvakterna lydde under och rapporterade till högvakten. Wester 1946, s. 14.
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Brandvakten hade från inrättandet 1730 tre corps-de-garden vilka samt-
liga var belägna i stadsvaktens gamla lokaler vid Rådhuset, Noe ark och 
Hötorget. Precis som för stadsvaktens del fungerade såväl högvaktens som 
brandvaktens corps-de-garden som häkten för tillfällig förvaring av grip-
na personer. Efter brandvaktens avskaffande och inrättandet av militärkå-
ren ägde den nya organisationen ansvaret över tre brandsprutor varav två 
var stationerade i de gamla lokalerna i Rådhuset samt Hötorget medan den 
tredje förlades till Sivertska kasernen vid Tjärhovsgatan (nuvarande Kata-
rina brandstation). 

Poliskammaren bytte under en kort period under 1790-talet adress ett 
flertal gånger. Sedan inrättandet 1776 hade man lokaler invid överståthål-
larämbetet i Tessinska palatset med ingång från ”polisgränden” vid börs-
husets östra sida. Men 1792 inleddes en flyttkarusell då man först flyt-
tade till det Indebetouska huset vid Slottsbacken, tre år senare vidare till 
Amiralshuset vid Birger Jarls torg och året därefter tillbaka till Tessinska 
palatset där man stannade i ytterligare två decennier. 1818 fick man så yt-
terligare en gång nya lokaler, denna gång i det Sundsvallska huset på Hel-
geandsholmen. Efter 1839 indelades staden, enligt nya polisinstruktioner, i 
tre huvuddistrikt vilka vart och ett stod under ett polisvaktskontor. Dessa 
var belägna i var sin stadsdel; på Oxtorgsgatan (Norrmalm), Södermalms-
torg (Södermalm) och i poliskammarens hus (Helgeandsholmen/Staden). 

Förutom i de nämnda corps-de-gardena fanns det under perioden ytter-
ligare en rad häkten, fängelser och straff- och förvaringsinstitutioner i 
Stockholm. I de tre kämnärsrätternas (se avsnitt om lokala domstolar ned-
an) lokaler låg rannsakningshäkten i bottenvåningarna. Dessa var inhysta 
i Södra stadshuset på Södermalmstorg, i Kastenhof vid Norrmalmstorg (nu-
varande Gustav Adolfs torg) samt vid Rådstugan, på Stortorget.21 Där hölls 
de åtalade inlåsta under tiden rättegång pågick. På grund av lokalbrist 
användes periodvis dessa häkten också för förvaring av krigsfångar, men 
även som fängelse. Exempelvis avtjänade ett flertal av de medverkande i 
Södermalmsupploppet 1719 sina fängelsestraff i Rådstugan.22

Även Smedjegården, som ursprungligen hade legat i det gamla slottet 
men redan innan branden successivt överförts till Barnhusets tomt mel-
lan Drottninggatan och Rörstrandsgatan, användes såsom tillfälligt häk-
te. Med tiden kom emellertid dess huvudfunktion att bli straffängelse för 
manliga fångar där bl.a. vatten- och brödstraff avtjänades.23 På samma 
tomt hade även Tukthuset inrättats vilket under 1700-talet fungerade som 

21 Antalet platser i dessa tre häkten omkring år 1800 var för Kastenhof 20 st., Södra stadshuset 25 
st. samt Rådstugan 47 st. Nilsson 1999, tabell s. 114
22 Wieselgren 1895, 163–164. Även Artillerigården samt Rörstrands slott användes – åtminstone 
vid 1700-talets början – för förvaring av krigsfångar.
23 Wieselgren 1895, 161, 297. 
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Karta 2. Corps-de-garden, högkvarter, häkten och polisstationer. 1. Rådstugan (G:a 
stan): Stadsvaktens och Brandvaktens Corps-de-garde, Brandspruta, Stadens kämnärs-
rätt, Rannsakningshäkte; 2. Noe ark (Repslagargatan): Stadsvaktens och Brandvaktens 
Corps-de-garde; 3. Södermalms torg: Stadsvaktens och Brandvaktens Corps-de-garde, 
Livgardets Corps-de-garde, Polisvaktskontor; 4. Hötorget: Stadsvaktens vaktstuga, 
Brandspruta; 5. Packartoget (nuv. Norrmalmstorg): Stadsvaktens vaktstuga;  
6. Munkbron (G:a stan/Riddarholmen): Stadsvaktens vaktstuga; 7. Bondeska palatset: 
Magistraten och Rådhusrätten (1732–); 8. Slottet: Högvaktens Corps-de-garde;  
9. Norrmalmstorg (nuv. Gustaf Adolfs torg): Livgardets Corps-de-garde; 10. Sivertska 
kasernen (Tjärhovsgatan): Brandspruta; 11. Tessinska palatset: Poliskammaren  
(1776–1792; 1797–1818); 12. Indebetouska huset: Poliskammaren (1792–1795);  
13. Amiralshuset (Birger Jarls torg): Poliskammaren (1795–1797); 14. Sundvallska 
huset (Norrbro): Poliskammaren (1818–1852), Polisvaktskontor (1839–); 15. Oxtorgs- 
gatan: Polisvaktskontor; 16. Södra stadshuset (Södermalms torg): Södra kämnärs-
rätten, Rannsakningshäkte; 17. Kastenhof (Norrmalmstorg): Norra kämnärsrätten, 
Rannsakningshäkte; 18. Barnhuset: Smedjegårdshäktet, Tukthuset; 19. Långholmen: 
Rasp- och spinnhusen; 20. Hornsgatan: Bysättningshäkte. Utsnitt ur Karta över 
Stockholm av Petrus Tillaeus, 1733. SSA. Kartan är även infälld i sin helhet.
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ett kvinnofängelse där arbetsstraff avtjänades för de allra grövsta brotten. 
Män blev för motsvarande bestraffning ivägsända till arbete på fästning.24 

1724 köpte kronan en egendom på Långholmen som byggdes ut och in-
rättades som spinnhus efter holländskt mönster. Där hölls huvudsakligen 
kvinnliga, men i viss mån även manliga, fångar som dömts för mindre 
förbrytelser och lösdriveri.25 Försök att sammanföra de två kvinnoinsti-
tutionerna till en gemensam anläggning gjordes på 1750-talet, men re-
sultatet lät dröja ända till 1779 då tukthuset lades ner och fångarna över-
fördes till Långholmen. Dessförinnan hade tukthuset haft tillfällig hem-
vist på Kungsholmen under mer än två decennier.26 Den manliga inrätt - 
ningen – Smedje gården – blev dock kvar invid Barnhuset ända till 1826 
då man inrättade en ny korrektionsanstalt för män på Långholmen. De 
kvinnliga spinnhusfångarna fick då flytta tillbaka till de gamla lokalerna 
vid Barnhusområdet.27

På Hornsgatan på Södermalm inrättades 1782 ett bysättningshäkte vilket 
var i bruk fram till 1872. Det var en form av civilarrest för gäldenärer som 
inte kunde betala sina fordringsägare. Tidigare hade det funnits gäldstugor 
bevakade av stadsvakter för detta ändamål.28 Högvaktens corps-de-garde 
fungerade som bysättningshäkte för hovets personal.29 

Rättsväsendets arenor – domstolarna
Vad kunde då hända med polisrapporternas aktörer sedan de blivit gripna 
och eventuellt förts till corps-de-gardena? I vilka instanser rannsakades 
och avdömdes deras ärenden? 

Ambitionen med detta avsnitt är att – i någon mån – kartlägga det för-
industriella domstolssystemet i Stockholm, både i dess teori och praktik. 
Kan domstolarna sägas ha fungerat som en folklig arena för konfliktlös-
ning? Syftet är att kartläggningen dels ska hjälpa till att förstå avhandling-
ens källmaterial, dels hjälpa till att förstå aktörerna i oroligheterna (både 
den bråkiga allmänheten och myndigheternas representanter) och dels 
hjälpa till att förstå oron i sig.

24 Wieselgren 1895, 161. Kronans fästningar som användes som straffanstalter var Karlsten, 
Älvsborg, Göteborg, Bohus, Varberg, Landskrona, Kalmar, Kristianstad, Vaxholm samt Malmö. 
Se tabeller i Wieselgren 1895, s. 208, 329 samt Nilsson 1999, s. 114. Ett alternativt straff för grova 
brott var tvångsuttagning till krigstjänst.
25 Från början hade spinnhuset plats för 120 personer, men efter en rad om- och tillbyggen ut-
ökades kapaciteten. En förteckning från 1780 visar att 136 kvinnor och 28 män var placerade på 
spinnhuset. Sundström 1998, s. 43–46.
26 Wieselgren 1895, s. 230–241.
27 Wieselgren 1895, s. 363.
28 Wieselgren 1895, s. 162.
29 Järbe 1975, s. 67. I bysättningshäktena fanns plats för 26 respektive 16 fångar. Nilsson 1999, 
tabell s. 114.
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Stadens domstolar var på flera sätt intimt förknippade med de gatubråk 
och upplopp som studeras i avhandlingen. De figurerade i samma system 
och var således påverkade av varandra. Aktörerna i gatuoroligheterna var 
medvetna om att händelserna kunde få ett efterspel i domstol, vilket na-
turligtvis påverkade deras handlingar, och i förlängningen även orons hän-
delseförlopp.

För forskningsprocessens del har förståelsen av domstolarna varit av 
stor vikt också eftersom deras arkiv utgör avhandlingens centrala källma-
terial. Den kunskap som bjuds om oroligheterna finns till största del i rät-
tegångshandlingar såsom protokoll och domar, och har således filtrerats 
genom domstolstolsväsendet. Det finns här alltså även en källkritisk as-
pekt i att öka kunskapen om dessa arenor.

Sedan äldre tider avgjordes merparten av Stockholms domstolsärenden i 
stadsstyrelsen, magistraten. Protokollen från dessa sammanträden finns 
från slutet av 1400-talet bevarade i stadens tänkeböcker och sedermera 
i rådhusrättens protokollserier på stadsarkivet i Stockholm. På 1500-ta-
let inrättades kämnärsrätten som en underrätt till magistraten där enklare 
ärenden kunde rannsakas och avdömas. Under det efterföljande århund-
radet delades den i tre kämnärsrätter – en för vardera stadsdel. I takt med 
huvudstadens tillväxt fick magistraten alltfler vardagliga uppgifter. På 
grund av den ökade arbetsbördan lades därför först stöldmålen 1699, och 
sedan övriga brottmålsärenden från och med 1720, över på kämnärsrät-
terna. Under frihetstiden utgjorde således kämnärsrätterna för brottmål 
och rådhusrätten (som var namnet för magistratens roll som domstol) för 
civilmål det lokala rättsväsendets dominerande arenor.30 

Men det fanns ytterligare ett otal domstolar med skilda jurisdiktions-
områden vilket gör det frihetstida rättsväsendet snårigt och svåröverskåd-
ligt. I vilken domstol ett ärende skulle tas upp påverkades både av brottets 
karaktär och av den anklagades sociala status. Härvidlag är rättssystemet 
ett tydligt exempel på det privilegie- och ståndssamhälle som känneteck-
nar det tidigmoderna sociala systemet.31 Ett försök att skapa en bild av de 
domstolar som fanns till buds görs i figur 3 nedan. Bilden är dock översikt-
lig och ofullständig; flera dömande instanser saknas eftersom sådana fanns 
på olika nivåer inom snart sagt varje offentlig myndighet. 

30 Kritik mot uppdelningen i brottmål och civilmål (eller tvister) har framförts, bl.a. av Maria 
Ågren. Se Ågren 1988, s. 488 ff.
31 Om privilegiesamhälle, se t.ex. Sandberg 1991, s. 31 ff.
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Figur 3. Schematisk översikt över Stockholms frihetstida domstolssystem
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Utifrån normativa källor såsom lagtexter och förordningar kan man få en 
relativt god bild av hur den tidigmoderna jurisdiktionen var organiserad 
och hur de olika domstolarna var tänkta att fungera sinsemellan. Men för 
att tränga djupare in i förståelsen av hur domstolarna fungerade i praktiken 
krävs även såväl kvantitativa studier av protokollserier, ärendelistor och 
domböcker för att få ett grepp om i vilka domstolar olika typer av ärenden 
hamnade, som ingående kvalitativa undersökningar av enskilda rättsfall för 
att se hur ärendena behandlades i de respektive domstolarna.

Den äldre forskningen presenterar huvudsakligen undersökningar av 
de normativa sidorna. Ett viktigt bidrag är Nils Westers avhandling om 
Kungliga politi- och brandkommissionen från 1946 där han i inledningskapit-
let redogör för jurisdiktionen i Stockholm vid frihetstidens början. Hans 
huvudkälla är en av borgmästaren Israel Arnell kommenterad upplaga av 
stadslagen från 1730. I kommentaren har borgmästaren angett anvisningar 
om lagar, förordningar och rättspraxis vilka Wester jämfört med domsto-
larnas egna utsagor. Westers redogörelse förmedlar därför en bra bild av 
rättsväsendet så som det var tänkt att fungera enligt gällande normer, lagar 
och instruktioner.32

Vad gäller rättsväsendets organisation i praktiken, så har det på senare 
år gjorts en del punktstudier av olika domstolar. Bl.a. den tidigare nämnda 
Odygd och vanära där Arne Jarrick respektive Johan Söderberg går igenom 
en kyrklig, en världslig och en militär domstols verksamhet för var sitt år: 
1681 respektive 1780. Gemensamt för de tre undersökta arenorna är att de 

32 Wester 1946.
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är lokala Stockholmsdomstolar.33 En liknande studie har Hans Andersson 
gjort i sin doktorsavhandling ”Androm till varnagel…”. Tyngdpunkten lig-
ger där på rättskultur i Stockholms domstolar under decennierna kring se-
kelskiftet 1700.34

I övrigt har jag i redogörelsen nedan använt mig av ett fåtal mindre arbe-
ten och uppsatser, samt slutligen kompletterat med egna källstudier. 

Militära domstolar

Krigsrätterna
En av de undersökta arenorna i Arne Jarrick och Johan Söderbergs bok är 
krigsrätten vid Svea livgarde i Stockholm. I boken presenteras dock endast 
Söderbergs studie av 1681 års dombok för livgardet till fots, vilken för öv-
rigt är den äldsta bevarade militära domboken i Sverige.35

Enligt Wester skulle krigsrätter finnas hos varje förband som låg i gar-
nison i Stockholm. Förutom soldaterna och officerarna vid respektive för-
band skulle även gossar, hantlangare och andra anställda vid garnisonen 
ställas under krigsrätterna i stället för kämnärs- eller rådhusrätten. Men 
även deras familjer inklusive tjänstefolket hörde till krigsrätternas juris-
diktionsområde.36 Samtliga kriminalmål och med några undantag även 
alla civilmål avgjordes således för dessa personer i krigsrätterna. 

Johan Söderbergs undersökning visar dock att närmast uteslutande 
brottmål har avdömts. Och av dessa är framför allt våldsmålen och sexu-
almålen framträdande; över en fjärdedel av ärendena rörde dråp, överfall 
eller slagsmål och ungefär lika många rörde olovligt könsumgänge eller 
tvegifte. Övriga mål rörde tjuvnad, rymningar och andra försummelser i 
tjänsten, okvädanden eller skadegörelser. Det noterades även tre fall av 
barnkvävning. Av de sammanlagt 101 målen var endast tre stycken någon 
form av civilmål: en värvningstvist, en försutten stämning samt ett fall av 
”övergivande av hustru”.37

Vilka var då aktörerna i domboken? Som svarande part stod som vän-
tat vanligast militärer. Kvinnor är inte ovanliga i materialet, men oftast 
förekommer de då som den kärande parten även om Söderberg också har 
funnit fall där kvinnor har stått som anklagade. Inte heller civilpersoner är 
ovanliga vilket kan ha en orsak i att det troligen fanns en spänning mellan 
det militära och det civila samhället som ofta ledde till konflikter. I tre av 
de fyra målen som Söderberg har funnit rörande dråp låg den här typen av 

33 Jarrick & Söderberg 1998.
34 Andersson 1998.
35 Jarrick & Söderberg 1998, s. 78. Enskilda protokoll finns dock bevarade från äldre tid.
36 Detta gällde dock endast arméns krigsrätter. Amiralitetsrätterna avdömde endast militärer 
och civilanställda, men inte deras familjer. Wester 1946, s. 27.
37 Jarrick & Söderberg 1998, tabell s. 79.
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konflikt bakom det inträffade. Vidare tycks officerarnas våldsbenägenhet 
ha varit minst lika hög som soldaternas varför även dessa förekommer på-
fallande ofta i materialet. 

Det verkar således som att krigsrätterna utgjorde en viktig rättslig arena 
för hela samhället där gränserna mellan civilt och militärt ännu många 
gånger suddades ut inte minst pga. den förhållandevis stora mängd solda-
ter som uppehöll sig i Stockholm.

 De aktuella lagrummen hämtades från 1621-års krigsartiklar vilka i sin 
tur överlag stadgade hårda straff. Och även om rätten tycks ha tillämpat en 
mildare praxis än vad som föreskrevs så ligger det ändå en rad dödsdomar 
i den studerade domboken. Huruvida dessa slutligen exekverades är oklart 
eftersom de först skulle godkännas av Kungl. Maj:t. Förutom dödsstraff ut-
dömdes framför allt gatlopps- och bötesstraff. Spö och andra kroppsstraff 
var mindre vanliga men användes i de fall den dömde inte hade medel att 
betala böter.38 Fängelsestraff tycks inte ha förekommit, utom i något fall då 
Kungl. Maj:t gått in och mildrat ett gatloppsstraff.39 Krigsartiklarna revide-
rades vid 1700-talets slut och nya krigsartiklar utkom 1798 vilka efter mo-
difiering 1828 var gällande under återstoden av den studerade perioden.

Krigskollegiet och generalkrigsrätten
Den militära rättsskipningen på central nivå sköttes i generalkrigsrätten 
som 1681 ännu låg under krigskollegiet vilket var ett av de – vid den tiden 
fem – kungliga kollegierna under regeringen.40 Två år senare bröts den 
dock loss från kollegiet och fungerade fram till 1774 som en egen myndig-
het. Därefter fördes rätten åter till krigskollegiet.41

Det verkar dock inte som att den rättsliga verksamheten i krigskollegiet 
var särskilt hög. Under de första decennierna efter kollegiets inrättande i 
mitten av 1600-talet handhades inte fler än omkring 10–15 ärenden per år. 
Under krigsåren på 1670-talet tycks denna siffra dock ha ökat väsentligt. 
Karaktären på ärendena är påfallande lik den som Johan Söderberg obser-
verade för krigsrätten vid Svea livgarde; de vanligaste målen rörde dråp, 
rån, stölder och rymningar samt brott mot olika instruktioner.42 

Som åklagare inrättades redan från starten en krigsfiskal. Ärendegången 
för målen gick vanligast via regementskrigsrätterna, dvs. generalkrigsrät-
ten inträdde såsom militär överinstans. I sällsynta fall kom ärendena även 
från andra domstolar, företrädesvis häradsrätter. Dock fungerade general-
krigsrätten även såsom första instans i ärenden gällande dels anklagelser 

38 Jarrick & Söderberg 1998, s. 91 ff.
39 Jarrick & Söderberg 1998, s. 94.
40 Antalet kollegier växte, och under frihetstiden var de elva stycken, förutom krigskollegiet 
även: amiralitets-, kansli-, kammar-, bergs-, kommerskollegium, stadskontoret, kammarrevisio-
nen samt de tre hovrätterna. Frohnert 1985, s. 185–286. 
41 Steckzén 1930, bd 1, s. 34, 53, 495, bd. 2, s. 332.
42 Steckzén 1930, bd. 1, 93, 150 f., 425,
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om högförräderi och stämplingar mot landet eller regenten, men dels även 
grova fall av förolämpningar eller hot mot generalspersoner och andra of-
ficerare.43 Anledningen till det genomgående låga antalet ärenden har tro-
ligen varit att remitteringar och överklaganden vanligen gick till hovrät-
terna i stället för till generalkrigsrätten.44

Civila domstolar

Rådhusrätten och kämnärsrätterna
Som nämndes ovan ägde magistraten – i Stockholm precis som i andra 
städer – vid sidan av funktionen av stadsstyrelse även funktionen av civil 
domstol. I rådhusrätten skulle samtliga stadens innevånare som inte hörde 
till någon särskild jurisdiktion normalt avdömas. Efter 1720 då brottmålen 
lades över på kämnärsrätterna finns dock huvudsakligen endast långa civil-
målsserier kvar i rådhusrättens arkiv.45 

Medan rådhusrätten sammanträdde i nya rådhuset, dvs. Bondeska pa-
latset vid Riddarhustorget, satt stadens kämnärsrätt i det gamla rådhuset 
vid Stortorget. Norra respektive södra förstadens kämnärsrätt hade sina 
lokaler vid Kastenhof samt Södra stadshuset (se ovan avsnittet om corps-
de-garden, etc.). Från 1760 utökades ytterligare antalet kämnärsrätter då 
norra förstadens kämnärsrätt delades i norra förstadens östra respektive 
norra förstadens västra kämnärsrätt. Gränsen mellan dessa två utgjordes 
naturligt av Brunkebergsåsen på så vis att Jacob och Johannes församling 
tillsammans med Hedvig Eleonora utgjorde den östra delen och Klara, 
Kungsholmen och Adolf Fredriks församlingar utgjorde den västra. Trots 
den ökande ärendemängden och de ökade befogenheterna från 1720 – då 
även domsrätten förstärktes – frigjorde sig kämnärsrätterna aldrig admi-
nistrativt. Alla beslut och all kommunikation med övriga myndigheter 
gick genom hela perioden via rådhusrätten.46

I tabell 3 nedan redovisas punktstudier av stadens kämnärsrätts straff-
bok från hela året 1740 samt de två första månaderna 1840. Den omedelba-
ra reflexionen är att ärendena här skiljer sig markant från de som behand-
lades i krigsrätten. Såväl våldsbrotten som sexualbrotten är så gott som 
helt frånvarande, i stället utgör egendomsbrott den absolut dominerande 
kategorin. Oväntad är även den totala avsaknaden av förtalsbrott. Under-
sökningen är dock för båda åren extremt liten och kräver därför verifiering 
från annat håll. 

43 Steckzén 1930, bd. 1, s. 73, 151.
44 Steckzén 1930, bd. 1, s. 152, 
45 Jfr. Johansson 1969, s. 39–123.
46 Geirot 1984.
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Tabell 3. Brottskategoriernas fördelning i antal vid stadens kämnärsrätt 1740 och 1840

Brott 1740 1840

Våld - 1
Egendom, tillgrepp 19 22
Osedlighet 1 -
Vanart, olydnad 4 2
Övrigt 31 32

Totalt 27 28

källa: Straffbok 1740, 1840, Stadens kämnärsrätt, SSA. anmärkningar: 1 En rymning, 
två vakter som påträffats berusade på post. 2 En misskött vakttjänst, två oklara.

Kämnärsrätten är den andra arenan som Jarrick och Söderberg har stude-
rat. Deras resultat påminner om de ovan redovisade vad gäller den låga ni-
vån våldsbrott. Däremot registrerar i stället både Söderberg (för norra för-
stadens kämnärsrätt år 1681) och Jarrick (för Södra d:o 1780) en påfallande 
hög andel förtals- och okvädesbrott. Något lägre, c:a en fjärdedel år 1780, 
är andelen stölder och andra egendomsbrott. Även Hans Andersson har i 
sin avhandling kommit fram till liknande resultat för slutet av stormakts-
tiden.47 Maria Kaspersson som har studerat kämnärsrätternas domböcker 
i sökandet efter dödligt våld redovisar extremt låga siffror för denna typ 
av rättsfall för Stockholms 1700-tal. Detta gäller för jämförelser både med 
andra epoker och andra samtida europeiska städer. Anledningen till den 
låga andelen mord och dråp i Stockholm lyckas hon dock inte finna, men 
diskuterar fenomenet utifrån ett flertal faktorer, bl.a. kan de ökade medi-
cinska kunskaperna ha bidragit till att minska siffrorna.48 

Antalet registrerade ärenden utgör en intressant utveckling, se tabell 4. 
Från att ha varit en bred folklig arena med en mängd små och stora dom-
stolsärenden skiftade kämnärsrätterna karaktär efter reformen 1720. Be-
tydligt färre ärenden avhandlades vilket avspeglar den nya funktion som 
kämnärsrätten fick då de små polisförseelserna lyftes över till andra in-
stanser (se avsnittet på nästa sida om kollegierna). 

47 Andersson 1998. Åren 1708–1718 utgjorde egendomsbrott 28 %, våld 22 %, okvädande 20 %, 
osedlighet 26 % och olydnad 4 %. De undersökta fallen utgörs av dömda personer i både käm-
närsrätten och rådhusrätten. Tabell, s. 58.
48 Kaspersson 2000, s. 103–104.
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Tabell 4. Antal registrerade mål vid kämnärsrätterna 1681–1840

År reg. antal ärenden källa typ av mål

1681 1377 SFKR brottmål & civilmål1

1740 21 SKR endast brottmål
1780 156 NFKR endast brottmål
1840 270 SKR endast brottmål

källor: Protokoll 1681, Norra förstadens kämnärsrätt (NFKR), SSA; Straffbok 1740, Södra 
förstadens kämnärsrätt (SFKR), SSA; Protokoll och dombok 1780, Södra förstadens käm-
närsrätt; Straffbok 1840, Stadens kämnärsrätt (SKR), SSA. Jarrick & Söderberg (1998),  
s. 26, 139. anmärkning: 1Enligt Söderberg utgör civilmålen c:a 60 procent av samtliga ären-
den. Kvarstår således omkring 550 ärenden att jämföra med övriga. Se Jarrick & Söderberg (1998), 
s. 26 f.

Ett resonemang som Söderberg anför i samband med den stora mängden 
ärenden under stormaktstiden är den folkliga förankringen som kämnärs-
rätten tycks ha haft; åtminstone statistiskt sett torde så gott som samtliga 
av stadsdelens hushåll någon gång under året ha haft anledning att besöka 
kämnärsrätten – som kärande, svarande eller åtminstone som vittne.

Försvann då kämnärsrättens folkliga karaktär när antalet ärenden mins-
kade? Nej, troligtvis inte. Antalet ärenden ökade stadigt och tiodubblas un-
der de hundra åren 1740–1840. Vidare förändrades inte ärendenas karaktär 
i någon större utsträckning sedan 1600-talet, och sett till de aktörer som 
uppträdde i rätten var den sociala spännvidden stor. Både Söderberg och 
Jarrick visar att kämnärsrätten i praktiken var öppen för såväl män som 
kvinnor ur alla samhällsgrupper. Samma resultat visar punktstudierna av 
straffboken 1740 och 1840 (tabell 5). De låga siffrorna för de två högre sam-
hällsskikten kan förklaras av det låga antalet undersökta fall. 

Tabell 5. Antal anklagade, fördelade på kön respektive samhällsskikt i Stadens kämnärs-
rätt 1740 och 1840

Anklagade 1740 1840 (jan–feb)

Män 14 15
Kvinnor 10 14
Gossar 8 3

Hög 1 -
Mellan 1 1
Låg 24 14
Oklart1 6 17

Totalt 32 32

källa: Straffbok 1740, 1840, Stadens kämnärsrätt, SSA. anmärkning: 1 Hustru, kvinns-
person, mansperson, utan titel.
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Tabell 6. Utdömda straff, Stadens kämnärsrätt 1740 och 1840

Straff 1740 1840 (jan–feb)

Böter 16 14
Kroppsstraff 3 5
Fängelse (vatten & bröd) 4 4
Arbetsstraff 7 1
Kyrkostraff1 14 1
Ärelös 1 -
Döden 2 -
Remitterade 2 3
Friade - 5
Oklara/icke avgjorda - 3

källa: Straffbok 1740, 1840, Stadens kämnärsrätt, SSA. anmärkning: 1Alltid som tillägg 
till andra straff. 

Tabell 6 visar att straffsatserna inte förändrades särskilt mycket mellan 
1740 och 1840. Flera typer av straff delades oftare ut för ett och samma 
brott under 1700-talet. En nedgång i arbetsstraff och kyrkostraff 1840 mot-
svaras av en procentuell uppgång i bötesstraff. Fängelse på vatten och bröd 
var ett till synes relativt ovanligt straff, men siffran ökar betydligt då man 
tar hänsyn till rättens anmärkningar att den som inte kunde betala sina bö-
ter ofta kunde avtjäna sitt straff i fängelse i stället. 

Hårdare straff skulle undergå prövning i Kungl. Maj:t. 1740 registrera-
des åtta sådana fall. Av dessa godkände Kungl. Maj:t tre stycken helt och 
hållet. I ett fall ändrades fästningsstraff till arbete på spinnhuset. I ett fall 
ökade straffet från böter 10 daler silvermynt till höjda böter 288 daler sil-
vermynt samt fängelse 16 dagar och en söndags kyrkoplikt, och i ett fall 
pålades landsflykt efter genomgånget fängelsestraff på åtta dagar. De två 
dödsdomarna gällde dels en rymning och dels en berusad vakt. Båda mild-
rades till 20 respektive 15 par spö.

Kollegierna och poliskammaren
Precis som magistraten var även de fyra underlydande kollegierna förval-
tande organ som även ägde egen domsrätt. Justitiekollegiet, handelskol-
legiet, samt ämbets- och byggningskollegiet handhade huvudsakligen 
civilmål och tvister inom sina respektive områden, medan politikollegiet 
rannsakade och i lindrigare fall även dömde i ordnings- och kriminalmål. 
Kollegiernas domar kunde överklagas eller remitteras till magistratens 
domstolar varför politikollegiet i praktiken fungerade som en underin-
stans till kämnärsrätterna.

Efter 1720 då kämnärsrätterna fick nya befogenheter ökade trycket på po-
litikollegiet. 1763 inrättades en ”andra division” inom kollegiet som hand-
hade de dömande uppgifterna.49 Andra divisionens verksamhet övergick 

49 Wester 1946, s. 109.
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till stora delar 1776 till den då nybildade poliskammaren vilken till skillnad 
från kollegierna stod under överståthållaren.50 Politikollegiet fanns vis-
serligen kvar även efter detta men med kraftigt minskat ansvarsområde.51 
Ur poliskammarens reglemente framkommer att rapporter angående ord-
ningen i staden dagligen skulle mottagas. Huruvida det rör sig om samma 
rapporter som de nämna polisrapporterna från 1740-talet kan dock ej utlä-
sas ur källan. Det rör sig dock om ett långt större antal inlämnade rappor-
ter än tidigare. De inlämnade rapporterna skulle ”ofördröjligen” rannsa-
kas och dessutom om möjligt avdömas i kammaren. För poliskammarens 
första tid har Staf räknat till över 2 000 mål som årligen behandlades på 
detta vis.52

Som komplement till undersökningen av kämnärsrätterna gör Arne Jar-
rick även några nedslag i politikollegiets och poliskammarens diarier för 
att komma närmare den mer vardagliga brottsligheten. Som väntat fin-
ner han att de ärenden som avdömts i kammaren är de s.k. polisärendena, 
dvs. de som ”var för banala att dryfta i domstolarna”.53 Försummelser, 
ovarsamhet och överträdelser av diverse förordningar verkar vara de mest 
frekventa rubriceringarna. Våldsamheter förekommer i materialet, men 
de tillhör inte de vanligare ärendetyperna.54 

Jarrick går vidare och menar att det faktum att poliskammarens egen 
personal, dvs. uppsyningsmännen och polisgevaldigerna, fick provision på 
utdömda böter i de egna rättsfallen kan ha medfört att poliskammaren – till  
skillnad från högre domstolar – upplevdes mer som en arena för överhe-
tens kontroll än som en horisontell konfliktlösningsarena. Majoriteten av 
ärendena uppkom på initiativ från poliskammarens personal, och det var 
inte ovanligt att brott provocerades fram. Bilden förstärks även av att de 
vanligaste brottsrubriceringarna implicerade brott mot myndigheter el-
ler förordningar snarare än mot andra personer. Detta tillsammans med 
en svag kvinnorepresentation i materialet tolkar Jarrick som att poliskam-
maren med sina uppsyningsmän och gevaldiger utövade vad han kallar en 
”selektiv disciplinering” av stadens invånare. Kämnärsrätten å andra si-
dan, karaktäriserar han mer som en ”mötesplats”. Den kunde fungera som 
en kontaktyta mellan människorna, där de själva i eget namn drev mål och 
uppträdde som kärande respektive svarande.55

50 Jarrick & Söderberg 1998, s. 132 (med hänv. till arkivförtecknings förord, s. 11 f., samt Staf och 
Wester).
51 Johansson 1987.
52 Staf 1950, s. 61 f. Som Jarrick påpekar ökade denna siffra betydligt, och på 1810-talet redovisa-
des nära 10 000 ärenden. Därefter sjönk den igen för att stanna på omkring 6 000 ärenden 1830. 
Jarrick & Söderberg 1998, s. 192.
53 Jarrick & Söderberg 1998, s. 190, 192.
54 Jarrick & Söderberg 1998, s. 192 f.
55 Jarrick & Söderberg 1998, s. 194, 208. 
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Hallrätten, borgrätterna och slottsrätten
På samma sätt som t.ex. regementenas krigsrätter var en form av special-
domstol i så motto att dess jurisdiktionsområde var beroende av yrkestill-
hörighet fanns även en rad civila sådana specialdomstolar. Till hallrätten 
hörde fabrikörer och arbetsfolk vid manufakturerna, vid de två borgrät-
terna rannsakades och dömdes det kungliga hovets personal medan övriga 
som arbetade i slottets byggnader – vilka efter slottsbranden 1697 var ut-
spridda i staden – lydde under slottsrätten. 

Stockholms hall- och manufakturrätt (hallrätten) inrättades 1739 och 
hade på sitt bord de frågor och ärenden som rörde manufakturerna inom 
staden. Det kunde röra sig om ordningsfrågor, arbetstvister eller mindre 
kriminalmål begångna på arbetsplatserna, men även manufakturbefolk-
ningens civilmål. Ärendena skulle behandlas snabbt och effektivt. Parter-
na fick inte använda sig av ombud och ekonomiska tvister under 50 daler 
silvermynt kunde inte överklagas. Större tvister överklagades i första hand 
till kommerskollegium medan brottmålen skulle gå vidare till ”ordinarie 
rätt”, dvs. kämnärsrätten.56

Hallrättens protokoll har inte varit föremål för några större systematis-
ka undersökningar.57 Ingela Emnegard har dock i en uppsats gjort nedslag 
i protokollserien under två månader av vart och ett av de fyra åren 1754, 
1761, 1775, 1782. Hennes syfte har emellertid inte primärt varit att studera 
domstolen och dess funktion utan istället är det manufakturbefolkningens 
arbetssituationer som har varit i fokus. Av den anledningen har hon därför 
sorterat ut och studerat enbart mål som rörde olika kategorier av konflik-
ter. Därvid har omkring 60 procent av målen sållats bort. Av den beskriv-
ning som ges i uppsatsen torde dessa mål främst ha varit civilmål ”såsom 
lärlingsprov, premieattester, mm”.

Undersökningen visar att de konflikter som avhandlades i hallrätten 
till väldigt liten del var brottmål eller kriminalmål. Nära hälften av kon-
fliktmålen (eller 20 procent av samtliga mål) rörde skuldfordran. De två 
närmast påföljande kategorierna kvantitativt sett var bortlöpande, dvs. för-
summelse eller rymning från arbetsplatsen, samt anställningstvister främst 
rörande arbetskontrakt eller avskedande. Brottmålen utgör en knapp ti-
ondel av konfliktmålen (c:a fyra procent av samtliga mål). Dessa är i sin 
tur uppdelade på underkategorierna stöld, ärekränkning, misshandel och 
tubbning vilka är ungefär lika stora med omkring 10 ärenden i varje kate-
gori. Straffen för dessa brott var oftast böter och fängelse och i svårare fall 
spinnhuset. Av Emnegards undersökning kan man anta att gatubråk eller 
våldsamheter vanligen hamnade i andra domstolar.58

56 Johansson 1987.
57 Hallrättens protokoll har använts av Walldén 1955, s. 314–365, och Nyberg 1999, s. 23.
58 Emnegard 1998.
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Borgrätterna hade sina rötter i den medeltida rättsskipningen och finns 
omtalad åtminstone från mitten av 1500-talet som en domstol för det 
kungliga hovets folk. Från slutet av 1600-talet var den indelad i två sepa-
rata instanser. Nedre borgrätten dömde i civilmål och mindre brottmål. Do-
marna kunde därefter överklagas till den övre borgrätten, vilken dessutom 
fungerade som första instans i grövre brottmål samt alla mål där adeln var 
inblandad.59

Inte heller borgrätterna har tidigare studerats på något systematiskt vis. 
Ett hastigt nedslag i nedre borgrättens registratur kan möjligen ge oss en 
fingervisning om vad som avhandlades där. För året 1740 förekommer 25 ak-
ter i registraturet, av dessa kan 20 klassas som civilmål60 och tre som brotts-
mål. Resterande två ärenden var enbart administrativa. Det första av de tre 
brottmålen rörde hovmusikanten Gottsand Sander som ”tid efter annan” 
misshandlat sin hustru och tillfogat henne ”blånader och blodviten”. De öv-
riga två rörde dels en stöld av en silvertallrik och dels ett fall av olydnad.61

Den övre borgrätten har inte studerats, men av arkivförteckningen att 
döma torde dess verksamhet inte ha varit särskilt omfattande. Nära 150 års 
protokoll finns samlade i 27 volymer, och i ett register över kärande och 
svarande i de olika målen är endast 344 namn registrerade vilka av deras 
yrkestitlar att döma tillhörde samhällets medel- och överskikt.62 Borgrät-
terna tycks således ha fungerat som en relativt exklusiv domstol för lindri-
gare brott, och endast för en liten del av stadens befolkning. De ägde därför 
inte den folkliga förankring som exempelvis krigsrätterna eller kämnärs-
rätterna hade.63

Slottsrätten intar en något annorlunda position i Stockholms lokala rätts-
apparat, inte minst för att den genomgick en kraftig förändringsprocess 
under 1700-talet, vilket för de flesta andra delar av den judiciella apparaten 
framstår som en institutionellt stabil period.

59 Blumfeldt 1973, s. 97–115.
60 Arvstvister (3 st.), ek. tvister och skuldfordran (7), övr. tvister (3), bouppteckningar (3), för-
myndarskap (4).
61 Registratur 1740, Nedre borgrätten BI:6, Slottsarkivet.
62 I ett försök att utröna vilka samhällsgrupper som förekom i övre borgrätten har yrkestitlar 
i registrets inledning registrerats. För efternamn på bokstäverna A och B har upptagits följande 
titlar såsom kärande: kammarskrivare, hovkvartermästare, löpare (2 st.), överstelöjtnant, hovjägare, 
smed, slaktare, löjtnant, kusk, stadsfiskal, änka, hustru, hovinköpare, protokollssekreterare, kammar-
råd, hovslagare, hovsnickrare, källarmästare, samt såsom svaranden: hovkvartermästare, änka (3 st.), 
ballettmästare, operahantlangare, överstelöjtnant, hovlakej, bergsråd, stallmästare, hustru, stadsfiskal, 
hushållerska, källarmästare, överstelöjtnant, vaktmästare (2 st.), hovjägare, understallmästare, kram-
handlare, hovstallmästare, skräddare, professor, lärftskrämare. Arkivförteckning för borgrätternas 
arkiv, Slottsarkivet.
63 För nedre borgrättens del finns ingen motsvarande förteckning för personer i rättegångarna, 
däremot visar en förteckning över bouppteckningar i nedre borgrättens arkiv en liknande social 
fördelning som den ovan redovisade för övre borgrätten.
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Stockholms slottsrätt tillkom 1681 som ett komplement till borgrätten. 
Den gav på så sätt överståthållaren ett juridiskt instrument för sin uppgift så-
som tillsyningsman över kungliga slottet. Enligt de ursprungliga instruktio-
nerna, skulle där endast rannsakas brottmål vilka förövats inom Stockholms 
slotts jurisdiktionsområde. Med detta menades brott som begåtts inne i 
Stockholms slott, eller av offentliga tjänstemän vilkas ämbetsverk hade sina 
lokaler inom slottets murar (detta kompetensområde bibehölls även efter 
slottsbranden 1697). Domstolen ägde ännu ingen fast form utan överståthål-
laren tillsatte en tillfällig slottsrätt eller kommission för varje mål. 

Den första stora förändringen kom med ett kungligt brev 1732 då det 
fastställdes att tjänstefel och andra brott där personal ur den nyinrättade 
brandvakten var inblandade skulle handhas av slottsrätten. Eftersom ären-
demängden nu ökade betydligt gjordes slottsrätten permanent med be-
stämda ledamöter. 

Under fortsättningen av 1730- och 1740-talen fortsatte slottsrättens 
kompetensområde att utökas i omgångar. Slottsrätten blev allt mer en 
domstol exklusivt för vissa kategorier av brott snarare än för kategorier 
ur befolkningen. Den handhade ärenden rörande våld mot alla sorters 
tjänstgörande vakter i staden, våld mot utlänningar och personer i tjänst 
hos främmande ministrar. Men även polisförseelser togs upp i slottsrätten 
liksom brott mot överflödsförordningarna. Dessutom lades från 1733 alla 
brottsmål där två eller flera personer var inblandade och som ”härrör[de] 
av buller, oljud, övervåld, röveri, och andre excesser” under slottsrätten.64 
Därmed hade man skapat en gemensam arena för rannsakning av gatubråk 
och oroligheter där aktörerna agerade i en heterogen folkmassa.

För att få en uppfattning om vilka ärenden som avhandlades i praktiken 
i slottsrätten kan serien av domböcker 1732–1844 användas. Materialet lig-
ger på Stockholms stadsarkiv och innefattar 162 domar. Av dessa har 118 
stycken gått att kategorisera enligt tabell 7. Notera att samma ärende kan 
förekomma i flera kategorier.65

Tabell 7. Domar, utfärdade i slottsrätten 1732–1844

kategori abs. antal rel. antal

Mord 6 4 %
Större oroligheter 32 19 %
Slagsmål/överfall 68 41 %
Förtal 20 12 %
Rån 6 4 %
Stöld 34 20 %

källa: Domar, II B2:1–6 (1732–1844), Slottsrättens arkiv, SSA.

64 Kungl. stadga 5/4 1737 (KF 5/4 1737), § 8. Modée, bd. 2, s. 1325 (med hänvisning till Kungl. brev 
9/3 1733).
65 Resterande 44 ärenden har på grund av brister i materialet inte kunnat kategoriserats.
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Domböckerna täcker emellertid långt ifrån samtliga ärenden då endast en 
mindre del av dessa mynnade ut som en separat dom. Flertalet ärenden 
avslutades i stället med en resolution i slutet av protokollet och represen-
teras således inte i tabellen ovan. Kategorierna slagsmål/överfall och större 
oroligheter gränsar till varandra. Den senare kategorin har använts då flera 
personer varit inblandade eller händelserna varit mer intensiva än vid enk-
lare krog- och gatuslagsmål eller överfall av vakter. I kategorin ligger även 
en del upploppslika incidenter. Genomgången av domböckerna bekräftar 
därmed att såväl mer vardagliga gatubråk som större oroligheter då dessa 
blev rättssak med största sannolikhet hamnade i slottsrätten, och därför 
finns att söka i slottsrättens arkiv.

Civila domstolar på central nivå – hovrätten, Högsta domstolen och särskilda 
kommissioner
Sedan äldre tid innehade kungen den högsta juridiska instansen i landet. 
Kungen hade enligt Magnus Erikssons landslag rätten att ”upphäva alla lögn-
aktiga och orättvisa domar”. När Svea hovrätt inrättades 1614 inträdde genast 
en kamp om denna position. Frågan löstes genom praxis och den kungliga 
domsrätten fortsatte att på olika vägar existera ända in på 1900-talet.66

Efter Svea hovrätt installerades ytterligare två hovrätter under 1600- 
talet; Åbo hovrätt (1623) respektive Göta hovrätt (1634). Hovrätterna till-
hörde – liksom det ovan nämnda krigskollegiet – de kungliga kollegierna, 
vilka under 1700-talet hade vuxit i antal till elva stycken. Svea hovrätt ägde 
en viss särställning framför de båda andra genom att verka som första in-
stans där adelspersoner var inblandade i grövre brottmål eller vissa typer 
av civilmål. Rannsakning i dessa mål skedde dock vanligen inte i hovrät-
ten utan i respektive underrätt, varpå Svea hovrätt fällde utslaget. I övrigt 
fungerade hovrätterna dels som högre instans till de lokala domstolarna 
och dels som kontrollerande myndighet av dessa arenor. 

Den kungliga domsrätten som hade överlevt hovrätternas inrättande 
bl.a. genom den dömande funktion riksrådet fått, övergick till den nyinrät-
tade Högsta domstolen 1789 då Gustav III genom förenings- och säkerhets-
akten avskaffat rådet. Den kungliga makten över jurisdiktionen bibehölls 
dock bland annat genom att kungen själv ägde dubbla röster samt utslags-
röst i Högsta domstolen och hade dessutom stort inflytande över val av öv-
riga ledamöter. 

Parallellt med hovrätterna och det under 1600-talet växande nätverket 
av dömande instanser på regional nivå utvecklades även ett system av kom-

66 Den kungliga domsrätten kom i praktiken redan året efter hovrättens inrättande att utövas 
av riksrådet och sedermera genom justitierådet och justitiekanslersämbetet eller – under en- 
väldet – kungen själv, samt efter 1789 av Högsta domstolen. Parallellt fanns även möjligheten att 
skriva suppliker till kungen, Kungl. Maj:t eller rådet. Den kungliga rösträtten i HD avskaffades 
1909. För avsnittet om Hovrätten, se Thunander 1993, s. 182 ff.
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missorialrätter. På order från kunglig nivå (t.ex. Kungl. Maj:t, något av kol-
legierna eller – under frihetstiden vanligast – riksdagen) sändes kommis-
sioner ut till olika landsändar för att rannsaka och döma i kungens ställe. 
Vanligast rörde sig målen för kommissionerna om trilskande tjänstemän 
på lokal eller regional nivå ute i landet dit inte ordinarie rättsinstanser 
kunde nå.67 Men kommissorialrätter förekom även i Stockholm för särskilt 
besvärliga och komplicerade ärenden. Ett sådant exempel är Södermalms-
upploppet 1719. Ärendegången där gick från stadsvaktens ingripande och 
arresterande, via förundersökning i kämnärsrätten, till rannsakning och 
dom i en särskilt tillsatt kommissorialrätt.68

Kyrkliga domstolar

Stockholms domkapitel
På central nivå fanns inga specifikt kyrkliga domstolar. Kyrkan utövade 
istället sin domsmakt på lokalplanet genom Stockholms konsistorium vil-
ket var domkapitlets styrelse och bestod av stadens samtliga kyrkoherdar 
under ledning av ärkebiskopen. Konsistoriets jurisdiktionsområde byggde 
både på personlig tillhörighet, dvs. kyrkans eget folk – ”präste- och skole-
ståndspersoner” – och vissa brottskategorier, nämligen sådana som ansågs 
strida särskilt mot kyrkan eller religionen, främst äktenskapsbrott och 
sexualbrott. Parallellt fanns även ett hovkonsistorium dit hovets och rege-
mentenas personal hörde.

Konsistoriet hade full domsrätt över sin egen personal i frågor rörande 
deras ”lära och leverne”. Vad gällde de civila personer som ställdes inför 
konsistoriet rannsakades deras ärenden där men själva avdömandet sked-
de i de flesta fall i deras ordinarie rättsinstanser. Undantag gällde dock bl.a. 
avdömandet av kyrkostraff.

Stockholms konsistorium är den tredje arena som Arne Jarrick och Jo-
han Söderberg har undersökt. De noterar en ”dragkamp” mellan kyrklig 
och världslig rätt, där den kyrkliga rätten med tiden allt mer framstod som 
den förlorande parten. Redan på 1600-talet var konsistoriets makt kraftigt 
beskuren. Förutom inskränkningarna i domsrätten över personer utanför 
den egna sfären hade domkapitlet till den nya kyrkolagen 1686 även förlo-
rat en längre strid om en reglering av trolovningar.69

67 Lennersand 1999, s. 32–36.
68 Ärendet ligger bevarat i Stockholms slottsrätts arkiv vilket möjligen kan bero på att slotts-
rätten före 1734 på samma sätt som kommissionerna saknade fast personal och istället tillfälligt 
sattes ihop för varje ärende.
69 Domkapitlets linje var att få till en lagstiftning som stadgade att trolovning skulle ske inför en 
präst för att vara giltig. Den nya kyrkolagen krävde istället endast närvaro av vittnen, detta med-
förde i praktiken att bevisningen inför konsistoriet ofta föll i ärenden gällande separering mellan 
trolovade parter. Jarrick & Söderberg 1998, s. 102.
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Men även om såväl den nämnda kyrkolagen från 1686 som 1734 års lag 
verkade till domkapitlets och konsistoriets nackdel så var det ändå snara-
re genom rättspraxis än genom institutionella förändringar som kyrkans 
minskande makt visade sig. Jarrick visar hur allt fler kyrkorelaterade ären-
den avgörs i världsliga domstolar istället för i konsistoriet. Enligt hans be-
dömning utifrån material från södra förstadens kämnärsrätt så togs nära 
70 skilsmässoärenden upp i världsliga domstolar i Stockholm år 1780 med-
an endast 17 togs upp i konsistoriet. Och av dessa 17 skilsmässor avgjordes 
endast två, resten remitterades vidare. Motsvarande siffror för södra för-
stadens kämnärsrätt var 18 avgjorda och ett remitterat ärende.70 

Domkapitlet blev därmed allt mer en intern arena för egna ärenden. År 
1680 utgjorde ”intima relationer”, dvs. äktenskapstvister och sexualbrott 
nära hälften av samtliga ärenden som ställdes inför konsistoriet. Denna 
siffra hade till 1780 sjunkit till endast 15 procent. Istället hade andelen 
tjänstefrågor vuxit från en tredjedel till två tredjedelar av alla ärenden un-
der samma tid.71 

Men trots att domkapitlets och konsistoriets inflytande som domstol 
avtar står ändå kyrkan som en viktig del i rättsväsendet genom hela den 
förindustriella epoken. Konsistoriet hade fortfarande ensamrätt på vissa 
ärenden, t.ex. ”irrläror”, dvs. bekännelser till avvikande trosuppfattning-
ar. Men kyrkan hade även kontrollen av exekverandet (och i vissa fall även 
utdömandet) av kyrkostraff vilket användes flitigt även av de världsliga 
domstolarna ända in på 1800-talet.72 Jarrick karaktäriserar därför kyrkans 
roll inom det sena 1700-talets rättsväsende som ”betydelsefull […] men 
ganska maktlös”.73

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolssystemet i Stockholm till det 
yttre inte genomgick någon nämnvärd förändring under den studerade 
perioden. Merparten av de judiciella institutionerna hade tillkommit re-
dan under den expansiva perioden före frihetstiden, och fortsatte även 
att fungera genom hela 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet. Däremot 
skedde en utveckling inom det existerande systemet. Framför allt gäller det 
ärendemängden som ökade kraftigt inom flera av de rättsliga arenorna. 
Detta fick till följd bland annat att antalet kämnärsrätter utökades från tre 
till fyra. Under 1800-talets andra hälft skedde en större revidering av dom-

70 Jarrick & Söderberg 1998, s. 145 f.
71 Jarrick & Söderberg 1998, s. 100, 143. I Jarricks avdelning finns även en tabell som visar en stark 
förskjutning av rättegångsärenden i Stockholms domkapitel från ”yttre ärenden” till ”inre ären-
den” under perioden 1735–1780, s. 144.
72 Såsom kyrkostraff användes vanligen något eller flera av: böter till kyrkan, skamstraff antingen 
på pliktpallen inne i kyrkan eller i stocken därutanför, eller kyrkoplikt, dvs. erkännande av straffet 
samt bön om syndernas förlåtelse vilket skulle ske antingen hemligt (enskilt inför prästen) eller 
uppenbart (inför hela församlingen). Se Jarrick & Söderberg 1998, s. 141 f.
73 Jarrick & Söderberg 1998, s. 143.
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stolssystemet och nya typer av domstolar och institutioner tillkom medan 
de gamla försvann. Kämnärsrätterna upphörde 1849.

Uppdelningen mellan domstolarna och den komplexa ärendesortering-
en mellan olika jurisdiktioner kvarstod genom hela perioden. Men samti-
digt pågick en process där makten över dessa jurisdiktionsområden stod på 
spel, och som i förlängningen gällde vem som skulle ha rätt att tolka lagen. 
Genom den studerade perioden märks hur kyrkan i den processen tappade 
mark till de världsliga rättsarenorna. Däremot lyckades den militära rät-
ten behålla kontrollen över rättsskipningen av sin personal, åtminstone på 
lokal nivå vid regementena.

Att den lokala rättsskipningen fungerade som en folklig arena för kon-
fliktlösning vittnar källmaterialet om dels genom att domstolarna var väl-
besökta och dels genom den stora sociala spännvidden bland aktörerna i 
domstolarna. Mycket tyder på att det fanns en bred folklig tilltro till rätts-
väsendet och dess institutioner. Detta är något som måste tas i beaktande 
för de vidare studierna av upplopp och oroligheter på den till rättsväsen-
dets parallella arenan – gatan. 

Ytterligare ett resultat av kartläggningen ovan är att slottsrätten var den 
arena som i första hand kom i fråga för rannsakandet av större gatubråk 
och upplopp. En djupare undersökning av några ärenden i slottsrättens ar-
kiv presenteras därför längre fram i detta kapitel, där syftet är att studera 
bråkigheten och den bråkiga kulturen i det förindustriella Stockholm.

Lagstiftning mot upplopp och gatubråk
Fram till att 1734 års lag trädde i kraft gällde fortfarande de gamla medeltida 
lagsamlingarna i Sverige. För Stockholms del var det framför allt Magnus 
Erikssons stadslag, vilken trycktes 1618, som tillsammans med diverse skrå-
ordningar, m.m. låg till grund för rättskipningen. Men även Bibeln – den 
mosaiska lagen – accepterades om annat lagrum inte fanns.74 Användandet 
av dessa gamla lagtexter avtog dock allt mer genom 1600-talet och ersattes 
av nya rättsregler i form av stadgor, kungörelser och förordningar. Dessa 
kunde vara författade och utgivna både på central nivå – av kungen, rådet 
eller Kungl. Maj:t – och gälla hela riket, eller på lokal nivå – vanligast av 
överståthållaren – och gälla enbart Stockholm. 

Lagstiftningen speglade, på samma sätt som domstolsväsendet, stånds-
samhället i sin uppdelning av folket där social status kunde avgöra till 
vilken dömande instans man hörde, eller vilka lagar och förordningar 
man stod under. Således fungerade de nämnda skråordningarna för fol-
ket inom de olika skråna; särskild handelslagstiftning fanns för manu-

74 Se Lidestad 1994, s. 26–28.
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fakturbefolkningen, soldater och officerare kunde dömas enligt krigs-
artiklarna och kyrkans folk stod under kyrkolagen och så vidare. Men 
återigen, precis som för domstolsväsendet gällde särskild lagstiftning och 
särskilda förordningar även för olika kategorier av brott. I det följande 
presenteras kort de viktigaste lagrummen som kunde användas vid rann-
sakningar vid upplopp och gatuoroligheter i Stockholm under perioden 
c:a 1719 –1848. 

Förordningar och resolutioner

Kungl. Maj:ts plakat 4/5 1664
Tidiga kungörelser angående omhändertagande och hanterande av bråki-
ga och bullrande personer utfärdades bland annat 1637 och 1659.75 En vikti-
gare lagtext för studien, som kom att hänvisas till under lång tid framöver, 
introducerades genom ett kungligt ”Plakat och förbud emot de åtskillige 
otillbörlige Excesser och bedrifter…” den 4 maj 1664 (KF 4/5 1664). För-
ordningen är underskriven av änkedrottningen Hedvig Eleonora och gäll-
de ”Stockholm och dess Förstäder” och omfattar c:a sju trycksidor.76

I ett inledande stycke klagas det över att ordningen i staden inte varit 
tillfredsställande. Oljud och buller menades ha hörts under alla tider på 
dygnet, och en rad incidenter där vanliga och skötsamma stadsbor blivit 
antastade och trakasserade tycks ha inträffat. Vidare omtalas att försälj-
ningsbodar och stånd hade blivit vandaliserade. Det påpekades även att 
oroligheterna ”esomoftast föröves av en hop självvådligt folk, besynner-
ligen av det gemene sällskapet”, dvs. att det var samlingar av människor, 
kanske till och med någon form av ligor, som tillsammans låg bakom dessa 
”excesser”. Uppenbarligen var syftet med förordningen att stämma i bäck-
en då man ansåg att det skulle kunna vara farligt att låta saken bero: ”efter 
som det och i längden skulle förorsaka mycket ont, och draga efter sig far-
lige konsekvenser, om icke där på vorde böter anskaffade”.77 

Förordningen är därefter uppställd i 20 artiklar som beskriver dessa 
excesser och hur man ska behandla de inblandade parterna. I allmänhet 
saknas dock tydliga straffsatser, i de flesta fall framgår endast vilken typ av 
bestraffning som bör utdelas medan det anses vara upp till domaren att be-
stämma nivån. Det vanligast förekommande straffet var fängelse på vatten 
och bröd. Vid t.ex. ”Svärds- och Gevärs blottande” eller vid ”någon egen-
villig excess” om ingen skada eller blodvite uppstod skulle gärningsman-

75 KF 30/8 1637, Förbud mot att nattetid grassera, skjuta och ropa, Hult, SSA, s. 65; KF 12/8 1659, 
Förbud emot ropande och skjutande, Stiernman 1729, bd. 2, s. 897. Förbudet uppdaterades även i KF 
25/9 1660 samt 30/11 1661, Stiernman 1733, bd. 3, s. 5, 57–58. (Samtliga kungliga förordningar, brev, 
resoltioner, etc. förkortas som ”KF” följt av datum och år.)
76 KF 4/5 1664. Stiernman 1733, bd. 3, s. 191–197.
77 KF 4/5 1664, inledning.
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nen ”strax kastas i fängelse, och spisas med vatten och bröd efter som hans 
brott av Domaren skattas hava förtjänt, och förargelsen meriterar”.78 

Om däremot blodvite uppstod ansågs det allvarligare. De ansvariga 
skulle då avtjäna en tredubbel tid i häkte och därefter straffas ”efter Lag”. 
Det var alltså inte längre domaren som angav straffets nivå – vilket omta-
las som ”arbitralt straff” – utan här hänvisades i stället till lagen.79 Samma 
kategorisering gällde även för inbrott, stölder och vandalisering av fast 
egendom.80 Om personskador uppstod och överfallet var av grövre art och 
dessutom ”utan någon given orsak” kunde till och med ”när så omständer-
ne fordre” utdömas dödsstraff.81

Anledning att utdöma hårdare straff gavs även då brottet skett under 
söndagar, helgdagar eller natten emot andra högtidsdagar. Straffsatserna 
skulle vid dessa tillfällen fördubblas.82 Detta gällde alltså både bötesstraff 
och frihetsstraff. Det enda tillfället en fast straffsats nämns i förordningen 
är i ett stycke angående skottlossning nattetid. Vart skott som avlossats se-
dan det var ringt till kvällsvard skulle pliktas med 6 daler silvermynt.83 Alla 
bötesbelopp skulle för övrigt delas i tre lika delar av vilka två skulle gå till 
kronan respektive målsägaren. Den tredje delen skulle antingen betalas till 
stadens borgerskap om ärendet avdömts hos magistraten, eller till de fat-
tiga om det låg hos hovrätten.84

Det framkommer att det till stor del var de oregerliga folksamlingarna 
man ville åt. Det påpekas i flera artiklar att även de som varit med ”i Flock 
och farnöte”, dvs. i gärningsmannens och oroligheternas närhet skulle 
anses ansvariga för brotten. Vidare ville man försäkra sig om att inte låta 
dessa oroligheter rinna de dömande instanserna ur händerna. Man påpe-
kar vikten av att dels arbeta för att få fatt i gärningsmän som flytt undan 
vakterna och dels att inte låta det bli mildare straff då man inte lyckats gri-
pa gärningsmännen på bar gärning, utan vid dessa tillfällen lägga möda på 
rannsakning och förhör.85

Förordningen ger även uttryck för det ståndssamhälle den uppkom i. 
Det framgår tydligt att personer tillhörande borgerskapet skulle behandlas 
på annat sätt än folket utanför ståndssystemet. Medan den senare katego-
rin kunde fasttagas av stadens vakter och därefter föras i häkte och slutli-
gen till ”närmaste rätt”, kunde personer ”av borgaremedel” endast gripas 

78 KF 4/5 1664, art. 1.
79 Dvs. Magnus Erikssons stadslag. KF 4/5 1664, art. 1. 
80 KF 4/5 1664, art. 6. Då personskador uppkom i samband med dylika brott mot fast egendom 
tillades att ”Då vare allt saklöst och ogilt det han får”, art 7. 
81 KF 4/5 1664, art. 4.
82 KF 4/5 1664, art. 11.
83 Av skrivningen att döma var det det störande ljudet snarare än farligheten i skottlossningen 
som man ville undvika.
84 KF 4/5 1664, art. 18.
85 KF 4/5 1664. Ang ”flock”, art. 1, 6, 8, 20; ang. flykt och bar gärning, art. 3, 4, 5, 8, 9, 20.
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av vederbörande brottsoffer och därefter ställas inför ”ordinarie rätt”. 
Adelns privilegier nämns inte i förordningen, däremot gällde särskilda 
villkor för deras tjänstefolk.86

Troligt är att det även var stadens borgerskap som hade sett till att för-
ordningen kom till. I inledningen beskrivs hur just borgerskapets stånd 
och bodar skövlades av de oroliga ligorna. Dessa händelser återkommer 
även i artikeln om vandalisering, där förstörelse av dessa bodar och stånd 
sätts i samband med bl.a. anlagda bränder. 

Stadga emot våldsamheter i Stockholm 5/4 1737
Under 1700-talets första decennier kom flera förordningar kring förbätt-
ring av ordningen i landet och i Stockholm. 1719 förbjöds lakejer, drängar 
och gesäller att bära värja. Det samma gällde soldater utanför sin tjänste-
kommendering. Orsaken var att dämpa våld och orätt i samhället. Resande 
fick bära värja men skulle enligt förbudet lägga ifrån sig denna så snart de 
nått sitt nattkvarter.87 1733 kom en förordning emot förtäring av alkohol-
haltiga drycker. Alkohol var inte förbjudet men fylleri kunde straffas med 
böter. Utskänkning var heller inte tillåten på söndagar och högtidsdagar.88 

Den 5 april 1737 publicerades en stadga emot våldsamheter i Stockholm, 
vilken kan ses både som en skärpning av och komplement till den nämn-

86 KF 4/5 1664, art. 12, 17.
87 KF 19/10 1719, Kungl. förbud emot värja. Årstrycket, SSA.
88 KF 17/4 1733, Kungl. förordning emot svalg och dryckenskap. Årstrycket, SSA.

Före 1734-års lag stödde sig 
rättsväsendet fortfarande på 
de medeltida lagarna. Men 
också en stor mängd lokala och 
nationella förordningar utkom 
årligen.  Stadga emot wåldsam-
heter i Stockholm, 1737. Modée, 
SSA.
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da förordningen från 1664.89 Stadgan hade föregåtts av en diskussion om 
osäkerheten i staden särskilt nattetid efter mörkrets inbrott.90 Ännu sak-
nade man gatubelysning i Stockholm. Den första punkten i stadgan gällde 
därför detta; alla som vistades på stadens gator på kvällar och nätter skulle 
vara försedda med egen lykta. Var man inte det riskerade man dels att dras 
in i – och även skäligen anses som delaktig i – eventuella gatubråk och oro-
ligheter, och dels även hamna i skottlinjen då beväpnade patruller ryckte 
in mot dessa bråk. 

Dylika patruller skulle utgå klockan sex på kvällen och vara beväpna-
de med laddade gevär för att som det står: ”således kunna styra våld med 
våld”. Det blev även förbud mot nattliga folksamlingar efter klockan elva 
sommartid och tio övriga tider på året. Förbudet från 1719 att bära värja 
kompletterades med en rad andra vapen såsom gevär, pistoler, ”puffertar” 
och påkar. Även dryckesförordningen från 1733 skärptes. Utskänknings-
ställen skulle stänga senast klockan tio sommartid och en timme senare 
övriga året. Bevistande av krogar efter dessa tider straffades med tio daler 
silvermynt och för ägaren med samma summa per gäst som varit därinne. 
Drängar och gesäller kunde även dömas till krigstjänst istället för till böter.

Brott mot denna och andra ordningsföreskrifter i gällande lagar och för-
ordningar, då flera personer medverkade och som lydde under särskilda 
jurisdiktioner, skulle hädanefter vidare rannsakas i slottsrätten.91 Vidare 
inskärptes för stadens ordningspersonal och vakter det lagvidriga i under-
låtenhet vid arrestering eller lagföring av dylika våldsverkare.

1734 års lag
Tillkomsten av 1734 års lag innebar på många sätt en ny riktning inom rätts-
tänkandet.92 Till skillnad från tidigare förordningar och lagsamlingar skul-
le 1734 års lag uttalat vara allmän, dvs. gälla lika för alla. Ståndssamhället 
speglades sålunda inte i lagen såsom det gjort tidigare. Vidare skulle lagen 
vara otvetydig och lättbegriplig. Exempel på detta var att både brottsrubri-
ceringar och straffsatser var specificerade på ett mycket tydligare sätt än 
i tidigare förordningar. Om sabbatsbrott sägs t.ex. i missgärningsbalkens 
tredje kapitel att ”Den som begår något brott på Söndagar eller högtidsda-
gar, emellan klockan fyra om morgonen, och nio om aftonen, böte tio daler 
för sabbatsbrott, och för gärningen särskilt”.93 På samma sätt stadgades att 
hemfridsbrott straffades med böter 40 daler samt ersättning för eventuella 

89 KF 5/4 1737, Stadga emot våldsamheter i Stockholm. Modée 1746, bd. 2, s. 1323–1326.
90 Staf 1950, s. 98.
91 Se avsnitt ovan ang. slottsrättens jurisdiktionsområde.
92 Om 1734 års lag se t.ex. Inger 1997, s. 132–133; Modéer 1997, s. 105 ff.
93 Sweriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 (1736), missgärningsbalken kapitel 3, 
paragraf 6 (MB 3:6).
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skador och stölder. Stenkastning mot någons hus eller gård skulle pliktas 
med fem daler, vilket ökades till tio daler om någon kom till skada.94 

Sjätte kapitlet i missgärningsbalken behandlar ”myteri och uppror”, 
vilket var belagt med dödsstraff. Enligt kapitlets andra paragraf skulle an-
stiftare till uppror riktat mot kungen direkt dömas till döden. Bland övriga 
deltagare i upproret skulle lottdragning ske där var tionde fick gå samma 
öde till mötes, övriga skulle dömas till fyrtio par spö eller en månads fäng-
else på vatten och bröd. Mindre delaktiga kunde dock dömas ”efter om-
ständigheterna”. I sin helhet lyder missgärningsbalkens sjätte kapitel, 
andra paragraf (MB 6:2): 

Samla sig män tillhopa, och sätta sig upp emot Konungens, eller dess 
Befallningshavadnes bud; då straffes upphovsmannen, som förr är 
sagt [dvs. med döden], och av de andra miste, efter lott, var tionde 
man liv sitt, och plikten de övrige vardera med fyrtio par spö, eller 
en månads häkte vid vatten och bröd. Är någon mindre delaktig i den 
gärning; straffes efter omständigheterna.95 

Även vid upplopp som inte var riktade mot kungen eller på annat sätt syf-
tade till politisk revolt kunde de ansvariga dömas till döden. Men här fanns 
även möjligheten att döma till en rad andra typer av straff; både spö, fäng-
else och landsflykt kunde komma i fråga.96

För slagsmål och överfall stadgades böter på 40 daler för själva fridsbrot-
tet. Därefter pålades extra straff för annat som kunde tillkomma i samband 
med bråket. För ropande och bullrande, eller för okvädingsord fick man 
böta 5 daler, och för sårskador, blodviten eller blånader var bötessatsen 
vanligen 10 daler per sår. Dock kunde summan bli lägre vid mindre ska-
dor och högre vid kraftigare, dessutom tillkom extra för eventuella lyten.97 
Dråp och mord är uppdelat på en mängd olika kapitel i missgärningsbal-
ken som stadgar olika straff beroende på situation och vilket förhållande 
gärningsmannens hade till offret. För ”annat dråp”, som skett i avsikt att 
döda (det vi kallar mord) ”give liv för liv, och gälle där varken förlikning, 
eller målsäganden förbön”.98 Samma lagrum gällde även vid dråp i sam-
band med slagsmål och annat bråk där gärningsmannen använde någon 
form av vapen.99

94 MB 20:4, 6.
95 MB 6:2. 
96 MB 6:5. Denna paragraf ändrades 1779 då dödsstraffet utgick. Sweriges rikes lag, 7:e uppl. 
(1855), s. 147.
97 MB 34, 35. En avhuggen tumme kostade exempelvis 20 daler för skadan och 30 daler för lytet 
medan en ”kindpust” eller om man drog någon i skägget blev bötesbeloppet endast sex mark.
98 MB 24:1. Se även Maria Kaspersson som menar att detta i praktiken innebar halshuggning, 
Kaspersson 2000, s. 77. 
99 MB 24:8.
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Förordningar och kungörelser efter 1734
Under återstoden av 1700-talet och första halvan av 1800-talet tillkom yt-
terligare förordningar och kungörelser som i viss mån påverkade 1734 års 
lag.100 Dalupproret 1743 gav exempelvis upphov till en rad kungliga brev 
och förordningar som påtalade vikten av inre lugn och stabilitet. Man ville 
motverka sammanhållna folkrörelser bland annat genom förbud att sända 
budkavlar eller på annat sätt uppvigla massorna.101 Rädslan för stora folk-
resningar visar sig i att dessa förbud också förnyades eller upprepades fle-
ra gånger under frihetstiden.102 I samband med oroligheter kom vanligen 
även någon form av brev eller påbud från centrala eller lokala myndigheter 
om lugnets återställande.103 

För de stockholmare som på ett eller annat sätt påverkades av den mili-
tära jurisdiktionen var Karl XI:s krigsartiklar från 1683 ett centralt juridiskt 
dokument genom hela frihetstiden. Inte förrän 1795 skrevs en ny militärlag 
vilken dock reviderades redan tre år senare med 1798-års krigsartiklar.104 I 
synnerhet är det kapitel fem och sex: ”Om förräderi, myteri, uppror och 
olovliga sammankomster…”, respektive: ”Om dråp, våldsverkan, slags-
mål, skymfande och överdåd”, som har betydelse för studien. Generellt är 
strafformerna från 1798 måhända något mildare än i de äldre artiklarna. 
Men fortfarande riskerade man att ”mista högra hand, halshuggas och 
steglas” vid flera av de grövre förbrytelserna, som förräderi eller försökt till 
stämplingar mot riket och konungen. Men även vid dråp och mord av över-
ordnad gällde samma straff. Den enklare varianten ”miste liv, ära och gods” 
gällde vid exempelvis annat dråp men också vid ordervägran. I övrigt stad-
gades såväl spöstraff som fängelse för flertalet av de lindrigare brotten.105

Avslutning
Det har framhållits i forskningen att införandet av 1734 års lag inte innebar 
något kraftigt brott. Förarbetena var sedan tidigare inarbetade och lagtexten 
var i mycket en kodifiering av redan gällande rättsnormer. Sett i ett längre 
perspektiv kan den enhetliga lagboken dock betraktas som en betydelsefull 
riktningsförändring. Nya kungörelser och förordningar fortsatte att publi-

100 För de förordningar, m.m. som har påverkat missgärningsbalken, kap 6, se Sweriges rikes lag, 
7:e uppl. (1855), s. 144 –147. Jfr. Hult, SSA, s. 65–66; Quiding 1865, Årstrycket, RA, s. 132, 329–330, 
517–518.
101 Förordningar, brev och publikationer, m.m.: 22/6 1743; 23/6 1743; 1/7 1743; 9/7 1743. Quiding 
1865, s. 132, 329.
102 Förordningar, m.m.: 5/6 1756; 25/11 1766; 18/2 1767. Quiding 1865, s. 132, 329.
103 Förordningar, m.m.: 25/11 1766 (Sven Hofmans uppror); 11/10 1794 (Armfeltska högmålet); 
20–21/6 1810 (Fersenska mordet); 4/1 1812 (Klågerup); 20/6 1838 (Crusenstolpekravallerna). 
Quiding 1865, s. 329–330.
104 År 1828 gjordes en modifiering av 1798-års krigsartiklar.
105 1798-års krigsartiklar, Årstrycket, RA.
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ceras även efter 1734, men det fanns en nyväckt ambition att modifiera och 
förändra lagar som blivit obsoleta i det nya samhället. Lagstiftningen mot 
upplopp och uppror var ett sådant område där det relativt snart växte fram 
en konsensus kring att 1734 års missgärningsbalk hade stora brister. Flera 
lokala förordningar tillkännagavs under den studerade perioden, liksom de 
nya krigsartiklarna. En översyn av lagarna gjordes 1779, då bl.a. dödsstraffet 
i MB 6:5 togs bort.106 1849 reviderades paragraferna 1–3 i samma kapitel ef-
ter en långdragen debatt på flera av 1800-talets riksdagar.107 Sin slutliga lös-
ning fick debatten emellertid inte förrän införandet av en ny strafflag – dvs. 
en helt genomgripande revidering av 1734 års lag – på 1860-talet.108 

1734 års lag har varit föremål för en hel inriktning inom den rättshistoriska 
litteraturen.109 En mängd forskare har intresserat sig för förarbetena och 
intentionerna bakom lagen, men även hur den mottogs och kom att följas. 
För den här avhandlingens del är användandet av lagen den mest intressan-
ta aspekten: Vilka lagrum rättens parter hänvisade till under rannsakning-
arna av upploppen, och vilka man valde att inte använda, kan vittna om sy-
nen på oroligheterna och det samhälle oroligheterna uppstod i. Detsamma 
gäller även kartläggningarna av polisväsendet och domstolsväsendet: Vil-
ka vaktstyrkor överheten valde att sätta in mot de bråkiga folkmassorna, 
och hur de behandlades rättsligt. I nästa avsnitt behandlas den bråkiga kul-
turen i Stockholm. Där ligger tonvikten på gatuslagsmål och mindre upp-
loppsliknande oroligheter, men även några mer allvarliga incidenter under 
perioden före tiden för franska revolutionen behandlas, bl.a. dalupproret 
1743 och hantverkaruppbådet 1789. 

Den bråkiga kulturen

Polisrapporterna och den bråkiga kulturen 
Den bild som polisrapporterna från 1740- och 1750-talen förmedlar är att 
det inte tycktes råda någon iögonfallande hög grad av oro på Stockholms 
gator. Men det är tydligt att oroligheten ändå fanns där, åtminstone i form 
av mindre gatubråk och buller. Vi såg i kapitlets inledning tecken på mot-
sättningar mellan olika grupper i samhället, vilka yttrade sig bl.a. som 
ständiga konfrontationer mellan stadens vakter och kronans soldater. Men 
även gesäller och tjänstefolk förekom regelbundet i rapporterna. 

Vidare kunde vi konstatera att kvinnor var relativt ovanliga i polisrap-

106 KF 20/1 1779, Modée 1783, bd. 11, s. 587–593.
107 KF 6/2 1849, Årstrycket, RA.
108 1864 års strafflag. Riksdagsdebatten redovisas utförligare i kapitel 4.
109 Se t.ex. Jägerskiöld 1984 och där anförd litteratur.
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porterna samt att oroligheterna geografiskt verkade ha varit påfallande 
jämnt fördelat över staden. Information i överståthållarens polisrapporter 
kan på detta sätt påvisa en rad element som ingick i den bråkiga kultur som 
tycks ha existerat i delar av det förindustriella samhället. I det här avsnittet 
tas bråkigheten på Stockholms gator upp till diskussion. Det som under-
söks är främst brottsmönster i den typ av kriminalmål som kan härledas till 
gatubråk och gatuoroligheter. Utgångspunkten tas i tidigare studier av brå-
kighet och bråkig kultur. Ambitionen är att undersökningens resultat ska 
kunna hjälpa till vid förståelsen av de upplopp som kommer att studeras 
längre fram i avhandlingen. På samma sätt som upploppen var beroende av, 
och speglades i den samtida ordningsmakten och domstolsväsendet, funge-
rar den vardagliga oron som bakgrund, och som spegel, åt upploppen. Efter 
detta kapitel är det således tänkt att det blir möjligt att skåda dessa upplopp 
både utifrån den samhälleliga ordningen och den i samhället rådande oron. 

Bråkiga kulturer – tidigare forskning
Begreppet ”bråkig kultur” är ett vitt begrepp som inbegriper hela det so-
ciala livet men också folkets förhållande till överheten i form av såväl den 
politiska makten som polisen och arbetsgivarna. I svensk historieforsk-
ning har termen främst använts för att beskriva den kultur som omgav 
framför allt hantverkare under tiden före industrialiseringen. Hantverkar-
na levde i en värld där våld, alkohol och småbrottslighet var viktiga inslag 
i den självbild som byggdes upp inom den tidiga arbetarklassen. Bråkighe-
ten ses som en motsats till ”skötsamhet”, och i terminologin ligger även 
en utveckling över tid där stereotypen ”den bråkiga hantverkaren” succes-
sivt byts ut mot ”den skötsamme (industri-) arbetaren”. Vi finner alltså i 
begreppsparet en aspekt av civiliseringsprocessen som i sin tur leder över 
till arbetarklassens formering med nykterhetsrörelsen och fackförenings-
rörelsen som slutmål. 

Söker man i vidare cirklar så ger forskningsläget vid handen dessutom 
att man kan tala om flera bråkiga kulturer som var kopplade till olika sub-
grupper i samhället under den förindustriella eran. För en storstad som 
Stockholm blir detta fenomen extra intressant då staden i sin funktion av 
huvudstad och mötesplats samlade en mängd heterogena grupper i det ge-
mensamma offentliga rummet. Det som uppstår i mötet mellan dessa olika 
kulturer är således något unikt för storstaden – vilket Stockholm för svensk 
del var ensam om att vara. Tesen är således att mönster från alla de ”bråkiga 
kulturer” som beskrivs i litteraturen mycket väl kan återfinnas i Stockholm. 

Bråkiga arbetare: Eskilstuna och Norrköping
Utveckling från båkighet till skötsamhet kan sägas utgöra en sammanhål-
lande länk mellan å ena sidan Lars Magnussons och å andra sidan Björn 
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Horgbys arbeten kring arbetarkulturen.110 I Magnussons bok, Den bråkiga 
kulturen, behandlas den första fasen i utvecklingen. Han undersöker hur 
vardagen och villkoren tog sig för smideshantverkarna i Eskilstuna fristad 
under perioden 1800–1850. Bråkigheten undersöks huvudsakligen utifrån 
fyra företeelser: frimåndagar, försnillning, supande samt slagsmål. Arbe-
tarnas beteende uppfattades gärna som skrämmande och hotfullt för den 
lokala överheten och i den samtida debatten diskuterades fenomenet med 
”den farliga underklassen” flitigt i kretsarna kring samhällets övre sikt.111 
Men Magnussons studie ifrågasätter den bilden. Med teoretisk utgångs-
punkt i historisk antropologi och Clifford Geertz berömda begrepp ”thick 
description” söker han istället efter en mening i de oroliga hantverkarnas 
beteende.112 

Nästa steg, om hur arbetarna under industrialiseringsfasen antog ett 
mer skötsamt ideal, behandlas i Horgbys böcker Den disciplinerade arbeta-
ren respektive Surbullestan. Horgby – som dock hellre använder begreppet 
”disciplinering” än ”civilisering” – beskriver denna process utifrån Norr-
köpings industriarbetare 1850–1910.113 Maskinernas intåg i produktionen 
krävde reglerade arbetstider och hårdare disciplin.114 Brist på arbetskraft 
medförde emellertid att även industriarbetarna – åtminstone de yrkeskun-
niga arbetarna och under särskilt goda år – kunde ta sig friheter mot sina 
arbetsgivare som i stort påminde om fristadshantverkarnas.115 

Den bråkiga kulturens protestformer kan med Horgbys ord ses som 
”förfackliga stigar” som ledde fram till den fackliga vägen.116 Under senare 
delen av 1800-talet övergav arbetarna successivt de relativt oorganiserade 
och åtminstone i överhetens ögon illegitima metoderna till förmån för mer 
öppna och organiserade aktioner. Ingemar Johansson har i sin avhandling 
Med strejken som vapen bl.a. skildrat hur Norrköpings tidiga fackföreningar 
började föra centrala förhandlingar med arbetsgivarna. Om förhandling-

110 Horgby 1986; Magnusson 1988; Horgby 1989. Även Anders Florén har beskrivit en bråkig ar-
betarkultur i sin studie av manufakturarbetare vid Jäders bruk även om den behandlar en tidigare 
period. Florén 1987.
111 Se t.ex. Petersson 1983.
112 Magnusson 1988, s. 22.
113 Horgby ser disciplineringen av arbetarna som ett borgerligt medelklassprojekt. I botten låg 
rädslan för ”den farliga underklassen” och man ville skydda sig från de oroligheter som omgav 
hantverkarna och industriarbetarna. Disciplineringen skedde parallellt på arbetsplatserna och i 
samhället genom polis, domstolar, kyrkan, föreningar och fackförbund. Samtidigt som den sam-
hälleliga – horisontella – kontrollen ökade minskade de gamla vertikala kontrollstrukturerna. I 
korthet beskriver Horgby detta som att arbetarna gick från en skamkultur med svag kontroll, fö-
reträdesvis mellan individerna, mot en skuldkultur och stark kontroll uppifrån.
114 Förmännen fick en central roll i att efterse att det inte söps alltför ohejdat på arbetsplatserna 
vilket ledde till att industriarbetarna normalt inte kunde odla sina bråkiga vanor lika fritt som 
hantverkarna. Horgby 1989, t.ex. s. 48, 282.
115 Frimåndagar var därför ett självpåtaget privilegium även i Norrköping, och likaså frodades 
supkulturen i anslutning till stadens krogar. Horgby 1989, s. 42.
116 Horgby 1989, s. 153.
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arna havererade urartade det inte längre i upplopp som det gjort tidigare 
utan protesterna övergick framför allt i strejker.117 

Bråkiga soldater: Malmö och Stockholm
Men bråkighet och bråkig kultur behöver naturligtvis inte alls vara kopp-
lade till enbart hantverkar- och industriarbetarklassen. Flera studier har 
funnit liknande ideal och levnads- och brottsmönster inom andra subkul-
turer. Hit hör t.ex. den militära kulturen vid Svea livgarde under 1700-talet 
och vid sekelskiftets husarer i Malmö, i undersökningar av Jan Dahlström 
respektive Thomas Sörensen.118 

Det är en kluven bild som framträder vid deras studier av städernas sol-
dater. Som Sörensen skriver i sin avhandling, Det blänkande eländet från 
1997, kunde Malmöhusarerna med sina uniformer och parader skänka 
både färg och karaktär åt stadsmiljön. Men den bilden var samtidigt täm-
ligen löst förankrad i de festliga uppvisningsscenerna och gällde just bara 
soldaterna under dagtid. På kvällarna och nätterna när ”de hurrande små-
barnen gått och lagt sig, och då mer ordentligt folk satt vid hemmets härd”, 
gällde andra spelregler. Husarerna förvandlades då enligt uppteckningarna 
till skränande och fridstörande element som mest ägnade sig åt fylla och 
slagsmål och allmänt dåligt leverne.119 

Även Jan Dahlström, som i flera uppsatser har studerat soldatlivet vid 
Stockholms garnisoner, ser den här mörka bilden av soldaterna hos civil-
befolkningen: ”I motsats till sin indelte kollega, som ofta betraktades ’som 
ett mönster av plikttrogenhet, moralisk stadga och medborgerlig anda’, 
ägde stockholmsgardisten ett mycket lågt socialt anseende”.120 Precis som 
i Malmö var det framför allt fylla och bråk som ansågs vara problemet.

I såväl Malmö som i Stockholm utgjorde krogarna och stråken närmast 
kasernområdena särskilt oroliga områden.121 Bråk uppstod ofta mellan 
militärer och civilbefolkning. Men än mer iögonfallande var de återkom-
mande slagsmålen mot polisen. Det fanns en spänning och rivalitet mellan 
de två kårerna. De hade liknande uppgifter, men i polisens göromål ingick 
även att hålla efter bråkiga militärer vilket naturligtvis sågs som ett hot 
från soldaternas sida, och ständigt uppstod därför nya konfrontationer.122

Bråkiga studenter: Uppsala och Lund
En annan grupp med tydlig identitet var studenterna som dominerade 
stadsbilden i Uppsala och Lund. Studenterna visade – precis som arbetarna 

117 Johansson 1982.
118 Dahlström 1988; Sörensen 1997; Dahlström 2000; Dahlström 2002.
119 Sörensen 1997, s. 126–128, citat s. 128.
120 Dahlström 1988, s. 83. Dahlström stödjer sig på Personne 1965, som i sin tur har studerat bl.a. 
riksdagsdebatter och där funnit denna negativa syn på Stockholms gardister.
121 Sörensen 1997, s. 141; Dahlström 1988, s. 99. 
122 Sörensen 1997, s. 145 f.; Dahlström 1988, s. 91.
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och soldaterna – upp bråkiga och oroliga sidor, och deras bråkighet hade 
även likheter med dessa gruppers beteenden.

Lars Geschwind beskriver i sin avhandling, Stökiga studenter från 2001, 
bl.a. Uppsalastudenternas bråkiga kultur som inte helt olik hantverkar-
kulturen. Studenternas världsuppfattning präglades av såväl en våldskult 
som en hederskult, en manlighetskult, en ungdomlighetskult och en dryck-
eskult, och bråkigheten karaktäriserades därefter. Grassationerna – orolig-
heterna – började allt som oftast med gruff på krogen vilket urartade, ofta 
som en spiral av hämndaktioner och vedergällningar, till våldsamma mass-
upplopp.123 

I en skrift från Historiska institutionen i Uppsala beskriver i nämnd 
ordning: Anders Florén, Lars Geschwind och Johan Sjöberg i var sin upp-
sats Uppsalastudenternas förhållande till universitetet, ordningsmakten 
och den polisiära kontrollen från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. 
Övergången från de tidiga patriarkala studentkollegierna via de korpora-
tivt influerade nationerna till den friare och mer självständiga studentkå-
ren innebar på många sätt en demokratisering, men vägen var långt ifrån 
friktionsfri. Professorerna och universitetsledningen tvingades succes-
sivt överge maktpositioner samtidigt som studenterna sökte en frigörelse 
från de gamla hierarkierna. Utvecklingen gick på så sätt närmast hand i 
hand med skråväsendets upplösning och hantverkarnas självständighets-
process.124

Under 1600- och 1700-talen uppnådde studenterna många av sina mål 
med våldsamma metoder, bl.a. utbröt en lång serie av kravaller och gatu-
bråk under några kritiska år på 1660-talet.125 Med karnevalernas och stu-
dentmötenas intåg under 1800-talet fann man så småningom ett sätt att 
uttrycka sin självständighetskamp utan att använda våld.126 Tidigare hade 
studentrörelsen verkat på ett oberoende plan helt utanför det politiska li-
vet. Men med den framväxande skandinavismen och den ökade interna-
tionaliseringen började studenterna organiseras över nationsgränserna. 
I sin doktorsavhandling, I rörelse (2000), visar etnologen Fredrik Nilsson 
hur studenterna i Lund, Uppsala och Köpenhamn med just skandinavis-
men gjorde anspråk på samhällelig delaktighet och politiskt inflytande.127 

123 Geschwind 2001, s. 120–157. Se även Geschwind 1999, s. 35–65.
124 Ågren (red.) 1999.
125 Florén 1999, s. 23.
126 Sjöberg 1999, s. 67–92.
127 Studenterna genomförde i allmänhet sina möten och karnevaler på ett välorganiserat sätt 
utan våldsamheter, och borde väl inte ha inneburit något egentligt hot. I själva verket var inte hel-
ler skandinavismen särskilt utbredd men den fick sin genomslagskraft fr.a. genom att man på ett 
lyckat sätt utnyttjade det offentliga urbana rummet som skådeplats. Studenterna såg till att spela 
upp sina politiska skådespel inför stor publik; så förhöll det sig i karnevalstågen, men även vid de 
nordiska mötena där gästerna hälsades välkomna av stora hurrande folkmassor, Nilsson 2000,  
s. 154 f. Hurraropen kunde även tolkas som ett förtäckt hot med referenser till de tidigare upplop-
pen då folket hurrat under oroligheterna, Nilsson 2000, s. 18 f.

2. ordning och oro – bråkighet och social kontroll



107 

Under den tidiga liberaliseringen gick de i frontlinjen och förespråkade 
reformer i riktning mot t.ex. ökade medborgerliga rättigheter.128 Med sitt 
nyvunna engagemang skapade de på så vis oro ända upp i regeringskret-
sarna.129 

Sammanfattning: en bråkig kultur – eller flera?
Den ovan presenterade litteraturgenomgången visar upp flera gemensam-
ma drag i de olika bråkiga kulturerna.130 Kan man därför snarare tala om en 
gemensam kultur, eller är skillnaderna betydelsefulla? 

Samtliga forskare betonar mycket starkt det rationella draget i bråkig-
heten, vilket naturligtvis har med deras kulturhistoriska angreppssätt att 
göra där de har studerat enskilda grupper inom förhållandevis slutna kon-
texter. Strävan efter frihet är det dominerande temat i undersökningarna. 
Det har, såväl bland hantverkarna och arbetarna som hos soldaterna och 
studenterna, handlat om makt och inflytande över den egna sociala situa-
tionen. Och där skillnader mellan de olika bråkiga kulturerna, såsom de 
beskrivits i litteraturen, har funnits, så har det sannolikt att göra med just 
skillnader i maktpositioner. Att Eskilstunas hantverkare kunde formulera 
sig friare i sina protestaktioner än t.ex. Norrköpings industriarbetare eller 
kronprinsens husarer i Malmö berodde till stor del på den relativt obundna 
ställningen de hade gentemot sina mästare. De beskrivna bråkighetskultu-
rerna bör alltså kunna studeras som en gemensam företeelse där skillna-
derna snarare bör formuleras i grader än i arter. 

I de studerade exemplen har det i samtliga fall funnits en tydligt definie-
rad motpart: hantverkarmästarna, fabrikörerna, officerarna eller profes-
sorerna. Den bråkiga kulturen har använts som ett verktyg att bjuda mot-
stånd och skaffa sig en bättre förhandlingsposition. Ju mer outtalat kon-
traktet mellan parterna har varit desto svårare tycks det ha det ha varit att 
formulera motståndet i ord – och istället har våldet krupit in. 

Kollektivet har alltid stått i fokus. I en tämligen osäker värld var det 
grupptillhörigheten som skulle garantera trygghet. I den urbana miljön var 
man beroende av varandra på ett sätt som landsbygdens mer eller mindre 
självförsörjande jordbrukare inte behövde vara. De sociala relationerna 
har därför i alla studerade grupper varit oerhört viktiga och vårdats ömt. 
Inte sällan var det alkoholen som bidrog till att stärka banden mellan indi-
viderna. Hederns centrala ställning får i det sammanhanget också sin för-
klaring; den hederslöse hade små möjligheter att klara sig, medan den som 

128 Nilsson 2000, s. 85–88.
129 Bakom fr.a. Karl XIV Johans oro inför studenterna låg även tidigare våldsamma händelser 
som mordet på Axel von Fersen 1810 men fr.a. de mer aktuella Crusenstolpekravallerna 1838, samt 
de internationella revolutionära stämningarna. Nilsson 2000, s. 86. 
130 Ytterligare former av bråkiga kulturer kan naturligtvis tänkas finnas. Se t.ex. Björn Furuha-
gens doktorsavhandling om disciplinering och brottsmönster på landsbygden. Furuhagen 1996.
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var ansedd och hade nätverk och umgänge alltid hade ett bättre utgångs-
läge i goda tider, och något att falla tillbaka på när nöden krävde.131 

Men kollektivet var också förutsättningen för motståndet mot överhe-
ten. Genom att gå samman kunde man få uppmärksamhet och göra sig 
hörd. Och motståndet lyckades också bäst där kollektivet var som star-
kast.132 Men för att synas och höras gällde det också att motteatern spelades 
upp på en offentlig scen. Formerna och platserna för missnöjesaktionerna 
valdes därför med omsorg. Såväl slagsmål som upplopp och demonstra-
tioner skedde ofta i de centrala delarna av städerna, likaså studenternas 
karnevalståg där humor och ironi var vapen mot professorsväldet. Men på 
samma gång som det stora kollektivet ökade synligheten för aktionen så 
minskade det även möjligheten för den enskilde att sticka ut eller att upp-
täckas. Med E. P. Thompsons språk användes på så sätt såväl anonym tradi-
tion som snabb aktion för att undvika individuella bestraffningar. Detta var 
i sin tur också en förutsättning för att lyckas med det kollektiva agerandet.

Vad studierna också visar är en tendens mot ökad civilisering i det att vål-
det successivt minskade över tid. I den processen ligger även en förändring 
i riktning mot demokratisering i form av ökat deltagande och delaktighet på 
arbetsplatserna men även i samhället i stort.133

Krogbråk och gatuoroligheter i Stockholm
Genom att de nämnda forskarna i avsnittet ovan har sett på bråkighet som 
en kulturell företeelse har de tvingats begränsa sig till förhållanden kring 
slutna (och i samtliga fall ovan även manliga) grupper, där våldet har kopp-
lats till sociala relationer – ofta arbetsrelaterade sådana. Jag kommer i det 
som följer istället utgå från den samlade oron – och kopplar därför i första 
hand inte bråkighet till enskilda sociala grupper, eller till arbetsförhållan-
den. Däremot ser jag de bråkiga kulturerna som en utgångspunkt för mina 
studier. 

Jag söker inte göra direkta jämförelser mellan t.ex. Eskilstuna, Norr-
köping eller Lund och Stockholm. Däremot är det intressant att studera 
Stockholmsoron utifrån de teman som har framträtt från studien av de 
olika bråkiga kulturerna, och undersöka om dessa teman också var levande 
i det socialt blandade förindustriella Stockholm. Det jag ämnar studera är 
snarare yttringarna av huvudstadens urbana bråkiga kultur än kulturen i 
sig. Hur tog sig den vardagliga gatuoroligheten uttryck? Vi har sett att vål-

131 För hederns materiella betydelse, se t.ex. Nyberg 2005.
132 Bland soldaterna var gemensamma aktioner tämligen sällsynta, och följaktligen behöll of-
ficerskåren sitt grepp om regementena på ett sätt som t.ex. förmännen eller hantverksmästarna 
inte mäktade med inom sina områden.
133 Om E. P. Thompsons begrepp samt om demokratisering, se kapitel 1.
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det och bråkigheten ofta hade ett socialt rationellt syfte. Utan att gå så långt 
som att påstå att allt våld är rationellt betingat vill jag ändå hävda att våld 
alltid är relaterat till makt i någon form. Studier av upplopp och gatubråk 
kan således vara ett verktyg för att blottlägga strukturer och maktförhål-
landen men också andra relationer mellan grupper i det urbana samhället. 
Det i sin tur gör det viktigt att söka ta reda på vilka som deltog i bråkighe-
ten och vilka former gatuvåldet tog. Myndigheternas reaktioner mot oron 
kommer också att studeras, både vilka överhetens aktörer var och vilka po-
lisiära och judiciella medel som användes. 

De frågor som ställs för den fortsatta undersökningen tar alltså sin ut-
gångspunkt i de tidigare studerade bråkiga kulturerna. De empiriska un-
dersökningarna i kapitelavsnittet är uppdelade i två delar. Inledningsvis 
behandlas den mindre och mer vardagliga krog- och gatubråkigheten. Hela 
perioden studeras ur ett relativt brett perspektiv fram till c:a 1840. Det 
huvudsakliga källmaterialet är judiciellt och utgörs av domar från Stock-
holms slottsrätt. I kapitlets avslutande del kommer tre större incidenter av 
olika karaktär att studeras mer detaljerat – huvudsakligen utifrån tidigare 
forskning. Kronologiskt täcker det avsnittet tiden före franska revolutio-
nen. Nedslag görs vid dalupproret 1743, vid demonstrationen vid Malmens 
källare 1788 samt vid hantverkaruppbådet 1789. 

Gatuoroligheter 1740–1840
Den inledande undersökningen bygger alltså på en serie domböcker från 
Stockholms slottsrätts arkiv där 27 domar mellan 1740–1840 har valts ut 
för en djupare granskning. Anledningen till att jag valt slottsrätten för un-
dersökningen, och inte t.ex. någon av kämnärsrätterna, är att upplopp och 
liknande incidenter där personer ur olika jurisdiktioner var inblandade, 
skulle avdömas just i slottsrätten.134 

Urvalet av domar är delvis subjektivt; jag har valt ut sådana fall som i nå-
gon mån påminner om upplopp. Vid genomgången av domböckerna har 
jag därvid tagit fasta på antalet anklagade personer, men jag har även letat 
efter betydelsebärande ord och formuleringar (som t.ex. ”en stor hop”, ”i 
flock” eller ”buller och oväsende”). Resultaten är i första hand tänkta att 
kvalitativt komplettera mina övriga undersökningar av de större upplop-
pen. 

Likväl har jag – för att sortera bland materialet – matat in mina excerp-
ter i en mindre databas. Såväl personliga uppgifter kring de aktörer som 
förekommer i källorna, som generella uppgifter kring varje dom har note-
rats. För varje mål har registrerats vilken typ av vaktstyrka som har ingri-

134 KF 5/4 1737, § 8.
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pit samt vilken tid på dygnet och i vilken stadsdel oroligheterna inträffade. 
Utifrån databasen har jag erhållit resultat som kan jämföras dels med Sö-
dermalmsupploppet 1719 och dels av resultaten från undersökningarna av 
polisrapporterna till justitiekanslern åren kring 1750. 

Undersökningen behandlar i tur och ordning: oroligheterna ur ett tema-
tiskt perspektiv, massan och dess deltagare samt överhetens deltagare och 
agerande. 

Vid en första genomgång av de utvalda domarna visar det sig att orolighe-
terna i de allra flesta fall inträffade kvällstid. Så gott som alltid påbörjades 
oron efter mörkrets inbrott och det var inte ovanligt att den pågick under 
rätt lång tid, i vissa fall till och med långt inpå småtimmarna. Geografiskt 
var oroligheterna utspridda över alla stadsdelarna. Koncentrationen låg 
dock i de centrala delarna, främst i nuvarande Gamla stan, men även på 
malmarna. Några få fall har även skett på Ladugårdslandet och Kungshol-
men. Den geografiska spridningen hos dessa gatubråk var således densam-
ma som gällde för de mindre företeelserna som förekom i polisrapporter-
na från 1700-talets mitt.135

Jane Cederqvist menar att de upplopp som hon har studerat under den 
senare delen av 1800-talet ofta skedde just i stadens centrala delar, gärna 
även i närheten av byggnader eller platser som hade särskild betydelse för 
överheten. Genom att föra oväsende på dessa platser menar hon att folket 
visade upp sig för makten utan att för den skull behöva gå till direkt attack 
mot myndighetsrepresentanter. Då bråkigheten skedde på kvällar och nät-
ter kunde deltagarna i skydd av mörkret förhoppningsvis förbli anonyma 
och undgå de juridiska påföljderna. Alltså ett resonemang inte helt olikt 
det som E. P. Thompson för kring folkets motteater och den anonyma tradi-
tionen.

Ett annat sätt att gömma sig undan lagens arm var att förbli en anonym 
deltagare i en stor folkmassa. I de 27 domar som undersökts rannsakades 
250 personer. Det ger ett genomsnitt på över nio personer per incident. 
Nu är emellertid urvalet begränsat till just sådana fall där många personer 
har varit inblandade. Men det bör ändå beaktas att i majoriteten av fallen 
bestod folkmassan av långt fler personer än de man kunde identifiera och 
ställa inför rätta. 

Våldsamma aktioner
Urvalet har medfört att de studerade gatuoroligheterna ofta var både våld-
samma och blodiga. I de allra flesta av de undersökta målen dömdes någon 
eller flera för våld i någon form. Våld mot person tycks ha varit vanligare 
än skadegörelse eller annat våld mot föremål. Det lagrum som användes 

135 Jfr. kapitel 2. Sjölund 1998, s. 22, 26.
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flitigast vid dessa fall var missgärningsbalkens 35 kapitel. I första paragra-
fen står:

§1. Varder man huggen, eller stungen, i arm, lår eller annorstädes å kropp,  
där avhugg eller benlästning ej sker; vare då tio dalers bot för vart sår.136

Den skadade skulle alltså visa inför rätten hur många sår som hade åsamkats, 
och för varje sådan bevisad sårskada höjdes straffet för gärningsmannen 
med tio daler silvermynt. I praktiken gick det till så att den sårade personen 
uppsökte en läkare, eller vanligare en fältskär, och fick ett intyg på sina ska-
dor. Dessa intyg var tämligen utförliga med uppgifter förutom om antalet 
sår även dess storlek, utseende och var på kroppen de satt. Trots att endast 
antalet ”sår och blånader” räknades lade rätten stor vikt även vid de övriga 
uppgifterna, vilket framgår av att de vanligen refererades ingående – inte  
endast i protokollen utan även i domarna. 

Trots de stränga förbuden mot värjor, skjutvapen och påkar från 1719 
och 1737 var vapen inte helt sällsynta på Stockholms gator. I det undersökta 
materialet har 23 personer dömts för att ha uppträtt med ”blottad värja”. 
Dessa är utspridda på tolv olika rättegångar, dvs. nära hälften av fallen. En 
genomläsning av händelseförloppen visar emellertid att vapen i olika for-
mer förekom även i merparten av de övriga fallen. Förutom värja använ-
des sabel, sidogevär, härsvängare137, samt tillhyggen såsom påkar, vedträn, 
eldgafflar och i ett – rätt besynnerligt – fall sprang en ung, frustrerad adels-
man runt och vevade med en yxa i händerna. Något användande av skjut-
vapen (förutom gevär med bajonett och liknande) har jag inte påträffat. 

I några fall används även stenar som vapen. Stenkastning skedde an-
nars vanligare vid vandalisering mot fönster och andra föremål. Men det 
förekom även stenar vid ett par tillfällen då en större folkmassa attack-
erade vakter och myndighetsrepresentanter. Det var emellertid vid dessa 
tillfällen nog främst ett komplement till andra former av misshandel. T.ex. 
berättas att två polisgevaldiger under en inspektion mot fusk och bönha-
seri blev ”av flera personer, med hugg, slag och stenkastning överfallna”, 
samt utsatta för ”skuffande, hotelser och varjehanda skymfeliga ord”. I det 
här fallet slutade det nog värst för de misstänkta bönhasarna. Flera åkte på 
höga böter (upp till 100 daler silvermynt) för våldsamt uppträdande, och 
en av dem blev satt på Vaxholms fästning för två års straffarbete.138 

Våldsamheterna kunde dock sluta illa även för överhetens representan-
ter. I samband med ett slagsmål i juni 1740 blev brandvaktssoldaten Lars 

136 MB 35:1.
137 En härsvängare (från ”hirschfänger”) var enligt SAOB en längre jaktkniv med svagt böjd 
klinga och kort parerstång, eller militärt vapen som användes som sidogevär och bajonett att 
fästa på gevärspipan. Under 1700-talet bars vapnet i huvudsak som prydnad av ståndspersoner.
138 Slottsrättens dom den 31/3 1775, Registratur, domar, II B2, Slottsrättens arkiv, SSA.
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Ullgren och hans kollega Peter Nyberg attackerade av en hop hantverkare 
och tjänstefolk. Ullgren fick ett ”svårt hugg” över vänster hand som enligt 
domen var fyra tvärfingrar brett och ”alla muskler, ådror och ligamenter 
ifrån tummen till en tredjedel av handen åt lillfingret, avhuggna”. Vidare 
framgår att han aldrig blev riktigt återställd från skadan, utan ”bem[äl]te 
Ullgren så medelt vorden vanför och lam”.139

Okväden, heder och ära
Vid ett tillfälle under Södermalmsupploppet 1719 blev korpralen Anders 
Bohm av någon anledning irriterad på den utskickade stadsvakten och ut-
brast: ”kanaljer, hundsfottar, vem har satt eder hit!”. I rättegången döm-
des han för bl.a. dessa okvädesord till nio gatlopp. Därmed var han en av 
dem som blev allra hårdast straffad i samband med upploppet.140 Exemplet 
illustrerar hur pass allvarligt man förr såg på heder och ära. I forskningen 
har flera studier behandlat heder, ära och okvädesord i det förindustriella 
samhället.141 Utgångspunkten har varit att förtalsbrott i och med en ökad 
civilisering borde minska med tiden, men samtliga studier visar att dessa 
brott var vanliga genom hela 1700-talet.142 T.ex. visar Arne Jarrick i boken 
Odygd och vanära att äran fortfarande vid undersökningsåret 1780 stod 
högt i kurs. Mer än en fjärdedel av alla mål i Södra förstadens kämnärsrätt 
utgjordes det året av förtal och okvädningsbrott.143 Även i slottsrättsma-
terialet förekommer förtal och okväden frekvent. 38 personer utspritt på 
17 rannsakningar anges ha fällt okvädesord eller på annat sätt förolämpat 
någon. Någon minskning av okvädandet ju längre fram i tiden vi kommer 
kan inte spåras här heller ens rätt långt fram i tiden; okvädandet är i mate-
rialet lika vanligt under 1800-talet som under 1700-talet.144

Jarrick inleder sitt kapitel om förtal och okvädande med ett exempel 
på hur ett slagsmål mellan två tobaksförsäljare har brutit ut som en följd 
av förtal. Det är Anders Wahlberg som med hugg och slag har gett igen på 
Olof Bohman sedan dennes hustru kallat honom för ”mjödhacka”. Därpå 
har Bohman gått loss på Wahlberg med såväl en kvast som en järnskovel.145

Slottsrättsmaterialet visar att detta inte var någon unik händelse. I flera 
fall är det precis som i Jarricks exempel gräl och okväden eller någons så-

139 Slottsrättens dom den 23/6 1740.
140 ”Kommissorialrätt, ang. upploppet på Södermalm 1719”, slottsrättens protokoll 23/7, 
24/7 1719, slottsrättens dom, s. 13, Slottsrättens arkiv, SSA.
141 T.ex. ägnar såväl Hans Andersson som Gudrun Anderson och Björn Furuhagen egna kapitel 
åt heder och ära, Furuhagen 1996; Andersson 1998; Andersson 1998; Sjölund 1998
142 Johan Söderberg hävdar dock en nedgång i förtalsbrotten under 1700-talet. Söderberg 1990, 
Tabell 1, s. 233.
143 Jarrick & Söderberg 1998, s. 150.
144 Materialmängden är dock liten, men i tre av de fyra 1800-talsfallen döms för förtalsbrott. 
Även flera av de sena 1700-talsfallen innehåller domar mot förtal och okvädande. 
145 Jarrick & Söderberg 1998, s. 149.
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rade heder som har trappats upp till slagsmål och till och med våldsamma 
massaktioner. 1794 skedde så på ett näringsställe i närheten av Göta gardes 
kaserner där soldaterna vanligen brukade hålla till. Det var när en av sol-
daterna, Jonas Fröberg, som hånfullt kallade sin kollega Carl Torsander för 
”rekryt” som först irriterad ordväxling och sedan visst handgemäng upp-
stod de två emellan. Torsanders vän och logementskamrat Samuel Clason 
fick höra talas om slagsmålet och begav sig dit för att få stopp på bråket och 
försöka få med sig Torsander hem. 

När slagsmålet lugnat sig så pass att de två kunde gå ifrån krogen stötte 
de strax utanför dörren på Fröbergs befäl, korpralen Swedberg, som till-
sammans med ytterligare några av sina soldater gjorde sig beredda på att 
ge Torsander ytterligare en omgång. Clason och Torsander fick visserligen 
hjälp av en tredje rumsgranne, men slagsmålet urartade och ett flertal per-
soner (av vilka några förmodligen bara kommit gåendes på gatan) fick duk-
tigt med stryk av korpralen Swedberg och hans anhang. Värst illa tilltygad 
blev Clason som blev släpad längs gatan till en omkullvält port. Där lade 
de honom och gick lös med slag och sparkar. Korpralen Swedberg samt yt-
terligare fyra soldater kunde identifieras och överbevisas, samt dömas till 
böter eller 13–24 dagars fängelse på vatten och bröd. I detta fall dömdes 
dock inte för okvädning eller den skymfliga hälsningsfrasen, utan endast 
för våldsamheterna.146

Även om okväden var vanliga, så var det få som dömdes specifikt för det-
ta. I många fall var det nog svårt att bevisa dessa brott, och ibland notera-
des förolämpning och okväden i domen, men vid uppräkningen av lagrum 
och straff, var de plötsligt borta. Många har ju blivit dömda för flera brott 
och enligt flera lagrum. Det har därför ofta varit svårt vid arbetet med ma-
terialet att med säkerhet fastställa exakt till vilket brott som lagrummet 
och straffet hörde. Vad gäller lagrum så fanns det även en rad alternativ för 
domstolen att välja på vid förolämpningar och okväden, beroende på vem 
som förolämpats, och framför allt i vilken situation. Och flera av lagrum-
men täcker in även andra brott. Ett exempel på ett sådant lagrum som an-
vändes i slottsrätten är hämtat ur missgärningsbalken kapitel 18:

9. § Djärves någon med hugg och slag överfalla dem, i och för deras ämbetes 
skull, som Konungens, eller hans Ämbetsmäns, eller Rättens ärender gå; då 
haver han brutit edsöre. Varda de med hot, eller smädeord överfallne; böte den 
det gör tio daler. Göra de själve i ämbetes ärender våld, eller orätt, med ord 
eller gärning; ligge i tveböte mot det, som eljest i det mål stadgat är [min 
kursivering].147

146 Slottsrättens dom den 8/2 1794.
147 MB 18:8. 
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Denna paragraf (liksom hela kapitel 18) stadgade straff för såväl smädeord 
som våld, men endast mot vissa ämbetsmän och i samband med kyrkofrid 
och rättegångsfrid. Liknande lagtexter fanns även för t.ex. landsfrid och 
vägafrid, vilket renderade endast i fem dalers böter.148 Kunde ingen sådan 
lagparagraf för speciellt tillfälle skakas fram användes en mer generell pa-
ragraf som föreskrev böter från sex mark upp till en daler. Om förolämp-
ningen skedde i ”stort samkväm, eller å allmän gato, där mycket folk är” 
skulle böterna dock dubbleras enligt s.k. ”tveböte”.149 Vid okvädande mot 
vakter skulle domstolen döma enligt krigsartiklarna, vilka i allmänhet gav 
dödsstraff. I dessa fall kunde dock slottsrätten i kraft av sin kungliga myn-
dighet150 utan att ytterligare blanda in Kungl. Maj:t genast omvandla straf-
fet till andra strafformer.151

För att ytterligare understryka vikten av äran kan här tilläggas att det i 
materialet finns exempel just i samband med okvädesbrott att gärnings-
männen dömdes att mista äran.152 Rent juridiskt innebar det att personen i 
fråga miste vissa medborgerliga rättigheter, t.ex. att vittna i domstol. Äran 
gällde alltså mer än bara rykte och självkänsla. I själva verket kunde bris-
ter i heder och ära innebära t.ex. förlorade sociala kontakter och i förläng-
ningen materiell nöd. Jarrick menar i en tillspetsad formulering att ”dras-
tiskt uttryckt var hedern ofta mer avgörande för människors ekonomiska 
situation än ekonomin för hedern”.153 

Överfall och våld mot vaktpatrullerna
Hot och våld mot poliser och vaktpatruller var inte ovanliga i det gamla 
samhället. I de stora upploppen var våld mot överheten ett stående inslag. 
I flera av dem kunde situationen närmast betraktas som öppna gatukrig 
där till och med skottlossning förekom mellan massan och militären. I 
andra fall rörde det sig snarare om mindre sammandrabbningar med sten-
kastning och knytnävar. Men även i andra mer vardagliga sammanhang 
var våldet mot poliser och vakter vanligt. Nära hälften av alla polisrappor-
ter 1747–1752 som rörde våld avsåg just våld mot vakter, och 85 procent av 
förtalsrapporterna gällde vakter.154 Detta förhållande speglas även i under-
sökningen av slottsrätten. Våld, hot och okväden mot såväl enskilda vakter 

148 MB 21:8.
149 MB 61:6. Andra lagrum som i materialet använts mot förtal och okväde är t.ex. MB 18:9 samt 
KF 5/4 1737:6.
150 Enligt slottsrättens dom den 16/8 1767: ”i den makt och myndighet Kongl. Maj:t denna dess 
slottsrätt i nedan uppdragit”. Formuleringen förekommer i flera domar.
151 Krigsartiklarna 1683:V:45. Dödsstraffet omvandlades till omkring 15 par spö, eller fängelse i 
12–16 dagar. 
152 Slottsrättens dom den 31/3 1775.
153 Jarrick & Söderberg 1998, s. 156. Också Lars Magnusson har visat på den starka kopplingen 
mellan heder och materiella värden, se Magnusson 1988, s. 345.
154 Sjölund 1998, s. 19, 26. 
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som patruller förekommer i merparten av domarna. En enkel uppdelning 
kan göras mellan å ena sidan oprovocerade angrepp mot patrullerande el-
ler posterade vakter, och å den andra angrepp mot patrullerna i samband 
med ingripanden. En tredje typ som har beröring med temat är överfall 
mot poliser och andra tjänstemän vid t.ex. kontroller och inspektioner.

Att förtal och okvädande, mot framför allt brandvakterna men även 
stadsvakter, uppsyningsmän och gardesvakter, var så pass vanligt före-
kommande vittnar om en rätt negativ syn på dessa vakter. Men det kan 
även tolkas som en protest mot överhetens kontrollbehov. Terese Sjölund 
diskuterar detta i en uppsats där hon hämtar teori från bl.a. Eva Öster-
berg. Hon ser vakterna som kontaktytor mellan det lägre samhällsskiktet 
(till vilket vakterna hörde) och den politiska överheten (som vakterna i sin 
tjänsteutövning representerade).155 Eftersom några direkta kanaler från 
folket till överheten inte erbjöds blev förtal och okvädings ord mot vaktpa-
trullerna en indirekt väg mot maktens uppmärksamhet.156 Att även hot och 
oprovocerat våld förekom förstärker den bilden. På själva julaftons kväll 
1766 gick två underofficerare från finska fortifikationsbrigaden runt i kvar-
teren nära slottet och trakasserade högvakterna som stod på post. Några av 
vakterna fick nöja sig med diverse okvädesord – t.ex. fick soldaten vid Stor-
torget veta att han ”gjorde sin tjänst som en hundsfott” – medan andra åkte 
på mer handfasta hot, och till och med knuffar och slag. Senare på kvällen 
gav sig de två underofficerarna även på ett patrullerande brandvaktspar 
som de både hotade och slog, bl.a. med deras egna skramla. Brandvakterna 
hade dock redan hunnit kalla på förstärkning men inte ens en hel patrull 
kunde stoppa de två, som nu hade beväpnat sig med sabel respektive värja. 
De lyckades ”med hugg och slag driv[a] vakten undan”, och gav sig inte 
förrän ytterligare förstärkning i form av tre beväpnade rotemästare anlän-
de och lyckades övermanna dem.157 

Våld mot vakter i samband med ingripanden var inte heller ovanligt. Att 
gärningsmännen slog tillbaka mot de utsända vaktpatrullerna var snarare 
regel än undantag, och det finns en mängd sådana exempel i materialet. 
Ett tydligt sådant är ett fall från 1750 då ett patrullerande brandvaktspar på 
goda grunder sökte föra en soldat i häkte för att han burit på ett halvankar 
brännvin. Men soldaten lyckades komma undan och sprang efter hjälp. En 
stund senare fann sig brandvakterna omringade av ”en stor hop folk som 
ifrån däromkring belägna gårdar, gator och gränder tillsammanstött”. 
Med rop och anmaningar att ”komma och slå ned brandvakten” gav sig 
massan på de stackars brandvakterna. Folket gav sig inte ens när förstärk-
ning anlände, utan fortsatte att ge sig på även de nya vakterna. På grund 

155 Sjölund 1998, 1998, s. 27; Furuhagen 1996, s. 20.
156 Om avsaknaden av fungerande kommunikationskanaler, se kap. 1.
157 Slottsrättens dom den 16/3 1767.
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av mörkret kunde endast tre gardessoldater med säkerhet identifieras och 
dömas för överfallet.158 

Två av de undersökta domarna behandlar överfall mot tjänstemän un-
der dagtid. Båda härrör från inspektioner, och det ena har jag exemplifierat 
ovan. I det andra fallet blev en tulltjänsteman i samband med en eftersyn 
av ostämplade varor i en salubod i Gamla stan överfallen och jagad av stor 
folkmassa.159

Alkohol
Att oroligheterna skedde närmast uteslutande på kvällar och nätter har väl 
en förklaring i att man under arbetstid inte hade möjlighet att ställa till bråk 
på gatorna. Men det kan samtidigt ge en vink om att bråkigheten skedde i 
samband med alkoholintag. Maria Kaspersson har undersökt dödligt våld 
i Stockholm under tidigmodern tid. Hon menar att 17 procent av alla mord 

158 Slottsrättens dom den 25/9 1750.
159 Slottsrättens dom den 1/2 1768. Under inspektionen sprang någon in i en krog tvärs över ga-
tan mot saluboden och skrek att ”det är rövare i boden”. En stor folkmassa samlade sig och jagade 
den stackars tulltjänstemannen ut ur boden och runt gatorna. Man tog hans värja, kastade sten, 
ryckte honom i håret och slog honom rätt illa. 13 personer dömdes, de flesta till längre fängelse-
straff.

Slottet i månsken. Oljemålning av Jean Clary, 1843. SSM.
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och dråp 1720–1765 var alkoholrelaterade. Denna siffra karaktäriserar hon 
dock som exceptionellt låg och jämför med motsvarande nivå för 1500-ta-
let. Då var 34 procent av det dödliga våldet i någon form alkoholrelaterat, 
vilket även det måste anses som lågt. Den relativt svaga kopplingen mel-
lan alkohol och våld under denna tidiga period kan Kaspersson försiktigt 
förklara med att alkoholen ännu inte fått riktigt fotfäste i den svenska kul-
turen. Att andelen så drastiskt tycks minska två århundraden senare blir i 
ljuset av den tolkningen därför en aning bekymmersamt. Kaspersson dis-
kuterar därför istället externa faktorer såsom mörkertal och andra möjliga 
orsaker till att fylleri och alkoholintag inte nämns i rättsmaterialet. En så-
dan orsak kan ha varit att berusning inte påverkade straffpåföljden, vare sig 
som förmildrande eller försvårande faktor, varför rätten inte har sett någon 
mening i att notera detta.160 Av domarna i slottsrätten framgår det mycket 
riktigt sällan huruvida aktörerna varit berusade. Däremot framgår att oro-
ligheterna så gott som alltid var knutna till krogar, eller privata fester. 

I den kungliga förordningen emot ”svalg och dryckenskap” från 1733 
stadgades förbud mot fylleri. Om någon påträffades berusad var straffet 
fem daler för första resan, därefter ökades straffet med ytterligare fem da-
ler för varje gång brottet upprepades. I förordningen fastslogs även att käl-
lare och kaffehus skulle hållas stängda på söndagar. Detta förbud skärptes 
några år senare då dessa ställen skulle stänga tidigt (vintertid senast kl. 21) 
även om vardagkvällar. Förordningen från 1733 diskuterar även alkoholens 
skadeverkningar, men förbuden tycks mest bygga på dess syndfullhet och 
brott mot moralen.161 

Att återfallsfyllerister inte sågs med blida ögon framgår av en episod 
från januari 1756 då löjtnanten och uppsyningsmannen vid lanttullen Carl 
George von Schultze efter ett bråk i en lägenhet dömdes för vandalisering, 
våldsamheter samt sabbatsbrott, till sammanlagt 100 daler silvermynt. 
Men vid rannsakningen framkom även att nämnde Schultze varit föremål 
för liknande domar vid minst sex tillfällen tidigare, varav flera gånger i 
samband med fylleri. Vid ett av tillfällena var han dessutom anklagad av 
”en stor del av stadens vinskänkar” för att i berusat tillstånd ha betett sig 
illa på deras krogar. Vidare framgår att flera andra hade anmält honom 
men av rädsla för repressalier tagit tillbaka anmälningarna före rättegång-
en. Rätten tog fasta på Schultzes omåttligt dåliga ölsinne och skrev noga 
in det i domen. Detta tillsammans med det digra straffregistret samt att 
han varit arbetslös under flera år tvingade rätten – som en åtgärd för bibe-
hållandet av den allmänna säkerheten – att döma honom till landsförvis-
ning.162 

160 Kaspersson 2000, s. 71, 101 ff.
161 KF 17/4 1733; KF 5/4 1737, § 2.
162 Slottsrättens dom den 3/5 1756.
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Orons dynamik
Avslutningsvis ska beröras något om oroligheternas dynamik, med vilket 
ska förstås hur bråken uppstod, hur de förflöt och hur de slutade. Ovan 
har framgått att flertalet av oroligheterna inleddes med slagsmål mellan 
enstaka personer. Dessa har i sin tur ofta föregåtts av förolämpningar och 
gräl. Vi har även sett att det i nästan samtliga fall finns kopplingar till krog-
miljön och att man därför kan misstänka alkohol som en bakomliggande 
orsak. 

Hur pass vanligt det var att dessa små alkoholrelaterade krogslagsmål 
sedan expanderade genom att fler personer lade sig i ligger utanför min 
studie att besvara. Jag har endast tittat på sådana fall där detta skedde och 
har inget annat att jämföra med. Att det förekom kan däremot fastslås med 
det använda materialet, och även att det skedde på olika sätt. Några gång-
er var det personer inne på krogen som lade sig i bråket, och andra gång-
er antastades förbigående som därmed blev ofrivilligt indragna. Men det 
hände även att folk hörde rykten eller bullret direkt nere ifrån gatan och 
rusade dit, antingen för att titta på spektaklet eller för att själv få vara med 
och slåss. Några närmare uppgifter om massans sammansättning, varifrån 
och hur deltagarna drogs in i oroligheterna, vad som hände i detalj osv. kan 
tyvärr inte det undersökta materialet ge. Domböckerna – som i övrigt är 
påfallande utförliga med levande beskrivningar – är i huvudsak koncentre-
rade kring de anklagade personerna och deras handlingar, varför vittnen 
och andra åskådare sällan figurerar ens med namn.163 

Av samma orsak fokuserar berättelserna i domböckerna inte heller sär-
skilt på hur oroligheterna slutade. Av de undersökta gatubråken framgår 
i omkring hälften av fallen vilken typ av vaktstyrka som ingrep. Fram till 
1776 då en ny polisorganisation inrättades var brandvakten det i särklass 
vanligaste vaktslaget, även om stadsvakten ingrep vid ett par tillfällen. 
Därefter verkar det som att poliskammarens gevaldiger övertog den rol-
len. Utspritt över hela perioden förekommer även fall där den militära 
gardesvakten ingrep. Som framgår ovan så slutade oftast inte bråken i och 
med att en patrull anlände, utan det vanliga var snarare att oron trappades 
upp och ett mindre krig mellan patrullen och det bråkande folket inled-
des. Flera gånger fick vakterna kalla på förstärkning. Intressant är ett fall 
då brandvakten under en hel kväll omväxlande jagat och blivit jagade av 
ett större gäng soldater. Till slut utkommenderades hela norra brandvakts-
styrkan och man kunde omringa ett hus där soldaterna tillfälligt hade sam-
lats. Men tydligen ansåg brandvakterna att de inte var tillräckligt starka för 
att gå in i huset och arrestera soldaterna, varför extern hjälp från högvak-

163 En bättre bild av massan får man naturligtvis genom läsning av protokollen. Min erfarenhet 
är dock att även dessa brister i beskrivningar av massan, främst beroende på det tidigare diskute-
rade problemet med att identifiera folk i mörkret och vimlet.
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ten fick tillkallas.164 Detta fall är unikt så tillvida att två vaktslag samarbe-
tade (däremot finns det gott om exempel på bråk och osämja mellan vakt-
slagen). Tydligt är ändå att när väl massan satts i rörelse var den svår att 
stoppa. Ingrepp från brandvakter och uppsyningsmän riskerade snarare 
att bråken tog ytterligare fart.

I de fall då det inte framgår vilken vaktstyrka som ingrep ges heller ingen 
beskrivning av varför eller hur bråken slutade. Vi får då inte heller veta hur 
fallet överhuvudtaget kom upp i domstolen. 

Sammanfattning: Upploppsungar eller isolerade slagsmål?
Ovan har redovisats och diskuterats ett antal faktorer och återkommande 
teman i de undersökta gatuoroligheterna. Preliminärt kan dessa teman till-

164 Slottsrättens dom den 14/2 1774.

Det var viktigt för myndigheterna att försöka hejda också mindre bråk och slagsmål på 
ett tidigt stadium. När väl ett enkelt krogslagsmål brutit ut kunde det lätt urarta i ett 
större upplopp. Bilden beskriver ett krakel på krogen Rostock vid Svartmangatan i Gamla 
stan. Den harpaspelande Fader Mollberg får i ögonblicket ett slag på truten av en ”sur-
ögd och klen” skoflickare som hade en annan uppfattning om Polens affärer än trubadu-
ren själv. Illustration till Fredmans epistel nr. 45. Akvarell av Elis Chiewitz, 1827. SSM.
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sammans sägas utgöra en idealtyp, eller repertoar för förindustriella svens-
ka urbana gatuoroligheter.165 Någon förändring över tid går inte att fastslå. 
Det kan bero på den låga kvantiteten av domar framför allt efter 1800. Li-
kafullt förekommer alla de undersökta karaktäristiska temana på likartat 
sätt på båda sidorna av sekelskiftet. Även om gatuorons utveckling knap-
past var helt statisk, så kan jag i det som följer behandla oron över hela pe-
rioden inom ramen för samma repertoar.

Hur förhåller sig då denna gatuorosrepertoar till de större tidigmoderna 
upploppen i Stockholm? För att kunna undersöka detta har jag fört in de 
teman som behandlats ovan i tabell 8.

Södermalmsupploppet 1719 inleddes som ett enkelt krogslagsmål. Vid 
en titt i tabellen nedan över teman i den undersökta oron framgår även de 
stora likheterna mellan upploppet och den tidigmoderna gatubråkigheten. 
Det föreligger alltså här ett stöd för tanken att åtminstone Södermalms-
upploppet skedde inom samma orosrepertoar som gatubråkigheten. Samt-
liga teman i tabellen återfinns i båda företeelserna, och det ligger nu i den 
fortsatta studien att undersöka fler upplopp på likartat sätt.

Tabell 8. Tematisk översikt över Södermalmsupploppet samt gatuoron 1740–1840

teman upplopp 1719 gatuoron 1740–1840
kvällstid  
centrala stadsdelar  
stora folkmassor  
våldsamma/blodiga aktioner  
vapen  
stenkastning  
okväden förekom i massan  
ära och heder viktigt  
förtal mot vakter  
våld mot vakter  
alkohol  
samband med krogar  
dynamik: expansion  

I nästa avsnitt undersöks massan, dvs. vilka det var som agerade ute på ga-
torna i samband med oroligheterna. Även denna genomgång kommer att 
kunna ligga till grund för fortsatta jämförelser med de tidigmoderna upp-
loppen.

Massans deltagare 
För att undersöka massans sammansättning och vilka som deltog i gatu-
oron har jag vid excerperingen fört anteckningar över de personer som 
figurerar i domarna. De personliga uppgifterna som samlats in är: namn, 

165 För resonemang kring repertoar, se kapitel 1, där jag refererar till Tilly, 1995, s. 41 ff.
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yrke/titel, kön, ålder i de fall det framgår, brott, lagrum samt straffsatser. Vad 
gäller brott har endast de brottspunkter personerna fälldes för noterats, 
dvs. inte alla anklagelsepunkter. Vad gäller yrke/titel så har först en enkel 
klassificering gjorts där aktörerna delats in i någon av följande åtta katego-
rier: hantverkare, handlande, arbetare, militär, sjöman, civil, adel samt övrig. 
Därefter har de klassificerats socioekonomiskt i underkategorierna: hö-
gre, medelhög, lägre samt övrig.166 Därmed har en relativt specificerad bild 
av aktörerna kunnat erhållas. Slutligen har även personerna kopplats till 
datum för de domar vari de förekommer. På så sätt kan den kronologiska 
spridningen av de undersökta faktorerna studeras, och då även en möjlig 
förändring över tid.

Anteckningarna har förts över såväl de i rätten dömda aktörerna som de 
friade. Men även vissa icke anklagade aktörer – framför allt vittnen – som 
otvivelaktigt ingick i folkmassorna har namngivits i domböckerna. Även 
dessa har noterats. Denna kategori är inte oviktig, tvärtom är utgångs-
punkten för den här delen av studien att just kartlägga massan. Genom att 
även inkludera vittnen och andra icke anklagade aktörer så får man dels 
upp kvantiteten i materialet vilket medför säkrare slutsatser, dels kan man 
komma ett steg längre bort ifrån den samtida överhetens urval och får där-
med in också andra aktörer än endast de mest aktiva. Denna urvalsmetod 
har använts av flera andra forskare167 och kommer även att vara styrande 
för övriga delstudier i avhandlingen där folkmassan undersöks.

Vid en jämförelse mellan domböckerna och protokollserierna framkom 
dock att gruppen med de icke anklagade aktörerna endast i undantagsfall 
redovisades i domarna. De är av den anledningen relativt få och dessutom 
ojämnt fördelade varför de för den kvantitativa studien tvingats sållas ut. 
Materialgruppen kan emellertid användas kvalitativt för att komplettera 
resultaten kring massans sammansättning.168 

Utan nämnda grupp uppgår det sammantagna antalet aktörer till 250 
personer utsprida på 27 domar. I det som följer kommer i tur och ordning 
att undersökas aktörernas kön, ålder respektive social härkomst. Utgångs-
punkter och bakgrund till frågorna hämtas dels från tidigare forskning och 
dels från studien av Södermalmsupploppet. 

166 Notera att underkategorierna inte är någon klassindelning och går alltså inte att jämföra 
mellan överkategorierna. Grunden för indelningarna är följande: för hantverkare och handlare: 
mästare, gesäll, lärling. Arbetare: fabrikör (motsv.), förman (motsv.), dräng/piga/arbetare (motsv.). 
Militär och sjömän: officerare, underofficerare och befäl, soldat/båtsman. Civila är svårare, men de är 
få (4 studenter, 1 ingenjör och 1 kanslist) och har i samtliga fall klassats som medelhöga. Adel har 
i samtliga fall (4 st.) klassats som övrig. I andra fall innehåller de båda kategorierna övrig osäkra 
fall.
167 Tydligaste exemplet återfinns hos Hedman 1969, som delar upp folkmassan vid fersenska 
mordet i olika grupper beroende på hur aktiva de varit och vid vilka tillfällen de agerat. Men tan-
ken är uttalad även hos exempelvis Farge 1989 och Tilly 1995.
168 De utsållade utgör ett material om 70 personer av totalt 320, eller drygt 20 procent. 
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Kön – upproriska män
De tidigare undersökningarna, av Södermalmsupploppet och polisrappor-
terna, visade att kvinnor i mycket låg utsträckning blev dragna inför dom-
stol i samband med gatuvåldet. Detta får dock inte med automatik tolkas 
som att kvinnorna inte var närvarande under oroligheterna. Tvärtom 
finns anledning att anta att de aktivt deltog i massan, samt att de – åtmins-
tone delvis – kan ha haft särskilda uppgifter. E. P. Thompson som främst 
behandlar brödupplopp menar att kvinnorna till och med var pådrivande i 
upploppen. Förklaringen till detta skulle vara att de var mer prismedvetna 
än männen, men även att kvinnor hade svårare att åka fast och fruktade 
därför lagen mindre. Arlette Farge är inne på samma tema; kvinnorna i Pa-
ris, menar hon, deltog dels i inledningsfasen genom att sprida ryktet om 
stundande upplopp och därmed dra samman folk, och dels i själva upplop-
pet där de kunde utnyttja sitt köns underordning i kombination med det 
samhälleliga begreppet om heder och ära. Den (polis/vakt) som blivit sla-
gen eller missbehandlad av en kvinna var djupt kränkt och framstod som 
löjeväckande.169

I det undersökta materialet efter gatuoroligheterna 1740 –1840 lyser 
kvinnorna närmast fullständigt med sin frånvaro. Endast 9 av de 250 
anklagade personerna var kvinnor. Flera av dessa var dessutom krögerskor 
eller liknande, och har dragits in i rättegångarna genom att de sålt alkohol 
i strid mot gällande förbud. Siffran är alltså extremt låg och måste disku-
teras. En tydlig anledning till den låga siffran är problemet med urvalet. 
Bland de utsållade – dvs. de icke anklagade – personerna fanns ytterligare 
11 kvinnor. Därmed finns anledning att anta att en excerpering av proto-
kollen, där fler vittnen nämns, i stället för domarna borde medföra att an-
delen kvinnor skulle öka.170 

Vidare kan man återknyta till Farges och Thompsons resonemang som 
säger att kvinnor åtnjöt en relativ straffrihet gentemot männen. Detta 
skulle medföra att poliser och vakter inte ens brydde sig om att anhålla el-
ler häkta kvinnorna, utan lade all styrka på de manliga deltagarna. Argu-
mentet att kvinnor inte skulle kunna dömas på samma sätt som män har 
dock inte stöd i den tidigare forskningen. Arne Jarricks undersökning visar 
att av de 169 personer som ställdes inför södra förstadens kämnärsrätt år 
1780 var 64 stycken kvinnor. Dessa hade även svårare än män att hävda sig 
i rätten.171 I Södermalmsupploppet dömdes sju kvinnor eller nära en fem-

169 Thompson 1983, s. 109; Farge 1989, s. 297. 
170 Två av dessa utsorterade kvinnor var troligen skyldiga till våldsbrott, men kunde inte åtalas 
då de avvikit och inte kunnat ställas inför rätta. Fyra kvinnor kan antas ha varit arbetande på kro-
garna där slagsmål uppstått. Ytterligare tre var förmodligen bara gäster på krogen i sällskap med 
sina makar som drogs in i slagsmål. De två sista verkar ha blivit oprovocerat attackerade på gatan. 
Källmaterialet är dock magert och delvis svårtolkat.
171 Jarrick & Söderberg 1998, s. 188, 205.
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tedel av samtliga dömda, vilket visar att kvinnor inte kunde undandra sig 
straff utan dömdes på samma sätt som män även i upploppssituationer.

Kvar står möjligheten att myndigheterna och ordningsmakten helt en-
kelt inte brydde sig om kvinnorna i massan. Orsaken till det kan ha att göra 
med det som Farge antyder; att poliserna var rädda för att bli fysiskt eller 
verbalt attackerade av kvinnor och därmed löjliggjorda. Men det kan även 
vara så att männen var mer aktiva än kvinnorna i oroligheterna och därför 
kom mer i fokus. Detta skulle i sådant fall även kunna erbjuda en förkla-
ring till varför kvinnor inte heller i någon större utsträckning i efterhand 
kallades in som vittnen.

Min tolkning ligger nog närmast det sistnämna förslaget. Massan var i 
huvudsak manlig. Kvinnor förekom dock förmodligen i massan, men de 
var då underordnade och inte lika framfusiga som männen. Kvinnorna ut-
gjorde därmed aldrig något större hot, och man brydde sig helt enkelt inte 
om att vare sig häkta eller förhöra dem.

Ålder och social tillhörighet
I de undersökta domarna över gatuoroligheterna förekommer inte vid ett 
enda tillfälle att rätten har frågat efter de anklagades ålder. Att utreda ål-
dersfördelningen bland folket i massan enbart utifrån rättsmaterialet låter 
sig alltså inte göras. Det verkar emellertid troligt att åtminstone det stora 
flertalet av deltagarna i gatubråkigheten var vuxna individer, och att oron 
därför inte bör ses som någon utpräglad ungdomsföreteelse. Rätten hade 
förvisso möjlighet, och i vissa fall även skyldighet, att fråga om åldern. 
Fanns misstanke om att minderåriga var inblandade var rätten tvungen att 
ta reda på deras ålder för att förvissa sig om de anklagade var straffmyn-
diga, och för vittnenas del om de skulle tillåtas vittna utan ed.172 Den möj-
ligheten användes således inte i de aktuella rättegångarna. Däremot före-
kommer i några få (3 st.) fall benämningen gosse som titel på inblandade 
personer. Som jämförelse kan nämnas att det förekom tio gossar i materia-
let till Södermalmsupploppet. 

Inte heller gällande deltagarnas sociala tillhörigheter räcker slottsrätts-
materialet till – åtminstone inte för att undersöka förändring över tid. En-
dast fyra domar (15 %), eller 25 personer (10 %) härrör från åren efter 1800. 
Jämför man denna grupp med samtliga aktörer framträder heller inget en-
tydigt utvecklingsmönster. Resultatet av jämförelsen kan ses i tabell 9. För 
jämförelsens skull med 1740–1840 har värdena för 1800–1840 multiplice-
rats med tio i den skuggade kolumnen längst till höger.

172 Barn under 15 år kunde straffas med spö i målsmans sällskap. Att vittna under ed fick man 
endast göra efter man tagit första nattvarden.
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Tabell 9. Massans sociala sammansättning i Södermalmsupploppet 1719 och i gatuoron 
1740–1840

upplopp 
1719

gatuoron 
1740–1840

gatuoron 
1800–1840

x10 
(1800–1840)

Borgare & Fabrikörer, varav: 1 14 1 10
  Hantverkare - 8 1 10
  Handlande, Krögare - 6 - -
  Fabrikörer, Skeppare 1 - - -
Gesäller 2 20 1 10
Officerare 2 36 3 30
Soldater, Båtsmän, Vakter 30 106 13 130
Civila tjänstemän, etc. - 7 2 20
Handelsbetjänter, Bodbiträden, etc. - 3 - -
Arbetare, Lärlingar, Tjänstefolk, 

Gossar 18 39 - -
Övriga 11 25 5 50
Summa: 64 250 25 250

källor: Berglund 1995: Domböcker 1740–1840, Slottsrättens arkiv, SSA. anmärkning: Värde-
na för gatuoron 1800–1840 har multiplicerats med tio i den skuggade kolumnen längst till höger.

Resultatet för hela perioden visar att gruppen soldater/båtsmän i genom-
snitt utgjorde nära hälften av massornas deltagare. Men även såväl office-
rare – och då främst underofficerare – samt lärlingar och arbetare var rela-
tivt vanliga i massan. Mindre representerade grupper var i stället borgare 
och tjänstemän. Det blir alltså tydligt att massan i dessa mindre gatuoro-
ligheter huvudsakligen rekryterades från de lägre skikten. 

Sammanfattning: samhällets förlorare
Resultatet av massans sammansättning stämmer även bra överens med 
undersökningen av polisrapporterna 1747–1752. De fyra mest represen-
terade grupperna i det materialet var i turordning: 1) soldater, vakter och 
rotemästare, 2) tjänstefolk och gossar, 3) gesäller, 4) sjömän, båtsmän och 
styrmän. Således kom även dessa personer från de lägre klasserna. Terese 
Sjölund pekar dock på det faktum att de allra fattigaste i samhället såsom 
tiggare och lösdrivare överhuvudtaget inte förekom i polisrapporterna. 
En anledning till detta kan vara att deras rörelsefrihet var alltför begrän-
sad.173 Tiggeri var förbjudet och en särskild separationsvakt hade inrättats 
för att hålla dessa borta från gatorna. Likväl förekom fattiga och arbetslösa 
åtminstone sporadiskt i gatuoroligheterna. I de fall de upptäcktes kunde 
slottsrätten placera dem i rasp- och spinnhusen, vilket två kvinnor i det 
undersökta materialet råkade ut för.174

173 Sjölund 1998, s. 22. 
174 Anna Stina Lundberg, slottsrättens dom den 21/12 1771; Maija Greta Berg, slottsrättens dom 
den 12/11 1767. Lundberg var arbetslös f.d. piga som dessutom flera gånger rymt hemifrån. Berg 
hade fast anställning som spinnerska, men ville mycket hellre sitta på krogen och hade för vana 
att allt som oftast skolka från spinneriet.
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Bortsett från dessa helt marginaliserade grupper utgjordes alltså den 
oroliga massan av vad man skulle kunna kalla samhällets förlorare. De 
var jämförelsevis dåligt inlemmade i samhället, och befann sig långt ifrån 
makten. Folkets utestängning från den politiska sfären medförde även 
ett underifrånperspektiv på samhällsförändringar. Den som inte fått vara 
med att påverka blir naturligtvis skeptiskt inställd mot allt nytt. Föränd-
ringar tedde sig därför alltid som till det sämre, och människorna reagera-
de med frustration. Men även om underklassen inte var mottaglig för nya 
idéströmningar så var den desto känsligare för prisfluktuationer. Gatuoro-
ligheter och upplopp kan därför tolkas som missnöjesyttringar mot infla-
tionen, men också mot den politiska oredan som rådde under hela den un-
dersökta perioden, såväl i Stockholm som i rikets in- och utrikespolitik.175 

Vidare kan sägas om de oroliga grupperna att de inte bara var utestängda 
från den politiska samhällssfären, utan även från den ekonomiska. Såväl 
soldater som lärlingar och gesäller var – åtminstone under den tidiga peri-
oden – i allmänhet inneboende eller inkvarterade i någon annans hushåll. 
De hade därför ingen fast egendom och liten eller ingen förmögenhet, och 
levde förmodligen utan möjlighet till långsiktig ekonomisk planering. Det 
finns vidare anledning att tro att många av männen i massan var ogifta.176 
Vidare, ju längre fram i tiden man kommer desto svårare blev det för de 
här grupperna att avancera i samhällsapparaten. Färre och färre gesäller 
blev mästare och för soldaternas del var i praktiken adelskap ett krav för 

175 Söderberg, Jonsson & Persson 1991, kap 5. Prisstegringar och reallönesänkningar under pe-
rioden c:a 1750–1850 var ett alleuropeiskt problem där Stockholm kan ses som ett exceptionellt 
exempel. Michael Roberts driver genom hela sin bok om frihetstiden en tes om att frihetstiden 
var en tid av rejäl oreda, korruption och märkliga politiska beslut, Roberts 1995.
176 Vare sig soldater eller lärlingar hade, åtminstone under den tidiga perioden, några större 
möjligheter att gifta sig, för gesäller gällde samma sak fast i något mindre grad.

Ett slagsmål har utbrutit i Stora Hoparegränd 
i Gamla stan. Både kvinnor och män är in-
blandade. Olja på duk av Carl Andreas Dahl-
ström, 1857 (detalj). SSM.
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att klättra i graderna.177 Under 1800-talets första decennier implementera-
des successivt dessutom ett system med s.k. kostpenning, dvs. att innebo-
ende gesäller och tjänstefolk, och – i de fall de inte bodde på kasern – även 
soldater, började äta sina måltider på krogen istället för hemma hos sin 
husbonde.178

Det var således personer utan några band vare sig uppåt eller nedåt som 
var massans deltagare. De hade ingenting att förlora, vare sig egendom, 
status, förtroende eller positioner av något slag. Och de hade mycket små 
eller inga möjligheter heller att i framtiden skaffa sig någonting värt att 
förlora. De var folk som var fria att göra vad som föll dem in. Och även om 
straffen var både hårda och delvis brutala så kunde de aldrig bli så hårda att 
de fullständigt avskräckte.179 

Myndigheterna reagerar 
Gränsen mellan enkla krogslagsmål och större oroligheter suddas lätt 
ut genom det faktum att slagsmålen lätt kunde urarta till okontrollerade 
massupplopp. Södermalmsupploppet 1719 var ett sådant fall som börja-
de som ett till synes oskyldigt gruff på ett utskänkningsställe. Överheten 
tvingades därför ständigt vara på sin vakt, beredda att stämma i bäcken. 
Ett krogslagsmål var alltid en presumtiv fara. Det är därför viktigt att un-
dersöka hur man från överhetens sida agerade även vid dessa mindre fö-
reteelser. Vilka möjligheter hade myndigheterna och vilken strategi följde 
ordningsmakten för att avvärja hotet från gatubråkigheten?

För att svara på frågan kommer jag i det här kapitlet att i tur och ord-
ning gå igenom kedjan från polisernas och vakternas agerande på gatan via 
domstolens arena till de slutliga domarna med brottsrubriceringar, straff-
satser och lagrum. På det teoretiska planet har detta redan behandlats tidi-
gare i kapitlet. Här ska därför detta ske med hjälp av den information som 
kan fås från de verkliga fallen genom läsningen av slottsrättsdomarna.

På gatan: poliser och vaktmanskap
Vid Södermalmsupploppet 1719 sattes soldater från stadsvakten in mot 
den upproriska massan. Om deras syfte var att stoppa upploppet så kan 
man inte påstå att de var särskilt framgångsrika. De agerade sent och 
lyckades endast arrestera ett fåtal personer på plats. De tycks hela tiden 
ha legat ett steg efter massans rörelse från hus till hus; när vakterna kom 
till en plats var skadan redan skedd och folket hade försvunnit. Bara några 

177 Under 1700-talets andra hälft var andelen ofrälse bland högre officerare (major och uppåt) 
omkring 10 procent. Carlsson 1973, tabell 15, s. 85.
178 Hayen 2007, s. 137–147.
179 Jfr. även Sjölund som driver ett liknande resonemang inspirerad av Elias civiliseringsteori, 
Sjölund 1998, s. 30 f. 
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enstaka eftersläntrare kunde iakttas och i bästa fall arresteras. Men detta 
var troligen en medveten taktik från vakternas sida. Ekonomin var dålig 
och vakterna var få och underbetalda, dessutom var de dåligt beväpnade. 
Förmodligen skulle de inte ha särskilt mycket att sätta emot om de blev at-
tackerade av massan. Taktiken var istället att ligga lågt och invänta tillfäl-
len att agera. 

Den rätt krångliga polisorganisationen medförde även en del andra pro-
blem. Delvis konkurrerade vaktstyrkorna med varandra, och konflikter 
var därför inte ovanliga. Ett sådant exempel utspelades sig på hösten 1773. 
Någon gång vid tiotiden på förmiddagen tände ett par soldater ur högvak-
ten en eld på borggården, förmodligen för att värma sig. Brandvakten såg 
det och anhöll en av högvakts soldaterna, varpå de andra närvarande sol-
daterna med ”blottade sidogevär” genast hotade brandvakten och fritog 
sin kamrat. Senare på kvällen gjorde samma högvaktssoldater ytterliggare 
ett överfall mot brandvaktsstyrkan; ungefär vid midnatt stormade ett fler-
tal soldater in mot brandvaktens corps-de-garde och hotade åter igen med 
sina gevär.

I ett annat fall samarbetade brandvakter och gardesvakter, men emot sig 
hade de tre stycken uppsyningsmän. Händelsen utspelade sig 1771, då pigan 
Anna-Stina Lundberg hade rymt hemifrån tillsammans med en man. Hen-
nes styvfar tog då hjälp av de tre uppsyningsmännen och skuggade henne 
fram till ett hus vid Humlegården där det var fest. När den unga pigan senare 
kom ut från festlokalen passade styvfadern på och tog henne, och fick med 
sig henne hem. Men hennes kavaljer hämtade hjälp från de andra festdel-
tagarna, och nu tillkom även brandvakterna och gardesvakterna som hade 
hört den olydiga flickans rop på hjälp. När folket kom till styvfaderns hus 
gick några av festdeltagarna in för att hämnas. Uppsyningsmännen tog till 
flykten ut genom ett fönster, men nere på gatan väntade vakterna på dem. 
De fördes till brandvaktens corps-de-garde men släpptes så snart misstaget 
uppdagas – vilket, av obegripliga skäl, inte skedde förrän åtta dagar senare.180 

I denna undersökta gatuoro 1740–1840 ingrep brandvakten vid åtta fall, 
och är därmed den vanligast förekommande vaktstyrkan. Materialmäng-
den är liten, men resultatet bekräftas av undersökningen av polisrappor-
terna 1747–1752.181 Gardesvakten ingrep vid fyra fall medan stadsvakten, 
samt stadsfiskalens eller poliskammarens gevaldiger ingrep vid tre fall var-
dera. Vid tio tillfällen framgår det inte av domarna om någon vakt överhu-
vudtaget ingrep. 

Det går inte att med någon större säkerhet uttala sig om hur pass fram-
gångsrika de olika vaktslagens ingripande var. Men som nämndes i avsnit-

180 Slottsrättens dom den 21/12 1771. De åtta dagarnas fördröjning kan möjligen förklaras med 
förhalning.
181 Sjölund 1998, s. 27.
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tet om orons dynamik hade myndigheterna små möjligheter att få stopp 
på oroligheterna när väl folkmassan hade samlats. Vid flera tillfällen blev 
vakterna indragna och misshandlade i bråken. Vid andra tillfällen tycks de 
inte ha anlänt till platsen förrän bråkigheten var över. Om man med ”fram-
gång” menar att vakterna kunde få stopp på oroligheterna, så är min be-
dömning att de lyckades med det vid knappt hälften av tillfällena. De olika 
vaktslagen verkar i det avseendet ha varit ungefär lika framgångsrika.182

Hur ska man då tolka vakternas relativt små möjligheter att lyckas få 
stopp på gatuoroligheterna och upploppen? Att man agerade sent och 
relativt passivt, många gånger utan vapen och med små styrkor, kan na-
turligtvis ses som att den vertikala kontrollen i samhället var svag. Jag vill 
dock vända på resonemanget och påstå att kontrollen var tämligen stark. 
Att direkt rå på stora folkmassor var omöjligt – inte bara i Stockholm utan 
även i andra storstäder.183 Hypotesen är därför, som jag skrev ovan, att vak-
terna i dessa fall valde att ligga lågt och invänta tillfällen att gripa några en-
staka personer ur massan. Dessa personer kunde senare i polisförhören ge 
namn på ytterligare deltagare, och i slutändan kunde ändå de mest aktiva 
ställas inför rätta. 

Vakterna förväntades heller inte agera alltför kraftfullt. I förordningen 
från 1664 förmanas stadsvakterna att i allmänhet hålla sig lugna och inte 
provocera fram onödigt våld eller förtal. Blev de ändå attackerade hade de 
naturligtvis rätt att försvara sig, dock ”först, utan slag, och sedan om nö-
den helt påtränger, och med godo intet kan uträttas, med värnhugg”.184 
Även om militär tillkallades var det med order att inte använda sina va-
pen. Detta visar att myndigheterna hade kraftfulla resurser att sätta in mot 
folket, men med ett förnuftigt och passivt agerande kunde de undvika en 
upptrappning av våldet. Mycket talar alltså för att ordningsmakten lade 
sina huvudsakliga resurser på att arbeta förebyggande snarare än agera i 
panik de få gånger som massorna samlades. En sådan förebyggande åtgärd 
var t.ex. de dagliga polisrapporterna som justitiekanslern krävde att få sig 
tillsända från och med 1747. Den passiva taktiken var naturligtvis ett risk-
tagande, men kom att visa sig genom hela 1700-talet som mycket effektiv. 

I domstolen
Slottsrätten var som nämnts en specialdomstol som huvudsakligen döm-
de i brottmål inom Stockholms slotts jurisdiktionsområde, eller i mål där 
brottet härrörde av buller eller upploppsliknande situationer.185 Utifrån 

182 De svaga bedömningsgrunderna till trots har jag klassat 5 av brandvaktens 8 ingripanden som 
framgångsrika, 1 av gardesvaktens 4, 1 av stadsvaktens 3 samt 1 av gevaldigernas 3 ingripanden som 
framgångsrika.
183 Jfr. t.ex. Farge 1989, s. 58. 
184 KF 4/5 1664, § 13. Enligt KF 26/6 1682 fick stadsvakterna rätt att skjuta skarpt. Wester 1946, 
s. 10 f.
185 KF 5/4 1737. 
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domarna är det inte möjligt att gå på djupet gällande hur rättegångssitua-
tionen var, hur rättegången gick till eller vad som sades. Det har därför va-
rit nödvändigt att parallellt göra vissa nedslag i protokollserien. 

Domböckerna ger däremot en levande och tydlig, om än något knapp-
händig, beskrivning av både händelseförloppet i sig, men även vad man 
från överhetens sida har ansett vara intressanta synpunkter i målen. Det 
absolut centrala tycks ha varit att utreda händelseförloppet i detalj och att 
noga ifrågasätta varje vittnesberättelse och varje del i händelserna. Det var 
endast sådant som var och en av de anklagade hade gjort under orolighe-
terna som de kunde dömas för. Många dömdes därför enligt en rad para-
grafer för lika många brott varefter man summerade straffsatserna. Därav 
följer att få aktörer i ett och samma upplopp straffades lika. Att endast ha 
varit åskådare i massan kunde uppenbarligen ingen dömas för.

Vidare fäste rätten stor vikt vid de anklagades berättelser, där de allra 
flesta nekade till all inblandning så långt det gick. Och fanns det inte till-
räckligt många vittnen så var chanserna stora att gå fri, vilket måste ses 
som ett ökat stöd för att rättssäkerheten var god.186 Något stöd för att straf-
fen minskade vid erkännande har inte funnits. De hårda beviskraven – van-
ligtvis krävdes två vittnen – gjorde det därför viktigt för åklagaren (actor) 
att genom förhören under rättegången få de anklagade att erkänna, men 
också att skaffa fram så många vittnen som möjligt.187 

Genom att på det här sättet göra en närläsning av domarna och det öv-
riga rättegångsmaterialet och titta noga efter vad rätten lade särskild stor 
vikt vid kan man erhålla många nyttiga kunskaper. Men ännu intressan-
tare kan det vara att studera de frågor rätten inte ställde. Att rätten koncen-
trerade sig framför allt på händelseförloppet medförde att de nog många 
gånger missade om det var någon person – kanske helt utanför orolighe-
terna – som låg bakom. Vid rättegången efter Södermalmsupploppet 1719 
nämns i förbigående bl.a. att budkavlar hade cirkulerat samt att det kan ha 
funnits personer längre bak i massan som manade folket att ”gå på”. De 
här spåren utreddes aldrig till fullo, förmodligen av den orsaken att dessa 
personer skulle vara för svåra att överbevisa, men kanske också för att man 
inte ville gräva för djupt i de bakomliggande motiven för upploppen. Tyd-
ligt är också att rätten sällan eller aldrig i det undersökta materialet frågade 
varför folket samlades och ställde till med oväsende. 

186 Jfr. Andersson 1998, samt Jarrick & Söderberg 1998 som båda prövar rättssäkerheten utifrån 
andra aspekter, fr.a. vilka sociala grupper, etc. som använder sig av domstolsväsendet och hur 
målen slutar.
187 Rättegångsbalken kapitel 17, § 29 (RB 17:29). I domen 25/9 1750 frias en vice korpral trots att 
han är uppenbart skyldig: ”Däremot ehuruväl det vill synas att Vice Korpralen Johan Ryding är 
den, som med blottad värja slagit brandvaktskarlen Smidt över högra handen [ – – –] Dock som var-
ken Smidt själv igenkänt Ryding […], ej heller andra vittnen tillagt Ryding någon delaktighet slags-
målet, […] Så kan icke Kungl: Slottsrätten, i brist av fulla skäl och bevis, fälla Ryding till saken”. 
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Brott, straff och lagrum
Från slottsrättsmaterialet har också inhämtats kvantitativa uppgifter om 
de brott, straff och lagrum som användes. Vad gäller brottsrubricering så 
har jag fått tolka formuleringarna i domarna för att kunna klassificera. Det 
i särklass vanligaste brottet som deltagarna dömdes för var våld mot person. 
Andra frekvent förekommande brottsrubriceringar var ordningsbrott av 
olika slag – främst krogbesök och utskänkning under förbjuden tid, samt 
okväden och motstånd mot vakter. En sammanställning av brottstyperna 
finns i bilaga 2. Vad en genomgång av detta material kan ge är främst en 
hjälp att med kvantitativ metod bekräfta bilden av Stockholms gatuorolig-
heter. Att de var våldsamma och blodiga kunde ju konstateras tidigare, och 
den kvantitativa sammanställningen ger ingen anledning att revidera den 
uppfattningen.

I bilagan finns även en tabell över de olika typerna av straff som delades 
ut. Vi ser att bötesstraffet är det absolut vanligast förekommande. Bötesbe-
loppen skiftade kraftigt, och ofta lades flera mindre belopp ihop då aktö-
rerna dömts för flera brott. Det var därför inte ovanligt att de sammanlag-
da bötessummorna kunde uppgå till flera hundra daler.188 Kunde man inte 
betala erbjöds alltid ett alternativt sätt att sona sitt brott, oftast med spö 
eller fängelse vid vatten och bröd. Någon tillförlitlig omvandlingstabell 
fanns inte, men 100 daler brukade omvandlas till omkring 34 par spö eller 
20–24 dagars fängelse. I de olika lagtexterna framgår oftast hur pengarna 
som kom in från bötesstraffen skulle användas, vanligen skulle de delas 
mellan staten (konungen) och staden. I några fall gick även pengar till mål-
säganden samt till den lokala fattigvården. 

Dödsstraff utdömdes aldrig. I några fall noterades dock att dödsstraffet 
borde användas, men att slottsrätten själv omvandlade det till annat straff, 
vanligast till omkring 20 dagars fängelse vid vatten och bröd.189 Fängelse-
straffet var det näst vanligaste och uppgick som mest till en månad. På tredje 
plats kommer spöstraffet vilket uppgick till max 40 par, tre slag av paret.190 

Hur förhållandena i fängelset var, eller hur pass misshandlad man blev 
under spöstraffen är väl egentligen omöjligt att idag svara på. Men som 
riktmärke kan rättshistorikern Göran Ingers uttalande att 28 dagar vid 
vatten och bröd kunde medföra döden. Enligt Henrik Munktell kunde en 
månads fängelse på vatten och bröd anses motsvara omkring 40 par spö, 
och detta stämmer ju även väl med det som redovisats ovan.191 Samman-

188 Av de 113 bötesbelagda personerna har 19 blivit dömda till böter på 100 daler silvermynt eller 
mer. Det högsta bötesstraffet var på 280 daler silvermynt.
189 Av de tio fall där dödsstraffet nämndes omvandlades det en gång till fängelse i 12 dagar, fem 
gånger till 20 dagar, en gång till 24 dagar, två gånger till en månad och en gång till 20 par spö.
190 Av de 42 personerna som dömts till fängelse har 15 dömts till 20 dagar eller mer, och av de 15 
personerna dömda till spö har 11 fått 30 par spö eller mer.
191 Inger 1997, s. 121; Munktell 1940, s. 65–71.
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fattningsvis kan man nog säga att deltagarna i oroligheterna blev förhål-
landevis hårt straffade.

Vad gällde lagrum så använde sig rätten i drygt hälften av fallen av miss-
gärningsbalken i 1734 års lag. Man använde där en rad paragrafer för framför 
allt olika typer av våldsamheter. Balkens 6:e kapitel: ”Om myteri och upp-
ror” kunde dock inte användas vid något av de undersökta fallen då den 
krävde ett hot riktad direkt emot riket eller konungen. För massaktioner 
och upploppsliknande brott användes istället främst de två kungliga för-
ordningarna från 4/5 1664 samt 5/4 1737. Var folk med koppling till militär-
makten inblandade i oroligheterna kunde rätten även döma efter krigsar-
tiklarna. Många dömdes enligt flera lagrum och det är tydligt att åklagaren 
och rätten ansträngde sig för att finna de rätta lagarna. Totalt hänvisas det 
till över 20 kapitel (och ännu fler paragrafer) i 1734 års lag, samt minst 15 
olika kungliga plakat, resolutioner och förordningar. Till det kommer även 
krigsartiklarna och i några fall lokala förordningar från magistraten och 
överståthållaren. I genomsnitt användes nära två lagrum för varje dömd 
person, och drygt fyra lagrum per rättegångsmål. 

Sammanfattning: den bråkige stockholmaren
Frågan som ställdes i inledningen till avsnittet gällde vilka möjligheter myn-
digheterna hade för att avvärja hotet från gatubråkigheten, och om ordnings-
makten hade någon strategi för det. Jag har argumenterat för att man hade re-
lativt stora möjligheter att stävja oron på Stockholms gator. Ordningsmakten 
måste ses både som påfallande stark och som framgångsrik trots att myndig-
heterna hade svårt att få stopp på våldsamma förlopp sedan de väl satt igång. 

Istället för att bygga upp en kraftfull våldsapparat så arbetade ordnings-
makten till stor del förebyggande. Stöd för en sådan strategi hade de inte 
minst i lagen som påkallade vaktmanskapens försiktighet vid ingripanden. 
Det är uppenbart att man i det längsta sökte undvika upptrappning av vål-
det. De dagliga polisrapporterna är ett exempel på hur man tidigt försökte 
kartlägga orosmomenten. Lagen påbjöd också hårda straff för brott mot 
ordningsföreskrifter vilket borde ha verkat dämpande på gatuoron inte 
minst som att rättssäkerheten och tilltron till rättssamhället enligt under-
sökningen var hög. 

Därmed kan avsnittet om den vardagliga oron i Stockholm sammanfat-
tas. Frågan som ställdes i avsnittets inledning var hur den bråkiga kulturen 
uttryckte sig i huvudstaden. Undersökningen har visat att de teman som 
fanns bland hantverkare och arbetare i Eskilstuna och Norrköping, i Mal-
mös och Stockholms soldatkaserner och hos studenterna i Uppsala och 
Lund till mycket stor del också kan kopplas till oron på Stockholms gator. 

Även om det rationella draget har varit svårt att finna belägg för i min 
undersökning så vill jag mena att det vardagliga våldet i Stockholm inte 
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därför bör ses vare sig som blint eller irrationellt. Tvärtom var gatuoron i 
huvudstaden meningsskapande på samma sätt som de bråkiga kulturerna 
i t.ex. Eskilstuna, Norrköping, Lund eller Malmö. Att oron kan kopplas till 
makt över den egna sociala situationen menar jag tydliggörs inte minst ge-
nom analysen av vilka grupper som deltog. Det var folk med svaga band till 
samhället och som hade litet att förlora som figurerar i rättsmaterialet. 

Att rationaliteten i Stockholmsoron trots det blir relativt osynlig be-
ror inte minst på svårigheten i att utröna orsakerna till våldet. Då rätten 
sällan eller aldrig frågade varför bråken uppstod har det varit svårt att av-
göra meningen bakom t.ex. ett gatuslagsmål. Men det har också att göra 
med att motparten ofta har varit svårfångad på ett sätt som den inte varit i 
den ovan refererade forskningen där man isolerat utvalda sociala grupper 
(hantverkare, arbetare, soldater, studenter). Däremot blir syftet med vål-
det tydligare i de fall där en definierad motpart har lokaliserats, som i fal-
len med de ständiga fejderna de olika vaktslagen emellan. 

Andra gemensamma drag, som att det gärna var kollektiva, ofta våldsam-
ma, aktioner där hedern var viktig, har varit mer synliga i undersökningen. 
Likaså den nära kopplingen till alkohol och krogliv. Gatuoron passar också 
bra in på de resultat som E. P. Thompson lyfte fram för det rurala motstån-
det i Storbritannien, och som jag också menar återfanns i de bråkiga kultu-
rerna: Folklig motteater, anonym tradition och snabb aktion definierar på ett 
bra sätt också Stockholms förindustriella gatuoroligheter. Bråken förekom 
t.ex. gärna i stadens centrala delar där de syntes väl, men för att undslippa 
ordningsmakten krävdes att de förekom efter mörkrets inbrott och att ak-
törerna hann fly undan innan myndigheterna hann ta sig till platsen. 

Myndigheternas strategi blev, inte minst av den anledningen, att i så 
stor utsträckning som möjligt arbeta förebyggande. Genom dialog och hög 
tilltro till det rättsliga systemet lyckades man tämligen väl med att undvika 
direkta och våldsamma sammanstötningar mellan folkmassor och polis 
eller militär. Några gånger fallerade dock den strategin, vilket kommande 
avsnitt beskriver.

Upplopp och uppror tiden fram till 1789

Dalupproret 1743
Under eftermiddagen den 20 juni 1743 trängde dalallmogens stora armé in 
i huvudstaden. Det var nära 5 000 bönder – huvudsakligen från Koppar-
bergs län som marscherade genom Norrtull via Drottninggatan och in mot 
stadskärnan. I tågets front rullades ett halvdussin kanoner som allmogen 
lyckats erövra från militärmakten tidigare under dagen. Bakom dessa, och 
under fanor och marschmusik, 400–500 man från Stora Tuna socken. Där-
efter följde i militärisk ordning den övriga allmogen, socken för socken. 
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Halt gjordes vid Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg) där ett 
provisoriskt högkvarter sattes upp i en intilliggande gård. Inkvartering ord-
nades hos de boende i staden. Vare sig de ville eller inte fick husägarna se 
sina portar markerade med fanor och kritstreck som angav hur många bön-
der som skulle inkvarteras i respektive hus. Uppdelningen skedde socken-
vis på samma sätt som man gjort under hela den tio dagar långa marschen 
från Falun. Omkring 30 bönder kunde få sin tillfälliga bostad under samma 
tak.192 Detta innebar naturligtvis en hård prövning för stockholmarna. 

Kontrollen av staden togs fullständigt över av den gästande allmogen. 
Viktiga byggnader och vissa delar av den centrala staden patrullerades av 
egna utposterade vakter. Man ville skydda sig både mot fientligt inställda 
stadsbor och de många regeringssoldater som befann sig inne i staden. Be-
lägg finns för att militärledningen hade planer på att slå till mot bönderna 
och döda dem i deras nattkvarter.193

Ett möjligen ännu mer centralt syfte med den egna patrulleringen av 
Stockholms gator var förvisso att bibehålla det inre lugnet. Hela aktionen 
hade ända från början byggt på en stark disciplin bland bönderna. Ord-
ning, uppslutning och enighet var kittet som höll allmogehären samman 
och som skulle borga för framgång och seger. Den militära organisationen 
var förebilden, och att inte tappa kontrollen över manskapet var en grund-
förutsättning för en lyckad operation.

Dalupproret behandlades utförligt i litteraturen redan 1870 då Carl Gustaf 
Malmström lät händelserna 1743 uppta nästan ett helt band av de sex i bok-
verket om Sveriges politiska historia från konung Karl XII:s död till statshvälv-
ningen 1772. 1930 kom Bjarne Beckmans avhandling Dalupproret 1743 och 
andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet där upproret under-
söks detaljrikt och nära. Lagom till 250-årsminnet 1993 gavs så en antologi 
i serien Dalarnas hembygdsbok ut med titeln Fem tusen man från dalorten 
sprang, där åtta författare fördjupar sig i lika många lokalhistoriska aspek-
ter av upproret. Och det senaste i raden av vetenskapliga verk kom 2001 
när Uppsalahistorikern Karin Sennefelt disputerade på avhandlingen Den 
politiska sjukan, där hon dels svarar på Beckmans forskning, och dels riktar 
in sig på begreppet ”politisk kultur” under den svenska frihetstiden. Slut-
ligen har även händelserna beskrivits på ett pedagogiskt och lättläst sätt 
i tredje delen av skriftserien ”Vad hände egentligen?” från Upplands Bro 
kulturhistoriska forskningsinstitut.194 

Det är huvudsakligen på dessa fem arbeten jag bygger följande avsnitt om 
dalupproret. Några ytterligare källundersökningar har inte företagits. Fokus 

192 Beckman 1930, s. 342. Marschen mellan Falun och Stockholm pågick 11–20 juni 1743.
193 Beckman 1930, s. 352 f. 
194 Malmström 1870; Beckman 1930; Isacson & Ternhag (red.) 1993; Sandén (red.) 1993b; Senne-
felt 2001.
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ligger mer på händelserna och stämningen i Stockholm, och mindre på för-
beredelser, kronologi och den långa marschen till Stockholm. De frågor som 
lyfts i avsnittet rör därför hur stockholmarna själva upplevde dalkarlarna 
och deras kamp, samt hur överheten agerade och reagerade på dalkarlarna. 
Avsnittet mynnar ut i en historiografisk diskussion kring hur dalupproret 
förhöll sig till den samtida politiska kulturen och den demokratiska utveck-
lingen. Hur passar upproret in i den förindustriella upploppsrepertoaren?

Marschen mot Stockholm
Utan tvekan utgör dalallmogens marsch mot Stockholm en unik företeelse 
i svensk historia. Det hade knorrats i bygderna i åratal före upproret. Såväl 
politiska som ekonomiska motiv har diskuterats i den tidigare forskningen. 
Bönderna ville ha större inflytande i politiken och bättre ekonomiska vill-
kor. Ända sedan den nya statsförfattningen antagits vid frihetstidens inled-
ning 1719 hade bondeståndet känt sig undanskuffade i riksdagen, inte minst 
var mandatfördelningen i sekreta utskottet en het fråga genom i stort sett 
hela frihetstiden. På det lokala planet var handelspolitiken och krångliga 
tullregler mer påtagliga. Dåliga skördar under 1740-talets tre första år, som 
i sin tur ledde till utsädesbrist under 1743, eldade under oron. Men det som 
slog hårdast direkt mot allmogen var förmodligen det ryska kriget (1741–
1743) som skördade tusentals svenska soldater och ansågs illa skött.195 

När marschen mot Stockholm kom igång var den väl förberedd. Planer, 
rekognoseringar och knytande av kontakter hade pågått i över ett års tid. 
Allmogen var mobiliserad och det var klart sedan länge att det var från Da-
larna som marschen skulle gå.196 Bönder från övriga landskap fick fylla på 
bäst de kunde på vägen.197

Det definitiva datumet för avmarschen spikades till den 11 juni 1743. 
Tanken var att anlända till huvudstaden i tid till ständernas val av tronföl-
jare som planerades hållas den 21 juni. Tronföljdsfrågan hade aktualiserats 
i och med drottning Ulrika Eleonoras död i november 1741. Kungaparet 
Ulrika Eleonora och Fredrik I var barnlösa och successionen måste därför 
lösas genom val.198

195 Beckman 1930, kap 1; Sennefelt 2001, kap 2.
196 Orsaker till att just dalallmogen var drivande som har framförts i forskningen är bl.a. Da-
larnas geografiska läge och betydelsen av gränshandeln med Norge, och därmed kopplingen till 
den danska kronprinsen. Men också Falu koppargruvas betydelse har framhållits såväl som att 
Dalarna sedan gammalt ägde en bråkig tradition. De säsongsbundna arbetsvandringarna till hu-
vudstaden är också en faktor som spelat in.
197 Även om det hände att grupper inte hann fram i tid, se Sjöberg 1993.
198 Redan 1742 hade ett val genomförts i riksdagen av hertigen av Holstein, Karl Peter Ulrik som 
hade starka släktband till Ulrika Eleonora och Karl XII. När denne förlorades till den ryska tro-
nen samma år blev läget akut för svensk del, och opinionen delades. Allmogens kandidat var den 
danske kronprinsen Fredrik, men även hertig Kristian av Pfalz-Birkenfelt var ett namn som för-
des fram. Av krigspolitiska skäl kom dock Adolf Fredrik – som främst företräddes av adeln – så 
småningom att utses till svensk kronprins. Sennefelt 2001, s. 172, 184 f.
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Stämningar i huvudstaden
Dalkarlarnas krav på ny författning kunde hos befolkningen i Stockholm 
nog gärna förstås som att våldsamheter var i antågande. Att se sin stad in-
vaderad av tusentals dalbönder – det stora flertalet även beväpnade med 
allt från moderna armégevär och andra skjutvapen till yxor, högafflar eller 
påkar – torde därför ha tett sig både skrämmande och olycksbådande. 

En försmak av vad som skulle komma att ske hade man erfarit redan un-
der försommaren året innan.199 I april 1742 hade omkring 500 nya rekryter 
marscherat från Dalarna till Stockholm för att skeppas vidare till Finland 
och det pågående kriget. De skulle fylla de luckor i armén som uppstått 
framför allt efter det för svensk del katastrofala slaget vid Villmanstrand, 
men många soldater hade också fallit ifrån på grund av sjukdomar och epi-
demier som härjat i lägren.200 Gnissel uppstod emellertid bland de nya re-
kryterna vid ankomsten till Stockholm då de först fick klart för sig att de-
ras traktamenten av någon anledning skulle komma att bli lägre än förvän-
tat, och därefter även att deras uniformer inte skulle delas ut förrän de väl 
hade skeppats över till Finland. Därmed skulle de inte som brukligt kunna 
sända de civila kläderna hem till sina familjer.

När sedan ett rykte spreds om att ett franskt skepp skulle ligga strax ut-
anför Vaxholm i väntan på att föra dalarekryterna till Frankrike och inte 
alls till den svenska armén i Finland vägrade de, trots direkta order, att sti-
ga ombord med mindre än att kungen själv följde med som garant. Dalkar-
larna fruktade att de skulle komma att ge sina liv i ett krig enbart för den 
förhatliga adeln. Skulle de kriga skulle det vara för enbart Sverige och den 
svenska kungen.201

Militärledningen var förvisso inte upplagd för att lyssna på några såda-
na ultimatum. Istället eskalerade motsättningarna och under kvällen och 
natten mot den 17 maj urartade oron till ett stort upplopp i Stockholms 
innerstad. Det rapporterades om fönsterkrossning och stenkastning, och 
myndigheterna svarade med att kommendera ut patruller. Dessa förstärk-
tes senare till att omfatta nära trehundra man ur såväl den lokala stadsvak-
ten som ur kronans militära styrkor. Även brandvakten var sedan tidigare 
utkommenderade för att se till säkerheten i staden.202

Under förmiddagen den 18 maj genomsökte styrkorna staden i jakt på 

199 För följande avsnitt om den s.k. ”lilla daldansen” 1742 har uppgifter hämtats från Malmström 
1870, s. 63–65; Beckman 1930, s. 47–57; Sennefelt 2001, s. 51, 60 f., 83 f. samt Sandén (red.) 1993b,  
s. 63–65. De huvudsakliga källorna till händelserna är rådsprotokoll och rättegångsmaterial. 
Dessutom finns diverse skrivelser och rapporter bevarade. Se Beckman 1930, 50 not 2; Sennefelt 
2001, s. 75, not 95; s. 114, not 31.
200 Vid slaget vid Villmanstrand den 23 augusti 1741 stupade över 1 000 svenska soldater varav 
281 från Dalaregementet, Beckman 1930, s. 34, jfr. Ericson Wolke, m.fl. (red.) 2004, s. 363–364 där 
siffran 2 000 döda och sårade nämns. 
201 Beckman 1930, s. 48 f.; Sennefelt 2001, s 60f.
202 Beckman 1930, s. 49 f.
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de revolterande rekryterna. Insatsen var framgångsrik så till vida att stora 
delar av kompanierna vek sig och valde att äntligen lyda order och gå om-
bord på de väntande skeppen. Men ännu återstod ett femtiotal rekryter 
huvudsakligen från de nordligaste socknarna som hade samlats och höll 
stånd på Regeringsgatan. Men efter en samlad attack övermannades de av 
militärtrupperna varefter de arresterades, anklagade för myteri. Kort efter 
rannsakades fallet i en krigsrätt där man enligt krigsartiklarna dömde de 
tre mest ansvariga direkt till döden och bland det övriga trettiotalet man 
efter lottning var tionde till samma straff. Efter beviljad nådeansökning 
mildrades domslutet till sju gatlopp vardera för de tre förstnämnda. Öv-
riga benådades helt. 

Hur stockholmarna själva ställde sig till händelserna som senare har 
kommit att gå under den nedsättande benämningen ”lilla daldansen” 
framgår dåligt av litteraturen. Men Beckman menar dock att rekryternas 
upplopp kan ha fått stöd av ”arbetsdalkarlar, småborgare och andra miss-
nöjda element”.203

Många, särskilt ur den adliga delen av stadsbefolkningen, valde att lämna 
staden sommaren året därpå när dalallmogens stora armé började närma 
sig. Andra barrikaderade sig i sina hem, gömde undan sina värdesaker och 
vägrade komma ut så länge bönderna befann sig i staden.204 Men det fanns 
naturligtvis även de som ställde sig på allmogens sida, och välkomnade 
dalbönderna. Det tycks som att en delning av stadens invånare gick mellan 
de högre och de lägre klasserna där framför allt det lägre borgerskapet mer 
eller mindre frivilligt hjälpte till med husrum, mat och andra förnödenhe-
ter205 medan adeln och det högre borgerskapet istället såg sina positioner 
hotade och förespråkade kraftiga militära våldsinsatser.206

Splittringen inom borgerskapet färgade även förhållandena inom bor-
garståndet vid riksdagen. Tydligast visade sig denna splittring vid den s.k. 

203 Beckman 1930, s. 53.
204 Malmström 1870, s. 194. Beckman 1930, s. 345. Sennefelt 2001, s. 220.
205 Något större motstånd från borgarnas sida mot inhysningen av det gästande dalfolket tycks 
enligt litteraturen inte ha förekommit. Att inte minst utspisningen måste ha varit betungande 
råder emellertid ingen tvekan om. Som jämförelse kan nämnas allmogens gästning i Hedemora 
som låg på marschvägen mot huvudstaden. Där fick stadsborna finna sig i att omkring 3 600 man 
skulle inhysas och utspisas i de 220 gårdar staden bestod av. Men trots den enorma pålagan ge-
nomfördes gästningen helt utan större kända konflikter. Värre blev det dock när det gällde att 
utse det efterfrågade manskapet som tvingades medfölja till Stockholm. Även detta lyckades 
dock tillslut genomföras genom lottning. Se Karlsson 1993, s. 97–116.
206 Malmström 1870 menar att det främst var ”en hop löst folk” som sällade sig till dalkarlarna, 
medan Beckman nyanserar sig mer och citerar statsrådet Hjärne som nämnde ”det ringare bor-
gerskapet” som den grupp som såg mest positivt på allmogens intåg i staden. Karin Sennefelt, som 
mer har sitt fokus hos allmogen själv, går aldrig in på djupet ang. stämningarna i Stockholm. Hon 
nöjer sig med att konstatera att många adelsmän flydde medan de utländska sändebuden i allmän-
het valde att stanna. Malmström 1870, s. 195; Beckman 1930, s. 344 f.; Sennefelt 2001, s. 230.
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Springerska aktionen då riksdagsmannen Plomgren fick avsked på grund 
av sitt ställningstagande i tronföljdsfrågan. Detta inträffade just dagarna 
före böndernas intåg i Stockholm.207 En annan sida av det hela visar de natt-
liga sammankomsterna som ska ha förts i hemlighet i huvudstaden. Hund-
ratals personer, huvudsakligen gesäller, antogs delta i dessa olagliga möten 
vilket starkt oroade myndigheterna som befarade att upplopp kunde vara i 
antågande. Viss spaningsverksamhet bedrevs mot sammankomsterna un-
der tiden före dalaarméns intåg men ingen kunde gripas. Hur som helst var 
spänningarna stora i huvudstaden under försommaren och de tenderade 
hela tiden att öka. I riksrådet diskuterades livligt huruvida de trupper man 
fortfarande hade tillgång till skulle mobiliseras huvudsakligen mot fienden 
i öster, mot den annalkande dalallmogen eller rent av mot de oroselement 
man observerat inne i staden.208 

Den marscherande bondearmén om nära 5 000 man anlände sent på 
kvällen den 19 juni till Järva krog, en knapp timme utanför Stockholm. Un-
der morgontimmarna mötte kungen, Fredrik I, upp med en mindre armé 
för att göra ett sista försök att med övertalning förmå dalfolket att stanna 
där de var.209

För första gången kom således åtminstone delar av de två arméerna att 
stå mitt emot varandra. Någon skottlossning eller andra våldsyttringar 
blev det dock inte. Det som istället gällde var detsamma som under hela 
tiden från de första trevande försöken att formera en uppslutning bakom 
revolten till upproret och marschen – nämligen förhandling. Bjarne Beck-
man kritiserar kraftigt såväl den lokala överheten som centralmakten för 
passivitet och undanglidande, och förklarar avsaknaden av kraftfulla insat-
ser mot allmogen bl.a. med att man saknade militära resurser då stora de-
lar av armén var disponerad för kriget och förlagd i Finland. Karin Senne-
felt ser emellertid med något andra ögon på myndigheternas agerande, 
och menar att förhandlings- och övertalningstaktiken var väl överlagd och 
ingick som ett beprövat inslag i den frihetstida politiska kulturen.210

Resultatlösa förhandlingar – slaget på Norrmalmstorg
Förhandlingsstrategin kom även att bli huvudlinjen i såväl överhetens som 
allmogens agerande framöver. Väl inne i Stockholm, direkt efter inkvar-
teringen och inrättandet av högkvarteret vid Norrmalmstorg (nuvarande 
Gustav Adolfs torg), vidtog överläggningar. Böndernas talan skedde via 

207 Malmström 1870, s. 189. Beckman menar dock att denna händelse inte kan sammankopplas 
direkt med dalupproret. Beckman 1930, s. 323–324, 449.
208 Beckman 1930, s. 324.
209 Flera dylika försök hade gjorts under marschvägen. I synnerhet hade myndigheterna haft 
goda förhoppningar om att allmogehären skulle stannat vid Stäkets sund dit de anlände den 18 
juni. Men efter förhandlingar valde bönderna att fortsätta varpå en omfattande överflottning 
igångsattes vilken pågick natten igenom. Beckman 1930, s. 325–326, 330–332.
210 Sennefelt 2001, t.ex. s. 234–235.
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en särskilt utnämnd fullmäktigegrupp med bokhållaren vid Insjöns kop-
parverk, Gustav Schedin, som ledare. Regeringen hade å sin sida utsett en 
delegation med mandat hämtade från alla fyra riksdagsständerna och med 
adelns talman, lantmarskalken, som ordförande.211 

Sedan tidigare hade de tre högre stånden beslutat att militärt våld skulle 
tillåtas sättas in mot allmogen om de trängde in i staden – vilket de ju nu 
hade gjort. Men stora delar av de omkring 2 000 soldater som hade mobi-
liserats ansågs opålitliga och flera hade redan före dalböndernas inmarsch 
överlämnat sina vapen och bytt sida.212 I stället var läget de facto så att bön-
derna kontrollerade stadens centrala delar med sina egna utposterade vak-
ter. Förhållandena förändrades emellertid kraftigt kvällen efter första för-
handlingsdagen. Då anslöt ytterligare omkring 6 000 man till de mobilise-
rade regeringstrupperna. Det var delar ur den svenska skärgårdsflottan som 
genom lyckosamma vindar på oväntat kort tid hade återvänt från kriget. 
Dessa soldater som ju hade varit isolerade från händelserna i Sverige och 
Dalarna var opåverkade av allmogens agitation och således mer pålitliga. 

211 Förhandlingarna pågick i två dagar och fördes i bondeståndets lokaler vid Svartmangatan. Se 
t.ex. Sennefelt 2001, s. 231; Sandén (red.) 1993b, s. 42.
212 Ericson 1993, s. 137. 

Norrmalmstorg strax före sekelskiftet 1800. Ryttarstatyn av Gusav Adolf är på plats 
men torget bytte namn till Gustav Adolfs torg först 1805. Konturetsning av Johan Fredrik 
Martin. SSM.
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Under kort tid hade alltså böndernas positioner undergrävts så pass 
mycket att deras fullmäktige inte hade annat än att rösta ja till freden och 
därmed för Adolf Fredrik som blivande regent. Som förbehåll till detta 
lyckades man dock få in i beslutet att en ny valprocedur skulle företagas 
om Adolf Fredrik hann falla ifrån före kröningen. Dessutom fick allmo-
gens ledare med sig ett löfte om att de två generalerna som var ansvariga 
för kriget inom kort skulle komma att avrättas offentligt. Militären skulle 
även hålla tillbaka attacken mot dalkarlarna om de bara tog sig ut ur staden 
före klockan fem samma kväll. Slutligen blev varje dalkarl som gav sig av 
lovad en mindre summa pengar och lite spannmål. 

Förhandlingarna som bitvis hade varit stormiga avslutades fridsamt 
med allsång och vänskap. Gustav Schedin sände order till sina bönder att 
överlämna de beslagtagna kanonerna samt göra sig klara för avmarsch. De 
snabba kasten i förhandlingarna och möjligen klent ledarskap och något 
förhastade beslut gjorde tillsammans med uppenbara brister i kommuni-
kation hos såväl allmogen som hos myndigheterna att de positiva förhand-
lingsresultaten aldrig kunde verkställas. Istället skulle Schedin och de öv-
riga fullmäktigeledamöterna finna att motsättningarna inne i staden hade 
eskalerat under dagen. 

När dalkarlarna upptäckte att militären började samla sina trupper slog 
de larm och sökte sig till huvudkvarteret vid Norrmalmstorg. Kanonerna, 
som enligt Schedins order skulle överlämnas, vägrade man göra sig av med 
och behöll istället för eget försvar mot de hotande regeringstrupperna. 
Styrkeförhållandena torde ha varit omkring 2 000 man på vardera sidan. 
Men bönderna var betydligt sämre utrustade än militären och de hade inte 
heller någon tidigare stridserfarenhet.213 Trots att allmogens tidsfrist ännu 
inte gått ut, beslöt militärledningen att göra ett första försök att skingra 
bönderna varpå skottlossning uppstod. Klockan var då omkring halv fyra 
på eftermiddagen. 

Dalkarlarna svarade på militärens allt mer offensiva attityd med att rikta 
en av kanonerna mot trupperna och fyra av. Kulan gick dock högt över och 
seglade ut i riktning mot Slottet, men plumsade troligen ner någonstans i 
Strömmen.214 Bataljen pågick i omkring tre timmar.215 Bönderna som in-
ledningsvis stod upp bra mot militären drevs dock så småningom tillbaka 
och tvingades retirera. Flera kanonsalvor hann avlossas från båda sidorna, 
men det var regeringstruppernas druvhagel som tillfogade störst skada. 

213 De övriga c:a 3 000 bönderna var avskurna i andra stadsdelar och hade aldrig möjlighet att ta 
sig till Norrmalmstorg. 
214 Sennefelt 2001, s. 231; även radioprogram i P1 ”Vetenskapsradion Historia” 2001-12-06, in-
tervju med Karin Sennefelt. 
215 Litteraturen är sparsam med tidsangivelser. Innan skottlossningen utbröt pågick ett ställ-
ningskrig under en à två timmar. Axel von Fersen (d.ä.) anger tidpunkten ”framåt klockan 7 på 
aftonen” för bataljens slut. Se Sandén (red.) 1993b, s. 251.
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När bönderna inte förmådde utnyttja sitt inledande övertag hade de inget 
annat alternativ än att ta till flykten. 

Med regeringstrupperna i ryggen jagades de i grupper såväl uppåt längs 
Drottninggatan mot Brunkeberg som neråt mot Strömmen där flera av 
dem drunknade efter att ha tvingats ner i vattnet. De som blev kvar vid 
Norrmalmstorg och kvarteren omkring fann sig lika illa. Tillbakapres-
sade mot Kastenhofs häktet och det egna högkvarteret vid Bielkens stall-
gård fann de kvarvarande dalkarlarna sig plötsligt mitt uppe i en fullskalig 
massaker. På ett närmast skoningslöst sätt högg beridna soldater ner de nu 
försvarslösa bönderna. Militärmakten lyckades inte på annat sätt än med 
kraftfullt våld slå ner upproret.

Upprorets efterspel
Det exakta antalet döda är oklart och uppgifterna går isär i såväl de till-
gängliga källorna som i bearbetningarna. De officiella siffrorna från Kungl. 
Maj:ts rapport, som flertalet forskare stödjer sig på, talar emellertid om 
runt 50 döda och ett 80-tal allvarligt sårade.216

Endast en mindre del av de nära femtusen dalkarlarna lyckades ta sig 
ut ur staden direkt efter den våldsamma sammandrabbningen vid Norr-
malmstorg. Myndigheterna använde sig återigen av den militära makten. 
Massiva insatser gjordes för att förhindra ytterligare attacker på huvudsta-
den, men även för att se till att arrestera så många som möjligt av de in-
blandade upprorsmännen. Och man lyckades, genom att huvudsakligen 
sätta ut trupper vid tullarna samt genomsöka hus och gårdar inne i staden, 
ringa in omkring 3 500 man som sattes i förvar på olika platser i staden. 
Främst användes Arsenalsgården vid nuvarande Karl XII:s torg samt kyr-
kogården vid Riddarholmskyrkan. Upprorets ledare sattes dock i ordina-
rie fängelseceller.

Arresteringsförfarandet tycks ha gått relativt lugnt till väga utan större 
incidenter eller oroligheter. Likaså genomfördes den långa och utdragna 
rättsproceduren på ett förvånansvärt regerligt sätt. Rättegångar pågick 
under hela hösten och även en bra bit in på vintern. Det var däremot inte 
många som hölls i arrest genom hela den perioden. De allra flesta släpp-
tes efter några veckor, men flera kvarhölls trots allt i månader. Fångarna 
hanterades huvudsakligen sockenvis, och de socknar som ansågs mindre 
delaktiga i förberedelsearbetet hade lättare att få sina respektive män fria. 
Frisläppandet skedde emellertid endast efter att suppliker inkommit till 
Kungl. Maj:t från hemsocknen. De aktuella fångarna frigavs sedermera i 
turordning varefter supplikerna inkommit och bönderna avlagt trohetse-

216 Malmström 1870, s. 197; Beckman 1930, s. 369; Sennefelt 2001, s. 232. Jfr. dock Herman Lind-
quist och Lars Ericsson som båda nämner siffran 140 döda. Lindqvist 1993, s. 57; Ericson 1993, s. 
138. Samma siffra använder Börje Sandén som stödjer sig på arkivfynd av Alf Åberg på krigsarki-
vet, men då inkluderar han även 30–40 soldater på regeringssidan. Sandén 1993a, s. 49.
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der till konungen samt var och en genomgått omfattande förhör. Den 12 
juli avmarscherade de första 800 dalkarlarna från Stockholm. Det skedde 
under strikt ordnade men förnedrande former där upprorsmännen tvinga-
des visa sin underkastelse gentemot överheten.217

De som hölls kvar i fångenskap var bönder som ansågs skyldiga till upp-
vigling eller som innehaft framstående positioner inom allmogehären. För 
att sortera bland de tusentals fångarna tillsattes omedelbart efter fängslan-
det fyra olika förundersökningsrätter. Redan dagen efter norrmalmstorgs-
dramatiken redogjorde myndigheterna vad de ansåg om upproret och vad 
som skulle komma att ske med de tillfångatagna dalbönderna. 

Vi vilja dock icke vidare tänka på deras mot riket tillfogade oförrätt och 
olydnad, utan helt i nåder eftergiva den, sedan Vi låtit uttaga och straffa 
några upphovsmän, på vilka alla de andra lagt skulden till detta oväsen, så 
fram de hädanefter förhåller sig ”roligen och lydakteligen”…218

Att samla tusentals män och hålla dem instängda medförde genast en 
snabb spridning av sjukdomar. För att motverka smittans framfart sattes 
de sjuka ut på fartyg utanför staden eller i smedjegårdens fängelseceller.219 
För undersökningsrätterna fick samtidigt strikta order att i möjligaste mån 
snabba på sorteringsprocessen så att den verkliga rättegången kunde komma  
igång. Efter dryga två veckor överfördes ärendet till Svea hovrätt som fick 
till upp gift att rannsaka och döma i målet. Brottsrubriceringarna var hu-
vudsakligen ”upplopp” eller ”myteri”, och det viktigaste lagrummet för 
detta var missgärningsbalkens sjätte paragraf. Indelta soldater dömdes dock  
enligt krigsartiklarna. 

Både 1743-års lag och krigsartiklarnas paragrafer stadgade dödsstraff för 
alla de mest aktiva, samt var tionde bland de övriga. Det var alltså fråga om 
samma typ av straff som vid myteriet året innan. Den gången benådades 
de dödsdömda varpå straffen omvandlades till kroppsstraff. Situationen 
med det stora antalet upprorsmän gjorde det även denna gång till en omöj-
lighet att följa lagens bokstav. Som Karin Sennefelt påpekar var mildhet en 
dygd, men i detta fall även en nödvändighet. Hade man tagit livet av up-
pemot femhundra dalbönder – vilket det ju skulle ha kommit att bli fråga 
om – så hade landet hamnat i en djup politisk kris, inte minst på grund av 
det enorma missnöje domen skulle ha väckt bland allmogen. För att stärka 
kontrollen över domsluten beslöts därför att alla domar även skulle prövas 
av justitierevisionen för Kungl. Maj:ts räkning. 

De första domarna från hovrätten kom i slutet på augusti, men det hann 

217 Sennefelt 2001, s. 253.
218 KF 23/6 1743, se Sandén (red.) 1993b, s. 207. 
219 Beckman 1930, s. 413.
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dröja ytterligare flera månader innan ärendena gått hela vägen genom 
rättsapparaten. De slutgiltiga domarna avkunnades i januari 1744. De sol-
dater som hade deltagit i bondehären dömdes enligt lottningsprincipen 
var trettionde man till mellan 15 och 20 par spö beroende på om de hunnit 
svära fanan eller ej. Bland de soldater som varit med både vid myteriet 1742 
och i det större upproret 1743 lottades var tionde man att bestraffas med 40 
par spö och resten till halva straffet. Även ett antal soldater från regerings-
sidan som ordervägrat bestraffades med spö, men till detta adderades då 
även livstids straffarbete vid Marstrands fästning.220

Bjarne Beckman har uppfört en förteckning över de övriga dömda upp-
rorsmännen.221 Det rör sig om 44 personer varav tre hann avlida innan 
domen fallit (samt en som dog under transporten till Varbergs fästning). 
Flertalet av dessa dömdes till kroppsstraff samt straffarbete på någon av ri-
kets fästningar. Kroppsstraffen varierade mellan 10 till 40 par spö och fäst-
ningsstraffen mellan vad som lite vagt betecknades ”behaglig tid” till livs-
tid. De tidsbegränsade fästningsstraffen var på mellan ett och fem år. Med 
behaglig tid menades obestämd längd, vilket mycket väl kunde bli långt 
över de längsta tidsbegränsade straffen.222 Även kortare fängelsestraff på 
vatten och bröd utdelades. Ett fåtal av de mindre delaktiga slapp fästnings-
straffen och kom undan med enbart fängelse- eller spöstraff. 

Sex personer dömdes till döden genom halshuggning. Avrättningarna 
skedde på förmiddagen den 30 januari 1744. De anklagade som hade till-
bringat sin sista natt i fängelset under Södra stadshuset fördes efter be-
gången nattvard till galgbacken vid Skanstull. Där var fullt av folk för att 
bevittna eländet. Offentligheten i skådespelet syftade ur maktens perspek-
tiv framförallt till att avskräcka andra att begå samma brott. För att yt-
terligare understryka detta syfte lät man upprorets främsta ledare Gustav 
Schedin genomgå en än hemskare behandling än de övriga fem som endast 
blivit av med sina huvuden och därefter slängts i färdiggrävda gropar vilka 
raskt täcktes över i väntan på nästa offer. Schedin hade blivit dömd, för-
utom för myteri enligt missgärningsbalkens sjätte paragraf, även enligt den 
fjärde paragrafen för förräderi mot kungen och riket. Hans ärende behand-
lades därför sist av de sex männen vid galgbacken då man innan halshugg-
ningen skulle hugga av hans ena hand. Efter hans död begravdes inte krop-
pen utan styckades upp i fyra delar som ställdes ut till allmän beskådan.223

220 Sennefelt 2001, s. 256–257. Det exakta antalet dömda soldater från upprorsarmén har inte 
med säkerhet kunnat utrönas. Men utifrån de siffror Sennefelt presenterar torde det röra sig om 
646 man totalt varav c:a 14 dömdes till vardera 15 par spö, 35 till 20 par spö samt 3 man till 40 par 
spö. Övriga gick fria.
221 Beckman 1930, s. 420–421. Jfr. Sennefelt 2001, s. 257–258.
222 T.ex. kom W. G. Wrangel att sitta på Varbergs fästning i åtta år. Se Sennefelt 2001, s. 257.
223 Sennefelt 2001, s. 258–260.
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De offentliga avrättningarna var ett led i en omfattande apparat som satts 
igång av myndigheterna för att dämpa de oroliga stämningarna runt om 
i landet. Övriga inslag i den apparaten var militära insatser, propaganda, 
kontroll och även viss censur. Redan dagen efter slaget på Norrmalmstorg 
utgick en publikation från Kungl. Maj:t där man var mycket tydlig med att 
det var dalfolket som agerat oriktigt och som därför hade all skuld för allt 
elände som hänt. Det påpekades att man vid upprepade tillfällen hade er-
bjudit dalkarlarna förhandlingslösningar, men att de upproriska vägrat ta 
den utsträckta handen, och istället med onda avsikter marscherat hela vä-
gen från Dalarna och rätt in i huvudstaden. 

De ha sedan fullföljt sin marsch trotsande de förbud och föreställningar, 
som inte bara Vi utan också dem som riksdagen skickat dem tillmötes för 
att förmå dem att avstå från detta sitt elaka företag, varvid de försäkrades 
om vår kungliga nåd och tillgift…224

Myndigheterna som genom hela händelseförloppet agerat balanserat och 
”faderligt” hade dock till slut tvingats ta till vapen för att försvara huvud-
staden, riket och säkerheten. Men detta efter att upprorsmännen först 
öppnat eld mot militären: ”Så hava Vi sedan dalkarlarna först börjat skjuta 
på Vår milis, måst genom Våra trupper ta ifrån dem deras vapen och driva 
dem ut ur staden.”225

Publikationen kom därefter att följas av ytterliggare att antal berättel-
ser och kungörelser som var ämnade att distribueras ut i landet via lands-
hövdingarna eller genom att läsas upp i predikstolarna. Myndigheterna 
förväntade sig även viss feedback från sockenprästerna om hur budskapet 
gått fram.226 På så sätt inleddes en omfattande kontroll av hur pass uppro-
riska stämningarna var runt om i landet. De massiva åtgärderna och den 
starka kontrollen uppifrån kom tillsammans med de stora skulderna som 
allmogen dragit på sig successivt att leda till att upprorsrörelsen kvävdes 
och dog. Men minnet av sommaren 1743 kvarstod för lång tid framöver.227

En marsch i tiden – dalupproret diskuteras
Dalkarlarnas marsch till Stockholm 1743 har beskrivits som det sista stora 
bondeupproret i Sveriges historia, men också som en särling i sin egen tid, 

224 KF 23/6 1743. Sandén (red.) 1993b, s. 206.
225 KF 23/6 1743. Sandén (red.) 1993b, s. 207.
226 Sennefelt 2001, s. 255, 261; Beckman 1930, s. 418.
227 Bl.a. sändes en militär delegation om 2 500 man till Dalarna vilken kom att få en slags efter-
släckningsfunktion med uppdrag att kväva varje pyrande tuva ute i bygderna. Rykten och kom-
munikation mellan byarna hindrades effektivt, liksom så gott som allt resande mellan Dalarna 
och huvudstaden. Stora Kopparbergs bergslags indrivningskrav på 6 000 daler kom att bli mycket 
betungande för upprorsmännen.
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eller rent av som en anakronism.228 Allmogerevolternas tid var för länge 
sedan förbi, och Bjarne Beckman menar i sin avhandling från 1930 att hän-
delserna ”för tanken tillbaka till medeltiden”, alternativt ”framåt till fran-
ska revolutionen”.229

I ett försök att trots allt förklara upproret påpekar Beckman det ”typiskt 
svenska” i händelserna. Inte i något annat land (eller kanske ens i någon 
annan tid än just den frihetstida) skulle något motsvarande kunna hända. 
Det som gjorde det möjligt var en lång rad av kombinerade faktorer som 
tillsammans hade resulterat i att statsmakten och den samhälleliga kon-
trollen var svagare än kanske någonsin: Beckman skriver om en ”nästan 
abnormt försvagad regeringsmakt”.230 Det frihetstida statsskicket var inef-
fektivt och satte ständiga käppar i hjulen för regeringen i deras försök att 
ena ständerna. 

Något betydande stöd från militärmakten fanns inte heller att vänta. 
Armén låg på grund av kriget uppbunden i beredskap och de soldater som 
möjligen ändå fanns att tillgå hade, genom släkt eller vänskapsband, ställt 
sig på allmogens sida och gick inte att lita på. 

Men det var inte endast på central nivå som rikets administration hade 
fallit. Beckman närmast förundras över det som han benämner ”den lo-
kala byråkratins fullständiga sammanbrott”.231 Maktresurser saknades på 
alla nivåer i den lokala administrationen. Bönderna kunde samlas och ge-
nomföra sin marsch ifred, i stort sett helt utan att någon form av motstånd 
från de lokala auktoriteterna restes. Beckman kommenterar denna brist på 
kronans handlingskraft ute i lokalsamhällena med sina egna värderingar: 
”Men det övervägande intrycket är feghet och handfallenhet i förening 
med en fullkomlig oförmåga att vinna resonans för sina varnande ord.”232

Karin Sennefelt, som drygt 70 år efter Bjarne Beckman åter tog sig  
an ett helhetsgrepp på dalupproret, ser oroligheterna med något andra 
ögon. Där Beckman tycks mena att upproret var en olycklig följd av en rad 
tillfälligheter i samband med en misskött statsapparat, menar Sennefelt 
snarare att upproret var en folklig aktion helt inom den etablerade frihets-
tida politiska kulturen: ”En marsch till Stockholm var en ny del av pro-
testrepertoaren, en metod som var anpassad till det frihetstida politiska 
systemet.”233 

Sennefelt menar att dalupproret 1743 skiljde sig väsentligt från såväl de 
regionalt och politiskt begränsade äldre skandinaviska bondeupproren 

228 Se t.ex. ’Stora daldansen’, Nationalencyklopedin, bd. 17: ”S. är det sista egentliga allmogeupp-
roret i Sverige och medförde en del oroligheter också på andra håll i landet.”
229 Beckman 1930, s. 442.
230 Beckman 1930, s. 443.
231 Beckman 1930, s. 444.
232 Beckman 1930, s. 444.
233 Sennefelt 2001, s. 199.
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som de starkt symbolladdade folkliga aktionerna på kontinenten: Allmo-
gens marsch byggde vare sig på våld234 eller karneval235, utan snarare på 
intern disciplin samt förhandling och samtal med motparten. Bönderna 
hade som grupp blivit politiskt allt viktigare men också allt mer politiskt 
medveten och därmed också mer slagkraftig. Både den politiska kulturen 
och dess protestrepertoar hade förändrats i takt med den processen.

Även regeringens svar på allmogens aktion var fredligt och skedde inom 
den givna politiska kulturen. Man tog den utsträckta handen och försökte 
in i det längsta med förhandlingar och övertalningsförsök. Där Beckman 
ser en flathet och feghet i de lokala ämbetsmännens agerande ser alltså 
Sennefelt snarare en förhandlingspolitik. Hon menar vidare att detta var 
en mer eller mindre uttalad strategi som med framgång hade använts av de 
lokala ämbetsmännen allt sedan allmogens missnöje formulerades redan 
under vintern 1741–1742.236 

Det som i slutändan gjorde marschen möjlig var enligt Sennefelt den 
starka politiska självbild, identitet och gemenskap som dalkarlarna lyck-
ats etablera inom sig och som kom till uttryck i en välorganiserad och 
disciplinerad aktion. Till skillnad från Beckman som snarare vill hävda 
externa faktorer (det politiska systemets fall) åberopar alltså Sennefelt in-
terna faktorer inom allmogekollektivet (böndernas ansvarsfulla politiska 
identitet).

Börje Sandén vill med boken ”Vad hände egentligen…” från 1993 gå ännu 
längre än Sennefelt i att uppvärdera allmogerörelsens avsikter med mar-
schen till Stockholm. Han menar att myndigheterna snabbt agerade för att 
förklena dessa avsikter och spred därför en starkt negativ bild av den ore-
gerliga och opålitliga dalahopen. Och den bilden, anser han, har kvarstått 
ända in till våra dagar. Det är därför hög tid att ”lyfta fram det seriösa i dal-
karlarnas marsch till Stockholm [och] framhålla att det inte var frågan om 
ett hastigt påkommet upplopp – inga kravaller.”237 

Efter bokens utgivande har Börje Sandén också flera gånger återkommit 
till dalupprorets verkliga orsaker och den skeva bild som förmedlats. I en 
artikel skriven ”på dagen 257 år efter massakern i Stockholms centrum” 
fördjupar Sandén sitt resonemang. Man bör, menar han, se upproret som 
en ”tidig demokratirörelse” där bönderna i Dalarna – långt före sin tid – 
kämpade för representativ demokrati och en offentlighetsprincip. Bl.a. 

234 Sennefelt poängterar att dalupproret var interregionalt, det förekom så gott som inget våld 
under resan mot Stockholm, och väl framme anförde allmogen dagspolitiska ärenden. Dessa nya 
element i repertoaren påvisar att protesten skedde i ett samhälle som var politiskt integrerat på 
ett sätt som det inte varit tidigare. Sennefelt 2001, s. 198. 
235 Den ”upp och ned vända världen”, som kännetecknar karnevalen saknades helt hos dalall-
mogen, istället grundade man ”hela tiden sitt handlande i direkt relation till den rådande makt-
ordningen i samhället”. Sennefelt 2001, s. 234.
236 Sennefelt 2001, s. 234.
237 Sandén (red.) 1993b, s. 10.

Upplopp och uppror tiden fram till 1789



146

åberopar han det s.k. Tibbledokumentet som allmogen sammanställde strax 
innan ankomsten till Stockholm där deras krav listades i sex paragrafer.238 

Tråden fullföljs år 2001 i ett ”Nyskrivet förord” till hans bok om dalupp-
roret där han gör jämförelser med dagens politiska klimat och motståndet 
mot det svenska EU-medlemskapet. I samma artikel pekar Sandén också 
på hur man i referenslitteraturen ständigt har använt pejorativa uttryck i 
samband med dalupproret – allt ifrån Sven Lagerbrings allra tidigaste re-
dogörelse för upproret 1775, till Nationalencyklopedin där man valt att 
lägga artikeln under slagordet ”Stora daldansen”. Inte ens i Dalarnas egen 
hembygdsbok från 1993 har man kunnat undvika en för dalkarlarna nedlå-
tande titel, nämligen ”Fem tusen man från dalorten sprang”. Titeln härrör 
från en samtida smädevisa.239 Myndigheternas propagandaapparat som 
satte igång omedelbart efter händelserna på Norrmalmstorg den 22 juni 
1743 har nått oss ända in i vår tid.240 

Sammanfattningsvis innebar dalupproret på många sätt en ny typ av före-
teelse som verkade inom en politisk kultur som var stadd i förändring se-
dan stormaktstidens envälde fallit. Upproret gav uttryck för en tidig form 
av demokratisering. Det folkliga engagemanget i nationell politik visade 
sig på ett sätt som det inte gjort tidigare. Allmogerörelsen byggdes till stor 
del underifrån och den fick troligen också stöd från de lägre skikten inom 
Stockholms befolkning. Trots den betungande uppgiften att inkvartera 
och utspisa de tusentals gästerna tyder källäget inte på att det förekom-
mit några allvarligare konflikter mellan stockholmarna och de gästande 
dalbönderna. Allmogehären hade också med sig ett manifest med tydliga 
politiska krav som de var villiga att förhandla utifrån. 

I likhet med insatsen i samband med Södermalmsupploppet 1719 valde 
myndigheterna även 1743 att under lång tid hålla tillbaka våldsanvänd-
ningen. Dessvärre kunde den våldsamma konflikten ändå inte hejdas. Is-
tället kom de centrala delarna av staden att utgöra ett slagfält där de två 
arméerna ställdes mot varandra med stora förlustsiffror som följd. Jag vill 
mena att såväl förhandlingarna som den uppdrivna våldsanvändningen är 
tydliga tecken på den politiska kultur som omgav upproret. Allmogen hade 
vuxit som självständig politisk aktör som krävde att tas på allvar. Genom 
upproret kom så en folkligt förankrad vilja att få ett betydande inflytande 
på den nationella politiken. 

238 Sandén, ”Tankar på dagen 257 år efter massakern i Stockholms centrum 22 juni år 1743. Bak-
grunden till Börje Sandéns föredrag på Dalarnas museum 22 nov 2000”.
239 I visan heter det att: ”Fem tusen man från dalorten sprang, / med spikbelagda skor och klub-
bor i hand till att försvara landom. / Och somliga gick, och somliga sprang, / somliga tröttna 
innan de hann fram / och somliga tappa skorna.”
240 Sandén, ”När Sverige är ordförandeland i EU och vi kämpar för den svenska offentlighetsprin-
cipen”; Sandén, ”När herrarna skulle ställas till svars. När Sverige öppnade dörren för folket”.
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Stockholm och det ryska kriget 1788–1790
Med dalupproret som ett exceptionellt undantag måste frihetstiden anses 
som en tämligen lugn period i Stockholms historia. Som vi såg tidigare i 
kapitlet inträffade visserligen ett antal incidenter med bråk och buller på 
gatorna där särskilt de soldater som var förlagda vid huvudstadens gar-
nisoner ofta var både närvarande och drivande. Men de allvarligare sam-
manstötningarna mellan folket och överheten uteblev genom hela perio-
den. Inte förrän i slutet av 1780-talet – då Sverige återigen låg i krig med 
Ryssland – återkom de våldsamma folkliga protesterna. Det demonstre-
rande folket hade fortfarande sina sympatier för kungen och emot adeln. 
Men denna gång fick detta konsekvensen att man även var för det pågåen-
de ryska kriget.

Det var Gustav III själv som hade sett till att kriget startades. Motiven 
var huvudsakligen inrikespolitiska; opinionen i riket som efter statskup-
pen 1772 länge hade varit starkt positiv till kungen hade nu börjat vända 
och oppositionen fick allt större inflytande över politiken. Bakom sväng-
ningen låg till stor del den vikande ekonomiska konjunkturen. Men även 
Gustav III:s dyra hovhållning hade fått inte minst adeln, men även delar av 
den övriga befolkningen, att bli allt mer kritiska till monarken. 

När så kriget bröt ut gick det inledningsvis tämligen väl för de svenska 
trupperna. Men efter någon tid började delar ur officerskåren att vända 
kungen och de egna styrkorna ryggen. En hemlig överenskommelse inled-
des med den kejserliga armen – det s.k. Anjalaförbundet. Under ledning av 
några svenska högadliga militärbefäl planerades ett myteri och en regel-
rätt statskupp mot Gustav III. Planen var att tillfångata kungen och avsätta 
honom och därefter avbryta kriget och tillsätta en ny riksledning. Parallellt 
med detta hade ett flertal adliga officerare efter att ha begärt avsked ur ar-
mén återvänt från krigets Finland till Stockholm. 

Demonstrationen vid Malmens källare 1788
Hemma i huvudstaden hade under sommaren 1788 situationen allt mer 
kommit att polariseras mellan borgerskapet å ena sidan och framför allt 
adeln å den andra. Borgerskapet stod på kungens sida medan adeln re-
presenterade oppositionen. Gustav III som efter Anjalaaffären inte längre 
kunde lita på sina officerare hade låtit borgerskapets militärkår få ansvaret 
för Stockholms bevakning under kriget. Detta befrämjade naturligtvis yt-
terligare närmandet mellan borgerskapet och kungen. 

Konflikten trappades upp och en öppen konfrontation mellan de båda 
lägren skedde den 2 augusti 1788. Flera av de hemvändande officerarna 
bodde på Källaren Malmen, ett värdshus på Myntgatan alldeles invid Rid-
darhustorget. Gustav III:s bror hertig Karls gemål, hertiginnan Hedvig 
Elisabet Charlotta, berättar i sin dagbok att den uppretade ”pöbeln” hade 
samlats på torget utanför värdshuset för att förolämpa officerarna och 
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demonstrera sitt missnöje med deras svekfulla beteende att lämna armén 
mitt under brinnande krig. 241

Enligt flera andra källor som Nils Staf refererat till i sin redogörelse om 
händelserna hade det hela börjat med att några tidningspojkar fått syn på 
två av hemvändarna och följt efter dem till värdshuset. Gemensamt för 
samtliga källor är att folket hade ställt till en scen och försökt tvinga office-
rarna att läsa en notis ur dagens tidning som belyste deras svek mot armén, 
kungen och fosterlandet. 

Notisen återfinns i Dagligt Allehanda från den 2 augusti 1788. Den har 
formen av ett brev skrivet i Wien, och behandlar ett – måhända fiktivt – 
parallellfall till de svenska officerarna med avhoppade soldater från den 
österrikiska armén. Tonen i brevet är kraftigt negativ och syftet med no-
tisen var uppenbarligen ett fördömande av de svenska adliga avhopparna, 
och i förlängningen kanske även hela adelsståndet och officerskåren, dvs. 
kärnan i den politiska oppositionen.242 

Tumultet utanför Malmen tilltog, folk strömmade till och snart var både 
Riddarhustorget och gatorna runt omkring fulla av människor. Till skill-
nad från Hedvig Elisabeth Charlottas nedvärderande beskrivning var folket 
enligt polismästaren Liljensparre mestadels rekryterade ”ur stadens bättre 
och förnämare borgerskap”.243 Källorna kan på detta sätt visa upp samma 
polära ståndpunktstagande som själva händelserna. Även om hertigin-
nan inte tillhörde de allra starkaste motståndarna till det kungliga partiet 
hade hon inte alls samma syften som den starkt rojalistiske Liljensparre att 

241 Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, bd. 2 (HEC II), s. 286 f.
242 Dagligt Allehanda, 2/8 1788.
243 Se Staf 1950, s. 134. 

Karta 3. Malmens källare 
på adressen Myntgatan 6. 
Utsnitt ur Jonas Brolins 
karta över Gamla Stan, 
1771. SSA.
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framställa folket som den hederlige parten och som endast agerat spontant 
enligt sina fosterländska känslor. 

Följaktligen betonade Liljensparre i sin rapport till Gustav III att folk-
massan höll sig alldeles lugn – åtminstone tills baronen Carl De Geer gjor-
de entré. De Geer tillhörde kretsen kring de oppositionella och hade länge 
utmärkt sig som en av kungens ivrigaste fiender (bl.a. genom samröre med 
den ryska ministern i Stockholm). Han kom åkande i vagn till platsen och 
tog genast initiativ till att skingra folkmassan. Med myndighet och beslut-
samhet argumenterade han mot folket. Han påtalade det enfaldiga i deras 
demonstration mot dessa officerare, i synnerhet som de enligt honom inte 
ens brytt sig om att bringa klarhet i deras motiv till att lämna armén.

Men baronens ivriga engagemang slog tillbaka på honom själv. Genom 
några (självutsedda) språkrör lät massan honom förstå att de inte hade för 
avsikt att lyssna till honom, samt vidare att han överhuvudtaget inget hade 
med saken att göra utan själv borde dra sig därifrån. De Geer som började 
känna sig något hotad lät kalla på en patrull från corps-de-gardet vid Norr-
malmstorg. Detta gjorde den samlade folkmassan än mer irriterad och stö-
kig. Vid patrullens ankomst gjordes därför den bedömningen att det skulle 
krävas ytterligare förstärkning för att hantera situationen. När så ett bud 
nådde polismästaren Liljensparre att vaktstyrkan hade tvingats vända om 
på grund av en upprörd folkmassa utanför Riddarhuset, så tog han sig ge-
nast dit personligen. Enligt honom själv var detta något oerhört exceptio-
nellt i det annars så fridsamma svenska samhället.244 

Framme vid Riddarhustorget sökte sig Liljensparre direkt till De Geer 
och sa att denne varit mer än väl oförsiktig och att det nu inte gällde annat 
för honom än att skyndsamt söka sig därifrån, förhoppningsvis med livet 
i behåll. Folket runt omkring hytte med nävarna och skrek att polisen inte 
borde skydda De Geer som betett sig så illa. Gatusmuts och stenar plocka-
des upp från marken för att kastas på baronen.245 Men med Liljensparres 
hjälp lyckades denne ändå ta sig relativt helskinnad över torget till Stor-
kyrkobrinken. Under den korta promenaden hann De Geer likväl bli rejält 
uppläxad av Liljensparre för sitt samröre med nationens fiender och för 
sina oppositionella och förrädiska förehavanden. 

När såväl De Geer gått sin väg samt även de två officerarna som utlöst 
hela incidenten förklädda lyckats smita ut genom en bakväg från värdshu-
set, triumferade Liljensparre än en gång; med några väl valda ord om att 
folket nu på ett mycket övertygande sätt förmedlat sitt förakt för officerar-
nas förräderi och trolöshet mot nationen, lyckades han förmå folkmassan 
att under gillande applåder skingras och gå hem. Därmed hade han på en 

244 Se citat/referat i Staf 1950, s. 134. Även Staf själv menar att situationen var unik: ”Uppträdet 
på Riddarhustorget den 1 augusti 1788 med dess ovedersägliga politiska anstrykning saknar, så 
vitt man vet, motstycke i huvudstadens tidigare historia.” Staf 1950, s. 138.
245 Brev från HEC till hertig Karl, 9/8 1788. HEC II, s. 288.
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och samma gång kunnat öka sin popularitet hos folket, undvikit ett annal-
kande upplopp samt dessutom fått tillfälle att själv ge en känga åt både den 
svekfulla officerskåren och den uppblåste baronen De Geer. 

Men snart började rykten gå att hela uppträdandet utanför källaren Mal-
men var en komplott iscensatt av polismästaren själv. Trots att det egentli-
gen inte fanns anledning att misstänka Liljensparre för att aktivt ha agerat 
för att samla folket så menade t.ex. memoarförfattaren och rådmannen, 
Rutger Fredrik Hochschild att han åtminstone varit ivrig i att uppmunt-
ra massan att fortsätta sin demonstration.246 Några bevis för att så skulle 
ha varit fallet presenterades aldrig, men som Hedvig Elisabeth Charlotta 
skrev: ”visst är, att polismästaren utan svårigheter lyckades skingra folk-
massan, så snart man endast hade fått officerarne att läsa den ifrågavaran-
de artikeln i Dagligt Allehanda”. Vad gäller den politiska oppositionens 
inblandning i händelserna menade hon vidare att: ”Baron De Geer vann 
åtminstone för sin del ingenting annat än att göra sig löjlig genom att på 
detta sätt vilja blanda sig uti vad som icke angick honom”247. De Geer för-
sökte sedan försvara sitt nederlag genom att påstå att han inte var den som 
tillkallat vakten och inte heller anmodat folket att dra sig tillbaka och såle-
des inte var annat än oskyldigt offer för pöbelns påhopp.248

Liljensparre själv fick emellertid inte tillfälle att försvara sig emot 
anklagelserna om att han skulle ha legat bakom oroligheterna förrän flera 
år senare i ett brev till den unge kungen Gustav IV Adolf. Han menar att 
anklagelserna emot honom endast var ett av många led i den politiska op-
positionens (den aristokratiska ligan) långvariga försök att svartmåla och 
slutligt krossa honom. 

[…] och man påstod, at hela detta äventyr var en min egen tillställning, 
likasom jag hade jag ägt den magiska kraft, at genom förtjusning förmå en 
fri och fullmyndig man, att övergiva sitt hem, taga på Norrmalmstorg en 
åkare-chaise och göra visiter först hos den på Blasieholmen boende Ryske 
ministern och sedan hos några officerare, som på Malmens källare sig 
inkvarterat och sluteligen gå ned på Riddarehustorget och där under samtal 
och disputer uppreta honom okända medborgare av allahanda stånd. − 
Sannerligen måste man antingen av naturen vara dum eller av partie-anden 
oklok, för att kunna påstå sådana orimligheter.249

Incidenten och dess efterspel visar tydigt på det politiska klimat som råd-
de i Stockholm vid tiden kring franska revolutionen. Liljensparre och De 
Geer var båda framträdande personer inom sina respektive partier. En 

246 Hochschild I, s. 142 f.
247 HEC II, s. 287.
248 Brev från HEC till hertig Karl, 9/8 1788. HEC II, s. 288. 
249 Liljensparres berättelse till Hans Kongl. Maj:t 12/6 1796. Liljensparre 1853.
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konfrontation på gatunivå mellan en folkmassa å ena sidan och två office-
rare å den andra förvandlades till en uppgörelse mellan det kungatrogna 
respektive det oppositionella adelsvänliga partiet. Denna gång avgick utan 
tvekan Liljensparre och Gustav III med segern, men i ett längre perspektiv 
kom händelsen att användas av båda parterna i den offentliga debatten. 

Riksdagen 1789
Spänningarna i Stockholm ökade under hösten och man stod inför ett väg-
val vad gällde krigets fortsättning. Skulle man fortsätta att skicka soldater 
och materiel till Finland så krävdes mer pengar, och därför också en enhäl-
lig riksdag.

Strax före årsskiftet var tiden mogen för Gustav III att sammankalla 
ständerna, och den 26 januari 1789 inleddes riksdagen i Stockholm. Jak-
ten på lojala riksdagsmandat hade varit hård från båda partierna, polari-
seringen hade ökat och därmed spänningarna i huvudstaden. Liljensparre 
beskriver läget: ”I vissa ansikten kunde man läsa förbittring och förtviv-
lan; och nu rustades liksom till en förestående kamp, En del laddade sina 
pistoler, andra läto slipa sina sidogevär. Ingen gick obeväpnad på Riddar-
huset, på Caffehuset och på Klubben.”250 Många förväntade sig revolution, 
osäkra dock från vilket läger.251

Gustav III hade vidtagit åtgärder för att i möjligaste mån bevara lugnet 
i staden. Han hade stärkt kontakten med borgerskapets militärkår genom 
att i januari ordna en mottagning för officerarna och för ovanlighetens 
skull även låtit underofficerarna närvara och bl.a. få den ynnesten att kyssa 
konungens hand.252 Den ordinarie militära bevakningen ställdes däremot 
åt sidan och i dess ställe hade Gustav Mauritz Armfeldt som var en man 
kungen litade på, rest till Dalarna för att samla frivilliga till ett tillfälligt re-
gemente som hölls i beredskap vid Drottningholm. Dalkarlarna behövde 
emellertid aldrig sättas in i skarpt läge, men deras blotta närvaro och den 
kungliga styrkeuppvisningen gjorde ändå sitt för att hålla oppositionen 
tillbaka. För att ytterligare befästa intrycket av stabilitet fick polischefen 
Liljensparre extra medel till att rekrytera ett antal ”pålitlige och handfasta 
karlar […] färdige att mäta sina krafter med den eller dem, som skulle vilja 
våga ett anfall mot allmän och medborgerlig säkerhet.”253 

250 Liljensparre 1853, s. 8.
251 Staf 1950, s. 138 f.
252 Boëthius 1943, s. 481.
253 Liljensparre 1853, s. 8. Genom att noga placera dessa – relativt få – extravakter på gator, torg 
och överallt där folk samlades, samt sprida överdrivna rykten om dessas förmåga lyckades Lil-
jensparre förmedla en illusion om att han hade tusentals man tillhanda. Med viss ironi i tonfallet 
beskriver han hur väl hans plan lyckades: ”De hjältar, vilkas uppsyn var så hotande, och som förde 
till valspråk att stå till sista man och aldrig giva efter; dessa slags hjältar vågade icke ett enda an-
fall. De knöto försigtigt näven i fickan och blevo spaka såsom lamm. Riddarhuset var nu ensamt 
det fält, der den aristokratiska frihetshjälten vågade fritt rusta och svärma.” 
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Med god hjälp från sina kunskapare kunde Liljensparre hålla sig väl 
informerad om vad som pågick i staden – inte minst vid alla de politiska 
klubbarna som hade börjat uppträda i Stockholm efter utländskt mönster. 
Dagliga rapporter om läget inlämnades direkt till kungen. 

När överståthållaren Carl Sparre som tillhörde det oppositionella parti-
et (troligen mer på grund av osämja med Liljensparre än med den kungliga 
politiken) lämpligt blev hastigt sjuk i februari inträdde tillfälligt hovstall-
mästaren Adolf Fredrik Munck i dennes ställe. Därmed hade de kunga-
trogna lyckats erövra ytterligare en viktig position i administrationen. Op-
positionen som hade gjort försök att komma åt Gustav III bl.a. genom att 
förklara hans agerande i Anjalaaffären olaglig blev nu allt mer försvagad. 

Ytterligare ett hårt slag kom den 20 februari 1789. Mitt under pågående 
riksdag fick Liljensparre tillsammans med den vikarierande överståthål-
laren Munck order att arrestera oppositionens mest framträdande ledare. 
Minst sexton adelsmän sattes i arrestcellerna på Kastenhof, Fredrikshof, 
södra stadshushäktet samt slottshäktet.254 Redan inom några dagar skedde 
de första frigivningarna, men flertalet släpptes inte förrän i början av maj, 
dvs. efter riksdagens avslutande.255 

Även om antalet oppositionella mandat fortfarande var i majoritet hade 
motståndet på Riddarhuset märkbart luckrats upp inför riksdagens vikti-
gaste votering, den om fortsatt finansiellt stöd för kriget. Bönderna, bor-
garna och prästerskapet hade Gustav III redan fått med sig i frågan, men 
adeln stretade emot. Ett krig var naturligtvis både kostsamt och kanske en 
aning dumdristigt då det i tiden knappast förelåg något verkligt hot från 
Ryssland. Men den tyngsta bördan för ett krig hade – som vanligt – kom-
mit att ligga på folket, särskilt bönderna. Mycket riktigt hade även bonde-
ståndet varit tveksamma inför att ge sitt bistånd till kungens krigsplaner, 
men till slut hade de gett med sig. Den troliga anledningen till böndernas 
beslut var förmodligen densamma som orsaken att adeln tvekade – näm-
ligen den partipolitiska maktkampen mellan adeln och kungen, där bön-
derna med självklarhet ställde sig på det kungliga partiets sida.

254 Staf 1950, s. 148; Liljensparre 1853, s. 9. De arresterade var: Bilberg, Schwartzer, Bungencro-
na, Ihre, Lilliestråle, von Fersen, Horn, De Geer, de Frietzky, bröderna Maclean, löjtnant Almfelt, 
von Engeström, Gerdten, Stierneld samt överste Almfelt. 
255 Av de sexton adelsmännen släpptes fyra inom några dagar, åtta direkt efter riksdagens slut 
och två i mitten av maj. De övriga två, Stierneld och överste Almfelt, sändes till Karlstens respek-
tive Varbergs fästningar för längre straff. Stjerneld frigavs i maj året efter och Almfelt satt ända 
till mars 1792. Se Staf 1950, s. 150 f.

2. ordning och oro – bråkighet och social kontroll



153 

Hantverkaruppbådet 1789

Måndagen den 27 april 1789 kom Stockholms hantverkargesäller bullrande 
genom Gamla stan. Natten hade de antagligen inte tillbringat hemma hos 
sina mästare som de bort utan på härbärgena med dryckenskap och annat 
sattyg. Omkring halv tolv på förmiddagen intog de Riddarhustorget. Här 
fortsatte de att skräna till klockan fyra på eftermiddagen.256

Citatet är hämtat från Arne Jarricks bok om bodbiträdet Johan Hjerpe som 
genom hela sitt liv förde dagbok. Det var, för en förindustriell människa 
från hans samhällsklass, en mycket ovanlig företeelse. Hjerpes dagbok har 
därför kommit att bli en unik historisk källa och ingång till folkliga före-
ställningar i det sena 1700-talets Stockholm. 

”Bullrandet” som beskrivs i citatet är även det på många sätt en udda 
företeelse i den svenska historien. Stadens lägre borgerskap samlades i tu-
sentals – kanske kan de ha varit upp emot 10 000 personer – på plats på 
Riddarhustorget för att stötta Gustav III. Även om kungen och Liljensparre 
inte kunde knytas till det tidigare uppträdet på Riddarhustorget året innan 
så var det åtminstone ändå av allt att döma dessa två herrar som låg bakom 
uppbådet denna gången. Kungens avsikter med detta skulle vara att genom 
att samla en så stor mängd hotfullt aggressiva människor utanför Riddar-
huset så kunde han skrämma adelsståndet som därinne stod i begrepp att 
avgöra just bevillningsfrågan och krigets fortsättning.

 Några större problem att få stadsborna att sluta upp kan det knappast 
ha varit. Jarrick nämner som stöd för det de anti-aristokratiska stämning-
ar som överallt florerade i den minst sagt ekonomiskt pressade samtiden. 
Stockholm var mitt inne i den sekellånga stagnationen och bland folket var 
framtidstron klen och adelshatet alltför starkt. Stadens borgerskap var un-
der sådana förhållanden inte svårövertalat att ställa upp till en massiv ma-
nifestation som siktade in sig rätt mot hjärtat hos ridderskapet. 

För vår kunskap om händelserna på Riddarhustorget och kvarteren där 
omkring den 27 april är Hjerpes dagbok en av de viktigaste källorna. Någ-
ra domstolshandlingar finns inte då ”hantverkaruppbådet” – som Jarrick 
benämner oroligheterna – aldrig kom att bli någon rättssak. Däremot har 
vi ytterligare ett par berättande källor att tillgå, tyvärr endast med relativt 
sparsmakade anteckningar om incidenten. Det är främst Hedvig Elisa-
beth Charlotta i sin dagbok samt rådmannen Hochschild i sina memoarer 
som återgivit sina versioner av det som hände som vi har nytta av. Men 
det finns även strödda anteckningar från några riksdagsmän, samt förstås 
protokollet från adelsståndets möte att tillgå. Sammantaget är emellertid 

256 Jarrick 1992, s. 23.
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källäget både tunt och starkt beroende av upphovsmännens avsikter och 
ståndpunkter och bjuder därför inte till några säkra slutsatser om vad som 
egentligen hände.257

Hedvig Elisabeth Charlotta driver precis som vid demonstrationen året 
innan tydligt den konspiratoriska tesen att Gustav III genom polischefen 
Liljensparre var den som hade organiserat hela demonstrationen. Enligt 
hennes dagbok hade Liljensparres män ägnat flera dagar åt att samla ”den 
värsta dräggen av gesäller och bodbiträden” och mutat dem med mat och 
sprit och kanske även en penningbelöning om de höll sig beredda att på ett 
givet kommando sluta upp bakom kungens aktion. Några bindande bevis 
emot Liljensparre kunde inte heller denna gång läggas fram. Men Hedvig 
Elisabeth Charlotta får stöd från flera håll och det råder heller inget tvivel 
om att polischefen hade de resurser i sitt nätverk av kunskapare och spio-
ner som krävdes för att utföra operationen.

Signalen för folket att samlas kom alltså på förmiddagen den 27 april, det 

257 Jfr. Jarrick 1992, s. 30–32.

Hantverkauppbådet utspelade sig på riksdagens sista dag den 27 april 1789. På Riddar-
huset satt adelsståndet samlade i plenisalen på andra våningen för att besluta om bevill-
ningen till Gustav III:s ryska krig. Här har allmogefolk samlats runt Gustav Vasas staty 
på samma plats. Olja på duk av Johan Gustaf Sandberg, 1829. SSM.
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var riksdagens sista dag och beslutet om bevillningen till krigskassan kun-
de inte längre vänta. Folket strömmade från natthärbärgen, krogar och käl-
lare in mot centrala staden och Riddarhustorget. Somliga var beväpnade, 
andra gapade och skrek, och det stora flertalet var troligen rätt berusade. 
En av de pådrivande huvudmännen var Abraham de Broën, en 31-årig skå-
despelare vid Operan och den nya Dramatiska teatern, som beskrivs som 
en hetlevrad rojalist och Gustavian.258 Johan Hjerpe höll sig kvar i sin bod 
vid Stortorget till dess att han från sitt fönster såg skräddargesällerna kom-
ma i samlad tropp. Då lämnade han sitt arbete och anslöt sig till massorna 
som nu hade fyllt upp hela torget. Enligt dagbokslitteraturen bestod folk-
samlingen huvudsakligen av just bodbiträden och lägre hantverkargesäller. 
Men det verkar inte alltför långsökt att anta att där även var lärlingar och 
gossar, kanske båtsmän och soldater liksom månglerskor, krögerskor och 
pigor, men även folk ur högre samhällsskikt som liksom de andra kände 
aggressioner och vanmakt gentemot adelns allt större politiska anspråk. 

Bland folket hade Liljensparre även placerat ut ett stort antal av sina 
män. Deras officiella funktion var naturligtvis att se till att oroligheterna 
inte gick över styr. Men såväl Hedvig Elisabeth Charlotta som Hochschild 
påstår med stor säkerhet att polisernas uppgift var att ”underrätta folket, 
huru det skulle förhålla sig” samt att de spädde på orosstämningen genom 
att dela ut pengar, 24 skilling till var och en som närvarade.259 Även polis-
chefen själv tycks ha figurerat där på torget. 

En kvart före tolv ankom kungen i sin vagn åtföljd av några av sina när-
maste hovmän. Under folkets jubel klev Gustav III – oanmäld – in i Riddar-
huset och upp för trappan till sessionssalen där adeln nu var mitt inne i sina 
förhandlingar. de Broën och andra följde efter men blev hindrade utanför 
sammanträdeslokalen. Inte desto mindre fylldes hela övre våningen samt 
trapphuset och förstugan upp av den hurrande hopen. Kungen satte sig 
tillrätta på lantmarskalkens plats och tog på så vis över mötets ordförande-
skap. Med en maktfullkomlig monark och meningsmotståndare närvaran-
de inne i salen och tusentals skrikande människor utanför hade adelsmän-
nen inte annat att göra än att votera för den kungliga bevillningen. Bud sän-
des till de övriga ständerna, som samtidigt sammanträdde på sina håll, att 
saken var avgjord; armén skulle få sina pengar och kriget kunde fortsätta. 

Gustav III återvände hem, och det borde väl även folket göra. Men bull-
ret fortsatte hela eftermiddagen och dog inte av förrän ett lämpligt regno-
väder gjorde slut på den muntra stämningen. Då hade Liljensparres polis-
betjänter förgäves försökt skingra folkhopen under flera timmar. 

258 ’De Broën, Abraham Isaaksson’, Svenskt biografiskt handlexikon (SBHL), bd. 1, s. 223; Wiesel-
gren, ’de Broën. 1. Abraham de Broën’, Svenskt biografiskt lexikon (SBL), bd. 10, s. 385–391; Jarrick 
1992, s. 25.
259 Hochschild I, s. 233.
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Sammanfattning och jämförelser
Sedan kungen fått ständernas beskydd i att föra kriget vidare gick det in-
ledningsvis tämligen illa för de svenska trupperna. Men krigslyckan vän-
de, särskilt sommaren 1790 innefattade ett par stora segrar för den svenska 
flottan till vilka jag återkommer i nästa kapitel. Men freden lät dröja och 
sammantaget kom det ryska kriget att bli en dyr affär för Gustav III och 
Sverige. 

De tre ovan studerade oroligheterna – dalupproret 1743, demonstratio-
nen vid Malmens källare 1788 och hantverkaruppbådet 1789 – represente-
rar på flera sätt tre skilda typer av urban oro. I första hand är det våldsnivån 
som skiljer dem åt där dalupproret inte minst medförde en hög dödssiffra 
men också ett stort antal personskador. Då en hel armé av allmogefolk 
tågade in i huvudstaden innebar det ett större hot mot regimen än vid de 
två andra incidenterna. Storleksmässigt är dock hantverkaruppbådet det 
som utmärker sig med en folkmassa på sannolikt uppemot 10 000 perso-
ner medan demonstrationen året innan var betydligt mindre. Alla tre hän-
delserna var mycket starkt kopplade till nationell politik och krig. Men 
medan incidenten utanför Malmen knappast påverkade politiken i stort 
hade både dalupproret och hantverkaruppbådet avgörande inflytande på 
rikspolitiken. 

Tabell 10. Tematisk översikt över fyra upplopp 1719–1789

teman Söder-
malm 
1719

Gatuoron 
 

1740–1840

Dal- 
upproret  
1743

Malmens 
källare 
1788

Hantverkar- 
uppbådet 
1789

kvällstid  
centrala stadsdelar     
stora folkmassor     
våldsamma aktioner   
vapen   
stenkastning   
okväden förekom i massan   
ära och heder viktigt   
förtal mot vakter  
våld mot vakter   
alkohol    
samband med krogar    
dynamik: expansion    
nationella orsaker/ politik   
massan som redskap 
förhandlingar  
dödsfall (†) 

En sammanfattning av Stockholmsoron kan göras utifrån den tematiska 
översikten av oroligheter som presenterades tidigare (i tabell 8). I tabell 10 
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ovan har uppgifter lagts in om ytterligare tre upplopp. Samtidigt har listan 
också utökats med ytterligare några teman (skuggade fält). 

Det mest centrala som tillkommit är att artikulerade politiska uttryck 
har kommit in i oron. Medan såväl Södermalmsupploppen som den var-
dagliga gatuoron hade svårfångade och oartikulerade orsaker så var samt-
liga av de tre senare oroligheterna av tydligt politisk karaktär. En intressant 
aspekt av Hantverkaruppbådet 1789 är att folkmassan med stor sannolik-
het var mobiliserad uppifrån, och användes således mycket tydligt som ett 
redskap för kungen att nå politisk framgång. I och med dalupproret nådde 
våldet en ny nivå, då ett stort antal människor dödades. Detta skedde trots 
att förhandlingar mellan dalbönderna och riksledningen pågick. Förhand-
lingar skedde också ute på gatan mellan representanter för överheten och 
det uppretade folket utanför Malmens källare. Denna gång hade polische-
fen större framgång och våldet uteblev. 

I kapitlet har jag studerat det tidigmoderna ordningsväsendet och den 
folkliga oron dels var för sig, men dels också hur de förhöll sig till varan-
dra. Det frihetstida ordningsväsendet var till stor del till sitt yttre ett arv 
från stormaktstidens snabba expansion av den offentliga förvaltningen. Få 
nya institutioner tillkom under 1700-talet. Den offentliga förvaltningen 
med ordningsmakten och domstolsväsendet expanderade och förändra-
des istället till stor del inom de rådande strukturerna. Även om vaktman-
skapet på gatunivån var underdimensionerad så hade Stockholm ändå en 
påfallande stark ordningsmakt. Man lyckades till hög utsträckning behålla 
lugnet vilket skedde framförallt genom preventiva åtgärder, men också 
med en effektiv rättsapparat och hårda straff. Den största förändringen i 
strukturen under perioden utgjordes utan tvekan av tillkomsten av 1734 års 
lag. Effekten av lagen har diskuterats i andra sammanhang och den gängse 
bilden är att den i första hand kodifierade gällande rättstillämpning och 
innebar således i praktiken inte något större historiskt brott. 

Den folkliga oron utgjordes – precis som Stockholms befolkningssam-
mansättning i stort – av en levande mix mellan olika kulturer. Teman från 
bråkiga kulturer bland Eskilstunas hantverkare, Norrköpings textilarbe-
tare, Uppsalas och Lunds studenter och Malmös soldater återfinns också i 
källorna från gatubråken i det förindustriella Stockholm. Inslag som makt- 
och hedersaspekter, alkohol och krogliv, kollektivets betydelse, m.m. tycks 
förekomma varhelst den folkliga bråkiga kulturen tog sig uttryck. Var oron 
politisk? Ja, under perioden förekommer både artikulerat och oartikulerat 
motstånd. Ett av Charles Tillys huvudresultat som redovisades i studiens 
inledning var att utvecklingen i det samtida Storbritannien gick från lokalt 
och relativt oartikulerat våld mot mer nationellt betonade politiska disci-
plinerade möten. Resultaten så här långt visar att nationella politiska krav 
förekom i samband med hot om våld redan 1743 då dalbönderna tågade 
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mot huvudstaden för att få vara delaktiga i, och påverka, en rad viktiga in- 
och utrikespolitiska beslut. 

Demokratiseringen av det svenska samhället hade tagit några viktiga 
kliv framåt vilket visade sig i den långa marschen och upproret 1743. Den 
politiska medvetenheten hos allmogen var stor. Deras krav var tydligt ar-
tikulerade och nedskrivna i t.ex. det s.k. Tibbledokumentet. Likaså var på-
verkansgraden hög med stor uppslutning, kraftfullt deltagande och enga-
gemang och hög disciplin. Missnöjet riktade sig mot adeln och militären, 
inte minst mot Anjalaförrädarna vid Malmens källare 1788. Vissa demo-
kratiska principer framhölls, som t.ex. ökat självstyre och ett ifrågasättan-
de av bristerna i rättssäkerheten. 

Såväl dalupproret som de båda oroligheterna på 1780-talet kan sägas 
ha skett inom den rådande politiska kulturen, och därmed inte utmanat 
samhällsstrukturerna i någon större omfattning. Kraven som ställdes hade 
nationell karaktär men var snarare pragmatiska lösningar på aktuella sak-
politiska frågor, och saknade samtidigt de principiella och ideologiska 
anspråken. Tydligast blir detta 1789 då uppbådet förvisso hade en agenda, 
men den sattes av allt att döma av kungen. Syftet var att fortsätta det ryska 
kriget. Även om hantverkaruppbådet därmed fick stor betydelse för den 
nationella politiken skedde det utan större folkligt engagemang. Händel-
serna utanför Riddarhuset bör snarast betraktas som ett antidemokratiskt 
projekt som iscensattes av Liljensparre och Gustav III för att ytterligare 
stärka kungamakten.

Förhållandet mellan ordningsväsendet och den folkliga oron utgörs av 
en maktrelation som genomgår vissa prövningar under situationer av upp-
lopp och gatubråk. Studierna i kapitlet har pekat på att det under 1700-ta-
let låg en obalans i den maktrelationen. Det relativa lugnet under perioden 
tyder på att myndigheterna hade god kontroll över huvudstaden. Och de 
få gånger det blossade upp lyckades också den lokala ordningsmakten för-
hållandevis väl i sitt uppsåt att dämpa oron och undvika att den trappades 
upp. Upploppet 1719 visar också att myndigheterna såg mycket allvarligt 
på situationen med en våldsam folkmassa. En kommission tillsattes efter 
bara några dagar, och en mycket omfattande utredning tog vid där över 40 
personer dömdes. 

Under dalupproret 1743 räckte, av naturliga skäl, inte den lokala ord-
ningsmakten till. Det resulterade också i en av de blodigaste enskilda in-
cidenterna i Stockholms historia. Men inte desto mindre visar händelsen 
att militären var styrkemässigt överlägsen den folkliga allmogearmén. Ge-
nomgående för hela den studerade perioden är emellertid att få människor 
kom till skada under gatutumulten. Däremot kunde den fysiska förstörel-
sen bli omfattande. Det gällde för ordningsmakten att stävja de små gatu-
bråken i tid innan de riskerade att expandera till fullskaliga upplopp. Men 
då sådant ändå skedde tycks myndigheternas taktik ha varit att hålla sig i 
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bakgrunden. Direkta våldsåtgärder mot massan vidtogs endast då hot om 
revolt förelåg. I annat fall förlitade man sig på att domstolarna kunde lösa 
de konflikter som upploppen bar med sig. I gengäld tyder mycket på att 
folket hade hög tilltro till överheten och rättsapparaten. 
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Drottninggatan 1808. Gouachemålning av Elias Martin 1808. Kopia utförd av Einar 
Uggla. SSM.
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3. Det oroliga sekelskiftet

Det ebelska upploppet 1793
Slår man på ”Ebelska upproret” i ett modernt uppslagsverk kan man läsa:

Ebelska upproret, upplopp i Stockholm i januari 1793, uppkallat efter 
köpmannen Niclas Ebel (1755–1827) som ansågs ha varit ledaren och därför 
dömdes till fem års landsförvisning. ”Upproret” började med ett trivialt 
gatuslagsmål mellan en gardeskapten och några borgare. Under den följande 
rättegången, som hölls i slottet, trängde en folkmassa in på borggården 
och krävde kaptenens arrestering. Den av Gustav Adolf Reuterholm ledda 
regeringen anade ryska och gustavianska intriger, men i verkligheten torde 
E. snarast få ses som ett tidstypiskt utbrott av småborgerligt missnöje med 
militärt översitteri. Politisk betydelse fick det genom att det skrämde upp 
Reuterholm och förstärkte regimens reaktionära tendenser.1 

Artikeln – som är från Nationalencyklopedin – är osignerad, men innehållet har 
inte ändrats nämnvärt sedan Nordisk familjebok (1906) där motsvarande notis 
har skrivits av Simon Boëthius.2 En förändring är dock att händelserna har 
bytt namn från ”upplopp” till ”uppror” i den senare texten. Utan att ta ställ-
ning till ordens exakta innebörd har jag valt att använda den äldre – och mer 
gängse – beteckningen ”upplopp” varvat med ”oro” och ”demonstration”.3

Uppslagsverkens korthuggna artiklar sammanfattar forskningsläget rö-
rande upploppet. Ebelska upploppet finns omnämnt i ett flertal uppslags-
verk och översiktverk om Stockholms och Sveriges historia, men någon 
utförlig redogörelse eller undersökning har ännu inte gjorts, och mycket 
mer information än vad som ryms i ovanstående citat finns inte publice-
rat.4 Citatet kan därför utgöra utgångspunkt för min studie. Där finns en 

1 ’Ebelska upproret’, Nationalencyklopedin, bd. 5.
2 Boëthius, ’Ebelska upploppet’, Nordisk familjebok, 2 uppl., bd. 6.
3 För en längre diskussion kring begrepp, se t.ex. Reinholdsson 1998.
4 Litteratur ang. upploppet: Boëthius, B, ’Ebel, Niclas’ i SBL, bd. 11, 768–770. Boëthius 1943, 
s. 509, 514, 516; von Bonsdorff 1930, s. 265; Dahlgren 1909, s. 113, 115; Nylund 1917, s. 45; Staf 1950, 
s. 215–217; Tegnér 1905, s. 100. Översiktsverk: Stavenow & Hildebrand 1925, s. 242; notis av Sten 
Carlsson i Cornell, m.fl. (red.) 1968, s. 228; Lindqvist 1998, s. 57–58. 
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rad lösa trådar att rycka tag i, inte minst de generella frågorna kring upp-
loppets händelseförlopp och aktörer måste tydliggöras klarare. Men också 
de bakomliggande och utlösande faktorerna och upploppets politiska betydelse 
kräver en mer grundlig redogörelse än vad som tidigare framställts. 

Det källmaterial som följande studie bygger på är hämtat från den rätts-
liga processen som följde efter upploppet, huvudsakligen i Svea hovrätt. 
Materialet finns samlat i en inbunden volym i Justitierevisionens arkiv på 
Riksarkivet och utgör drygt 1 000 foliesidor handskriven text.5 I volymen 
ligger även protokoll från slottsrätten, dels från utredningen efter gatu-
bråket och dels från de inledande förhören från upploppet. Det finns även 
en del material som sänts in till hovrätten, t.ex. skriftliga berättelser från 
några av de förhörda vittnena, de anklagades försvarsskrifter, m.m. Under 
genomläsningen av materialet har jag kunnat följa vad som hände under 
upploppet den 7 januari 1793, men framför allt även vad som skedde dag 
för dag under rättegången: vilka detaljer rätten intresserade sig för, hur de 
anklagade argumenterade till sitt försvar, vad åklagaren (actor) stödde sig 
på i sina anklagelser, och inte minst vilka övriga frågor kring fallet som rät-
ten hade att ta ställning till under resans gång. 

De mer specifika frågorna för delstudien kretsar därför i första hand 
kring rättegången: Vad hände i rätten, hur argumenterade kärande och 
svarande, och vad stödde sig rätten på i sina bedömningar? Den rättsliga 
processen kan på det här sättet studeras som en fortsatt fas av gatuorolig-
heterna där de båda sidornas deltagare återigen fick komma till tals. Den 
relativt utförliga genomgången av processen efter upploppet som följer i 
kapitlet motiveras även av att jag till viss del kunnat avläsa en samhällssyn 
i förändring, där de åtalade aktörerna stod för en annan, och kanske mer 
modern, syn på samhället och rättsväsendet än den som myndigheternas 
aktörer gav uttryck för.

Vid excerperingen av källmaterialet har kontinuerligt noterats uppgifter 
om rättegångsdatum, de närvarande ledamöterna samt personliga uppgif-
ter om de hörda vittnena; deras namn (och kön), yrke, ålder och födelseort 
i de fall det har angetts. Men även domslut, lagparagrafer och straffsatser 
har varit relativt lätta att notera.

Mer svårfångade uppgifter har varit sådant som: i vilken mån de olika 
aktörerna kan tänkas ha talat sanning eller om de ljög (eller på annat sätt 
har förskönat eller undanhållit sanningen), hur parterna såg på händel-
serna som brottsliga eller ej, argumentationsteknik och retorik i rätten. En 
annan typ av svåråtkomliga uppgifter är åtalspunkterna, det vill säga vad 
de anklagade egentligen dömdes för. Ofta nämns detta endast i förbigå-

5 Besvärs- & ansökningsmål, nr. 12 (14 juni 1793), Justitie revisionen, RA. Källreferenserna i av-
snittet om ebelska upploppet hänvisar – om inget annat anges – till denna arkivvolym.
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ende, i andra fall får man söka ledtrådar i de angivna lagrummen medan i 
ytterligare andra fall kanske de anklagade själva kan ge en viss vink om vad 
de har ansetts dömts för i sina försvarstal och överklaganden.

Kapitlet är uppdelat i tre avdelningar vilka – åtminstone i någon mån – föl-
jer kronologin 1789–1810. Dock bryts denna kronologi omgående redan 
i första avdelningen som består av en djupstudie av det ebelska upploppet 
1793. Först presenteras här de händelser som kom att utgöra upploppets 
upprinnelse och därefter själva upploppets händelseförlopp, samt överhe-
tens omedelbara reaktioner. Sedan följer en ingående undersökning av den 
rättsliga processen. Ur denna empiriska genomgång av upploppet och dess 
efterspel uppstår en rad frågor som måste redas ut. Detta blir en av huvud-
poängerna med kapitlets andra avdelning, som inleds med en återgång till 
tiden före upproret. Svaren kommer således att sökas i den kontext vari 
det ebelska upproret uppstod. Därefter följer i samma avdelning en redo-
görelse för politiken och Stockholmsoron under seklets sista år c:a 1793–
1800. I den avslutande tredje avdelningen kommer så det nya seklets första 
tioårsperiod att behandlas. 

Genom hela kapitlet löper den politiska utvecklingen på riksplanet i 
bakgrunden. Någon fullständig penetration av de rikspolitiska intrigerna 
får naturligtvis inte plats i en avhandling som handlar om Stockholm. Men 
eftersom särskilt tiden kring sekelslutet var så pass infekterad och politise-
rad, där under några år så gott som allt i samhället tycks ha blivit politik, 
är det omöjligt att inte ägna en relativt stor uppmärksamhet åt de intriger 
som drev på utvecklingen och till stora delar låg bakom eller åtminstone 
innefattades i massans oroliga aktioner.

Händelseförloppet

Gatuslagsmålet den 2 januari 1793
Som nämndes i det inledande utdraget ur Nationalencyklopedin så var det 
ett enkelt gatuslagsmål som låg bakom upploppet. Men vad var det egent-
ligen som hände, och hur kunde det resultera i ett upplopp? För att rekon-
struera händelseförloppet är protokollet från slottsrätten den bästa källan. 
Det är dock inte helt tillförlitligt då de olika vittnesberättelserna går isär. 
Men eftersom andra möjliga källor, t.ex. hovrättsprotokollet från upplop-
pet eller dagböcker, bygger på samma vittnesmål är slottsrätten trots allt 
den bästa ingången. 

De fyra personerna som var inblandade i slagsmålet var på den ena si-
dan två fabrikörer vid namn Peter Gabriel Gregorius och Isaac Hongelin, 
och på den andra en soldat, Johan Fredrik Richter, samt en militärofficer, 
kaptenen Joakim Henrik de Frese. 
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I sin anmälan till slottsrätten om slagsmålet skriver Gregorius och 
Hongelin att de, den 2 januari 1793 klockan omkring halv elva på kvällen, 
var på väg hem längs Stadsträdgårdsgatan på Södermalm då de hörde skrik 
och buller bakom sig. De stannade upp för att se vilka det var som stojade 
och fann då soldaten Richter samt vad de trodde vara ”en annan karl, liten 
till växten” (senare under rättegången skulle det visa sig vara en gosse som 
på grund av mörkret tillfälligt slagit följe med Richter på vägen hem. Hans 
identitet kunde aldrig fastställas). 

Gregorius vände sig då till Richter och påpekade det olämpliga – och 
även faktiskt även olagliga – i hans uppförande: ”Ni som soldat”, sade han, 
”bör veta att hans kungliga höghet Regenten har nådigt uti allmänt kung-
jord författning, till allmänna lugnets och säkerhetens helgd, förbjudit allt 
buller och oljud å allmän gata; ävensom ock att soldater ej så efter kl. 9 på 
afton vistas utom deras kvarter eller kasern; varföre jag råder eder gå sakta 
och tyst hem.”6 Richter som naturligtvis kände sig rätt uppretad över den 
förnumstiga åthutningen undrade vilka de två för honom okända männen 
var. Gregorius lyckades då reta upp honom ytterligare genom att påstå att 
Hongelin var stadsfiskal. Och så tillade han hotfullt ”akta eder”, varpå han 
gav Richter en knuff och sa åt honom att gå hem.

De två fabrikörerna gick därifrån och det hela kunde naturligtvis ha slu-
tat med detta. Men strax kom Richter springandes efter dem och vevade 
med en ”kort påk” som han slog över ansiktet på Hongelin, så att ”näsa 
och mun stod i blod”. Och när han sprang därifrån hördes han skrattande: 
”ha ha det var bra att fiskalen fick sig ett slag på truten.”7

Fabrikörerna gick dock vidare hemåt, men de hade inte hunnit långt 
innan de bara några kvarter senare, först på Tullportsgatan (nuvarande 
Östgötagatan) och senare utanför Källaren Hamburg på Rådmansgatan 
(Folkungagatan), påträffade samme Richter. Första gången lyckades dock 
de två fabrikörerna komma undan Richters raseri, men den andra gången 
hade han tagit hjälp av kaptenen de Frese. Tillsammans kunde de två mi-
litärerna hämnas sin oförrätt; de Frese beväpnad med ett ”spanskt rör” 
(dvs. en käpp)8 och Richter med sin påk överföll de två fabrikörerna med 
”hugg och slag”.

Hongelin som var obeväpnad lyckades komma undan och sprang hem, 
men Gregorius råkade värre ut. de Frese slog sönder sin käpp men fick is-
tället fram sin värja som han stack och skar Gregorius med. Ett läkarintyg 
vittnar härvid om ett stygn i vänsterhanden och flera blodsår i fingrarna 
på den andra handen. Men kaptenen var tydligen ändå inte nöjd: ”om jag 
 

6 Slottsrättens protokoll den 8/1 1793, Justitierevisionens arkiv, RA, fol. 126.
7 Slottsrättens protokoll den 8/1 1793, fol. 127.
8 ”Spanskrör, spanskt rör, tidigare även ostindiskt rör, spatserkäpp tillverkad av rottingpalm”, 
’Spanskrör’, Nationalencyklopedin, bd. 17.
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gjorde rätt, så skulle jag sticka ihjäl dig din hund, du borgare racka”, skrek 
han efter den skadade fabrikören.9

När brandvakten anlände tog de Frese kommandot och hävdade att det 
var han som blivit överfallen och att fabrikören Gregorius borde skickas i 
arrest. Och så fick det bli, vakterna tog Gregorius med sig till sitt högkvar-

9 Slottsrättens protokoll den 8/1 1793, fol. 127.

Källaren Hamburg vid Götgatan. 
Akvarell av Henrik Reuterdahl, 1889. 
SSM.

Karta 4. Källaren Hamburg vid hörnet 
Götgatan/Rådmansgatan (nuvarande 
Folkungagatan) är kanske mest känd 
för att dödsdömda fångar brukade få 
sin sista sup där innan de fördes vidare 
till galgbacken ute vid Hammarby. 
Utsnitt ur Wägvisare i Stockholm, 
1819–28. SSA.
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ter där han låstes in. Dock släpptes han så snart de Frese hade gått och man 
fastställt hans identitet samt igenkänt honom som en bofast stockholmare.

Den här berättelsen delades som nämnts inte av Richter och de Frese. Rich-
ter lade skulden helt och hållet på de två fabrikörerna. Han menade att han 
alls inte på något sätt hade ”stojat” utan möjligen sjungit lite tillsammans 
med den okände gossen då Hongelin överföll honom: först med förolämp-
ningar och sedan med sin spanska käpp.10 Dessutom hade den ene av dem 
på ett fräckt sätt påstått att hans vän var fiskal. Richter menade vidare att 
han lyckades undkomma fler skador genom att fort springa därifrån och 
ropa på brandvakten.

Strax påträffade han kaptenen de Frese och tillsammans satte de av efter 
fabrikörerna. När de hann upp dem vid Hamburg möttes de återigen av så-
väl okvädingsord som Hongelins käpp, och någon sa: ”jag ska slå dig som 
1000:de djävlar”.11 Richter fick enligt läkarintyget ett sår på vänster hand, 
men innan någon hunnit bli mer skadad kom brandvakten och räddade si-
tuationen genom att arrestera den värsta av de två bråkstakarna.

Även de Frese lade skulden på fabrikörerna. Själv menade han att han in-
grep efter att han hört rop på brandvakten. Han berättar att han mötte en 
skrämd Richter som påstod att han blivit slagen av två borgare. De bestäm-
de sig för att springa efter dessa, men när de närmade sig vände sig den ene 
av dessa två mot de Frese och hotade: ”om ni komma hit edra rackare, sko-
la vi slå ihjäl er”.12 När sedan Gregorius verkade mena allvar med detta och 
slog Richter med sin käpp kallade kaptenen på brandvakten som kom och 
avstyrde slagsmålet. I rätten nekade de Frese till en början helt och hållet 
att han varit beväpnad, vare sig med käpp eller värja, men fick ge sig efter 
ytterligare vittnesförhör. Han nekade även till att ha ropat ”borgare racka” 
åt fabrikörerna.13

Förhör i poliskammaren den 5–7 januari 1793
Slagsmålet togs upp i slottsrätten den 8 januari, men redan den 5 januari 
påbörjades förhör i poliskammaren. Protokollen från förhören tog under-
ståthållaren Liljensparre (d.ä.) hand om, varpå han hastigt försvann från 
staden. Trots letande på hans kontor kunde man inte finna anteckningar-
na, varför de inte heller återfinns i den inbundna volymen på Riksarkivet. 
Men i hovrätten gjorde ändå stadsfiskalen Ståhlström en utförlig beskriv-
ning av händelserna kring förhören i poliskammaren.14 

10 I tidigare förhör hade Richter dock påstått att det var Gregorius som slog honom, men nu 
framhärdade han i att det var Hongelin.
11 Slottsrättens protokoll den 8/1 1793, fol. 135.
12 Slottsrättens protokoll den 8/1 1793, fol. 138.
13 Slottsrättens protokoll den 8/1 1793, fol. 139.
14 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 55–80. Detta förklarar även varför Nils Staf fick leta 
förgäves efter någon anteckning om upploppet i poliskammarens diarium. Staf 1950, s. 216.
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Enligt Ståhlström var det först tänkt att förhören skulle hållas redan den 
3 januari, men då varken de Frese eller Richter infann sig vid poliskamma-
ren uppsköts förhandlingarna ytterligare två dagar. Den 5 januari påbörja-
des således förhören vilka hölls i poliskammarens lokaler i det Indebetous-
ka huset vid krönet på Slottsbacken i Gamla stan. Samtliga inblandade för-
hördes och det framkom även ytterligare ett antal namn på personer som 
skulle höras. Men det intressanta var det som hände efter sammanträdet. 

Ståhlström berättade att när förhören var över och kaptenen de Frese 
skulle lämna lokalen för att gå hem, såg han i porten ”flera personer, vilka 
knotat däröver, att kaptenen icke varit i arrest”.15 de Frese hade då befarat 
att han skulle komma att bli överfallen och fann därför ingen annan råd än 
att stanna kvar i poliskammaren. För att förhindra bråk följde Ståhlström 
med kaptenen ut. Ute på gatan stod ett par officerare från gardet på ena si-
dan om porten och ett något större sällskap fabrikörer och borgare på den 
andra sidan. 

Situationen var således rätt spänd då de Frese gick ut genom porten. För 
att förekomma de förmodade ovänligt sinnade borgarna slog han sig för 
bröstet och sa att ”den av dem, som vågade nalkas [honom] vore hans man 

15 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 58.

Poliskammaren låg under några år på 1790-talet i det Indebetouska huset vid Slotts-
backen. Bilden beskriver en dragning i nummerlotteriet, men vid ebelska upploppet 1793 
samlades hantverkare och fabrikörer utanför poliskammaren för att demonstrera sitt 
missnöje med adelns och militärens privilegierade roll i samhället och i rättsväsendets 
praktik. Akvarell av Carl Johan Ljunggren. Foto: Tom Silvennoinen.
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och skulle icke glömma, att han haft med [honom] att göra”. Ingenting 
mer hände dock denna gång förutom att Ståhlström påtalade för borgarna 
det opassande i att stå i grupp utanför poliskammaren. Till svar fick han 
att de absolut inte ägde någon tanke att ge sig på de Frese, ”ehuru kaptenen 
å sin sida icke varit så nogräknad, att utfara å en borgare i okväde av borga-
re racka”. De stod således uppenbarligen där enbart i provocerande syfte. 
Något av ett ställningskrig hade inletts. 16

Det ebelska upploppet den 7 januari 1793
Nästa förhörsdag startade klockan fyra på eftermiddagen måndagen den 7 
januari. Efter två timmars sammanträde beslöts att låta remittera ärendet 
till slottsrätten och därmed var saken över för överståthållarämbetet och 
poliskammarens del. Man kan dock spekulera i hur klokt det var att hålla 
dessa förhör just på en måndag då det ju var väl känt att arbetare och bor-
gare inte drog sig för att ta ledigt just den dagen i veckan. Ett vittne säger 
i rätten att han under upploppet hört ”en gammal hederlig man säga: Nu 
har Liljensparren [dvs. tidigare polismästaren och dåvarande underståt-
hållaren Henrik Liljensparre] gjort det bra, som utsatt detta målet på fri-
måndags afton, då gesäller, pojkar, drängar och arbetsfolk äro både ledige 
och fulla. En annan svarade: det torde vara hans eget spel den sacramenska-
de intrigören.”17

I vart fall var det vid förhörens slut fullt med folk såväl inne i poliskam-
marens förmak som på gatan därutanför. En uppgift gör gällande att det 
kan ha varit upp till 400 personer på platsen.18 De flesta torde ha varit fa-
brikörer, arbetare och borgare, men möjligen även folk ur de lägre sam-
hällsgrupperna. Enligt stadsfiskalen Ståhlström fanns där även kvinnor 
och en del yngre gossar.19 

Folket hade under förhören hållit sig helt lugna, men så fort dörrarna 
öppnades bröt oväsendet löst. Ståhlström försökte efter bästa förmåga till-
sammans med sina kollegor – stadsfiskalerna Nystedt och Teuchler – lugna 
folkmassan och mana till besinning. Under tiden lyckades de Frese, med 
underståthållaren Liljensparres samt några officerares hjälp, helskinnad ta 
sig ut bakvägen och iväg via högvakten.20

16 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 59–61.
17 Svea hovrätts protokoll den 24/1 1793, fol. 129. 
18 Politie gevaldigern Lars Jerner i förhör den 21/1 1793. Svea hovrätts protokoll den 21/1 1793, 
fol. 98. Andra uppgifter gör gällande att massans storlek uppgick till c:a 200–300 personer, bl.a. 
kramhandlaren Forsstadius i förhör den 18/1 (200 pers.), och Politie gevaldigern Peter Lindroth 
i förhör den 22/2 (200–300 pers.). Ebel gör dock gällande i sin försvarsskrift att det rörde sig om 
mellan 1 500–2 000 personer, här är det dock oklart om han menar personer närvarande i upplop-
pet eller om det är antalet borgare i staden som åsyftas. Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!”, 
22/3 1793, fol. 212.
19 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 66. Även Teuchler påpekar att kvinnor och barn 
fanns samlade. Svea hovrätts protokoll den 1/2 1793, fol. 150.
20 Svea hovrätts protokoll den 1/2 1793, fol. 148–149.
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 Folket skanderade att kaptenen skulle arresteras i väntan på rättegång 
och dom: ”ja, i arrest, i arrest skall han…” hördes från folkhopen, men 
även bittra tillrop som: ”om det varit någon annan än en officerare, hade 
därvid gjorts mindre svårigheter och krus”, och förtäckta hot om att ”fol-
ket kunde taga sig själva rätten [att hämnas kaptenen, min anm.], om den 
eljest icke fås”.21

En av massans mer ledande gestalter var Ludvig Peter Justi, en 37-årig fabri-
kör och handelsman från Turkiet. Han tog sig fram till Ståhlström och bad 
att få ett samtal i avskildhet med honom. Ståhlström tog då Justi med sig 
till ett ledigt rum dit även underståthållaren Liljensparre följde med in.22 

Stadsfiskalen Nystedt försökte något senare lugna folket med att häv-
da att man redan tagit tag i saken och arresterat de Frese. Och för att be-
visa detta erbjöd han en – av folket utsedd – representant att följa med till 
högvaktens corps-de-garde där de Frese skulle sitta. Folket nöjde sig dock 
inte med att endast en person medföljde, man beslöt därför att både ovan 
nämnde Justi och grosshandlaren Niclas Ebel skulle följa med Nystedt. 
Strax utökades delegationen ytterligare då även Johan Sandberg, en avske-
dad regementsväbel, slog följe under föresatsen att han som före detta un-
derofficerare borde veta var officersarresten låg.

Väl framme vid högvakten gick det så småningom upp för dem att Ny-
stedt haft fel. de Frese var inte häktad och när de återvände till folket möt-
tes stadsfiskalen av ord som ”lögnare” och ”bedragare”, och ingen lyssnade 
längre på honom eller hans kollegor. Strax därefter kom dock en patrull be-
stående av sex ridande dragonvakter under ledning av löjtnanten Gustaf Fre-
drich Wright. Order hade utgått ända uppifrån regenten – hertig Karl (se-
dermera Karl XIII) – att skingra folket, dock utan att därvid bruka våld.23 När 
folkmassan fortfarande inte åtlydde återvände Wright till Slottet men fick 
återigen samma order från hertigen men med det tillägget att klargöra för 
den samlade massan att det var hertigens befallning att de skulle skingras.

När denna befallning framfördes svarade Ebel – som nu var folkets tales-
man – att kaptenen de Frese hade betett sig på ett sådant sätt att hela bor-
garklassen blivit förolämpad och det församlade folket därför inte skulle 
skingras förrän de fått hertigens löfte – skriftligt på en ”blankett” – att 
berörde kapten satt i arrest. Någon sådan blankett eller något sådant löfte 
fick de dock aldrig se. 

Wright återvände dock ännu en gång med outrättat ärende mot Slot-
tet, men denna gång följde Justi med i syfte att få träffa hertigen. Så skedde 

21 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 69–70.
22 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 71. Uppläsning av Ståhlströms skriftliga rapport. 
Liljensparre tog strax över samtalet och Ståhlström gick därifrån varför detaljerade uppgifter om 
samtalet saknas.
23 Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 30/4 1793, fol. 59.
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emellertid aldrig, istället arresterades Justi på borggården något senare un-
der kvällen. Dragonlöjtnanten Wright återkom emellertid en tredje gång 
till folkmassan. Nu följde även generaladjutanten Greve Carl von Schwe-
rin med i Wrights sällskap. Men fortfarande var folket, under Ebels led-
ning, ståndaktiga i sin åsikt: om inget gjordes skulle de själva hålla vakt om 
kaptenen och patrullera kring överståthållarämbetet där de antog att han 
befann sig.24 Med detta besked återvände återigen Wright och Schwerin.

Denna gång följde dock hela den församlade folkmassan efter de höga 
herrarna mot Slottet och in på borggården.25 Nu ankom såväl underståt-
hållaren Liljensparre som överståthållaren Modée till platsen och försökte 
med anmaningar få folket att skingra sig och gå hem. När även detta försök 
misslyckades beslöts att byta taktik och istället sätta in polis och militär. 
Högvaktens sammanlagda numerär uppgick till mellan 40 och 60 man vil-
ka ryckte in genom västra Slottsvalvet samtidigt som löjtnanten Wrights 
dragoner red över till andra sidan och vidare mot den norra sidan. 

Flera av dragonvakterna påstod i förhören att de i detta läge hörde två skott 
avlossas mot dem själva. Trots att man i hovrätten ägnade stort intresse för 
denna detalj lyckades det dock aldrig bevisas varifrån skotten kom eller om 
de över huvud taget någonsin avlossades. Det var nämligen många av de hör-
da vittnena som förnekade att de hört skott trots att deras placering i massan 
borde ha varit sådan att de mycket väl skulle ha märkt av skottlossningen.

Wrights dragoner lyckades, genom så kallad ”svärmning”, dvs. att i 
hög hastighet rida längs Slottets valv och gångar, rensa den inre borggår-

24 Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 30/4 1793, fol. 62.
25 Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 30/4 1793, fol. 63.

Karta 5. Kvarteren där ebel-
ska upploppet utspelade sig i 
januari 1793. Nere till höger 
i det Indebetouska huset 
(märkt 1) låg poliskammaren 
med ingång från Trädgårds-
gatan som vid den tiden 
även kallades Polisgränd. 
Slottsbacken (märkt I) och 
inre borggården (E) respek-
tive yttre borggården (F) 
blev också skådeplats för det 
massans uppträde. Utsnitt 
ur Jonas Brolins karta över 
Gamla Stan, 1771. SSA.
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den och fösa ut folkmassan på den yttre.26 När löjtnanten därpå red ut till 
den samlade massan och åter förmanade folket till skingring var de denna 
gång mer fogliga. Det svar han fick var att om bara dragonpatrullen red 
bort skulle även folket skingras. De ansåg nu tydligen att de fått löfte om 
att även om de Frese ännu inte satt inspärrad så skulle hans fall inom kort 
tas upp i domstol.

Och så skedde; löjtnanten Wright gav genast order till sina soldater att 
retirera, och strax därefter skingrades även folket under hurrarop. Redan 
dagen därpå togs slagsmålet mellan Richter och de Frese å ena sidan och de 
båda fabrikörerna Gregorius och Hongelin å den andra upp i Stockholms 
slottsrätt.27 

Myndigheternas reaktioner
När stadsfiskalen Ståhlström efter de första polisförhören den 5 januari 
gick ut till den lilla grupp av fabrikörer och handlare som stod utanför 
överståthållarämbetet och påtalade olämpligheten i deras provocerande 
uppträde så satte han på något sätt tonen för överhetens förhållningssätt 
till det kommande upploppet. Med upprepade tillsägelser och förmanin-
gar försökte myndigheternas representanter gång på gång förmå folket att 
skingra sig och gå hem. 

Ordningsmakten representerades på detta sätt genom ett antal enskilda 
aktörer; folket fick höra muntliga förmaningar ena gången från Ståhlström 
eller hans båda kollegor, stadsfiskalerna Nystedt och Teuchler, och andra 
gången från polismästaren Per Henrik Liljensparre (d.y.) eller dennes far un-
derståthållaren Henrik Liljensparre (d.ä.). Men även från militärt håll kom 
tillsägelser om att man borde skingras; högvakten från Göta garde anför-
des av löjtnanten Joachim Stéen som gjorde flera försök att tala till folket 
då de trängde in på borggården. Ryttmästaren Johan Gabriel Aminoff, som 
tjänstgjorde som adjutant hos hertigen, talade med folket utanför polis-
kammaren och försökte förmå Ebel att lugna massan.28 Och dragonlöjt-
nanten Wright red fram till folkmassan vid minst tre tillfällen för att med-
la.29 Vid det sista tillfället hade han även ett personligt ”bud” från regenten 
själv, hertig Karl. Även generaladjutanten Schwerin var vid detta tillfälle 
med och framförde överhetens åsikt att folket nog borde ge sig av hemåt. 
Sist i raden av myndighetspersoner som folkmassan fick möta var över-
ståthållaren Carl Vilhelm Modée som ovetandes om upploppet var på väg 

26 Exakt vilken teknik Wright använde är svårt att avläsa i protokollet, dock omnämns begrep-
pet ”svärmning” i sammanhanget. 
27 Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 30/4 1793, fol. 65.
28 Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 
30/4 1793, fol. 60 ff.
29 Löjtnantens egna rapport. Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, fol. 9 ff. 
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till Slottet för att uppvakta hertigen. Möjligen var det dock hans löfte till 
Ebel om att de Frese snarast skulle ställas inför slottsrätten som slutligen 
förmådde folket att ge med sig.

I folkmassan tycks det inte ha funnits någon högre ambition att använda 
alltför våldsamma metoder. Bortsett från den osäkra skottlossningen be-
tedde sig de samlade borgarna beskedligt och med respekt inför maktens 
representanter. Händelseförloppet kan snarare karaktäriseras som en 
fredlig demonstration än ett våldsamt upplopp eller ett uppror. Det ”upp-
roriska” momentet var att man vägrade lyda överhetens order att skingras. 
Det faktum att inte ens hertigens bud genast åtlyddes fick actor att i rätte-
gången yrka på åtal för ”uppror mot regenten” vilket enligt missgärnings-
balken var liktydigt med ”myteri” och belagt med dödsstraff.

Flera av folkets representanter visade dock vilja att förhandla med över-
heten. Ludvig Justi begärde redan på ett tidigt stadium att få ett ”enskilt 
samtal” med stadsfiskalen Ståhlström. Men det blev emellertid underståt-
hållaren Liljensparre som tog hand om Justi vid det tillfället. Var samta-
let hölls, hur länge det varade eller vad som sades framgår tyvärr inte av 
källorna eftersom Liljensparre reste från staden strax efter upploppet och 
därför inte kunde höras. Justi begärde även vid ett senare tillfälle ett lika-
dant samtal med hertigen själv. Något företräde hos regenten fick han dock 
aldrig. 

Även Niclas Ebel visade vilja att förhandla bl.a. genom att han ofta var 
den som förde fram folkets krav, eller som han själv menade: ”tolkat den 
allmänna rösten”.30 Han deltog även som frivillig att tillsammans med 
stadsfiskalen Nystedt gå till corps-de-gardet. Det var vidare även Ebel som 
krävde att hertigen själv – med sin kungliga ”paroll” på en blankett – skulle 
försäkra och bevisa inför det samlade folket att de Frese redan var arreste-
rad. Händelserna bekräftar delvis den tidigare forskningen som säger att 
det svenska samhället levde i en förhandlingskultur. Men där forskningsläget 
gärna har tonat ner de direkta handlingarna – i sammanstötningar mellan 
folket och överheten – och istället betonat välstädade konfliktlösningar vid 
domstolar och ting, visar det ebelska exemplet upp ett förhandlingsförsök 
mitt under pågående öppen konflikt ute på gatan. För att inte ställa de två 
begreppen mot varandra bör vi därför kunna tala om: förhandling i handling. 

Genomgående tog överheten dessa förhandlingar på allvar och visade 
intresse för folket och lyssnade på vad de hade att säga. De tog även egna 
initiativ och talade till vissa utvalda personer i massan med uppmaningar 
till dessa att göra vad de kunde för att lugna de övriga. Så tog t.ex. Ståhl-
ström vid det första tillfället den 5 januari upp viktualiehandlaren Zander 
på stadsfiskalskontoret för att be honom lugna ner sina vänner som stod 
utanför poliskammaren och väntade på de Frese. Samma sak gjorde Ståhl-

30 Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, fol. 25.
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ström även under själva upploppet två dagar senare, då med de sedermera 
åtalade Gabriel Gjerdström och Johan Sandberg. Och ute på gatan försökte 
stadsfiskalerna tillsammans tala med de borgare de kände sedan tidigare, 
bl.a. Gregorius och Hongelin som båda åtminstone till en början fanns 
med i upploppet.

När stadsfiskalen Nystedt företog att låta folket välja ut ett par ”depute-
rade” att följa med till högvaktens corps-de-garde för att visa att kaptenen 
de Frese satt häktad var även det ett uttryck för konfliktlösning förhand-
lingsvägen. När det sedermera visade sig att Nystedt hade fel i sin tro, och 
kaptenen inte alls befann sig i arresten förvärrades naturligtvis läget och 
irritationen och frustrationen steg bland borgarna. 

de Frese satt inte arresterad och överheten hade inte lyckats övertyga 
folket att han skulle ställas inför en rättvis rannsakning. Och så småning-
om tågade massan in mot Slottet. Förhandlingarna strandade och hertigen 
tvingades visa sina militära muskler. Det var gott om poliser på plats, och 
den samlade vaktkommenderingen med sina mellan 40 och 60 man kalla-
des ut innan slutligen de ridande dragonerna genom svärmning lyckades 
driva demonstranterna från den inre borggården ut på den yttre.31

Detta – eventuellt tillsammans med att borgarna nu hade förstått att de 
Frese inte skulle undgå rättvisan – fick folket att slutligen ge upp och gå 
hem. Men likväl fick de en slutlig moralisk förhandlingsseger med sig; de 
vägrade ge sig av först. Endast om dragonerna retirerade före dem gick de 
med på att lämna platsen. Och så fick det bli – löjtnanten Wright red undan 
och lämnade borggården fri varpå folket höll vad de lovat och med hedern 
i behåll kunde skingras.

Rättegångsförhandlingarna
Målet rörande upploppet togs – precis som slagsmålet – upp i slottsrätten. 
Ärendet behandlades den 8 januari, dvs. redan dagen efter oroligheterna. 
Till åklagare utsågs stadsfiskalen Ståhlström. Efter förhör med Ludvig Jus-
ti som ju hade arresterats kvällen innan, samt några av de militära befälen 
och överståthållaren Modée, menade Ståhlström att det sammangaddade 
folket inte endast gjort sig skyldiga till ”störande av ro och lugn” utan även 
”svårt förgripit [sig] mot konungen”. Och därmed var ärendet på för hög 
nivå för att avgöras i slottsrätten. Rättens ledamöter gick på Ståhlströms 
linje och med hänvisning till rättegångsbalken 8:2 resolverades att lyfta 
över målet till Svea hovrätt.32

Förhandlingarna i hovrätten började två dagar senare, den 10 januari, 
och pågick till den 28 mars, men efter överklaganden föll den slutliga do-

31 Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 30/4 1793, fol. 64.
32 ”Utdrag ur kungl. Slottsrättens Protokoll” den 8/1 1793, fol. 121 f. 
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men inte förrän i juni. Under den tiden hann man med 35 sammanträdes-
dagar. Rätten bestod av sju ledamöter, varav fyra hovrättsråd och tre lag-
män. Vid första sammanträdet upplästes slottsrättens protokoll och skri-
velse varefter det beslöts att till dagen därpå överlämna handlingarna till 
riksdrotsen33. Denne uppkom till hovrätten den 11 januari och meddelade 
att man på justitiekanslersämbetet varit ivrig i att bringa reda i händelser-
na. Det beslöts därför att så fort som möjligt påbörja rannsakningarna. 

Actor och de anklagade 
Den 15 januari utsågs Carl Johan Örbom till actor, dvs. åklagare i målet. 
Han inledde genast med att klargöra vilka som skulle anses som åtalade, 
nämligen:

Niclas Ebel, lärftshandlare 
Johan Sandberg, skräddare, f.d. regementsväbel 
Ludvig Peter Justi, fabrikör 
Johan Hindric Bergman, fabrikör 
Gabriel Gjerdström, viktualiehandlare 
Erik Daniel Christiernin, brukspatron 
Dandanelle, kopparslagare 
Gustaf Griberg, kryddkrämare

De tre sistnämnda avskrevs dock omedelbart (Dandanelle dessutom utan 
att ha blivit förhörd), då det enligt actor var uppenbart att dessa inte hade 
med upploppet att göra. Kvar var alltså fem åtalade, av dessa satt redan 
Justi i förvar sedan han blivit häktad på borggården under upploppet. Ef-
ter inledande förhör med de anklagade ansåg actor att även Ebel, Sandberg 
och Bergman skulle sättas i häkte. Rätten beslöt dock att låta Bergman tills-
vidare slippa inlåsning dock med skyldighet att hålla sig inom staden samt 
infinna sig i rätten så fort han kallades. 

Således fördes Ebel, Sandberg och Justi till häktet, och där fick de sedan 
sitta förvarade genom hela rättegången, dvs. i över fem månader.34 Denna 
tillvaro var naturligtvis inte den mest behagliga, och i synnerhet mot slutet 
klagades det över de dåliga förhållandena. Särskilt Ebel tycks ha vantrivts 
i sin trånga cell och uttryckte sig den 25 februari att ”han hellre ville utstå 
allting för att förbyta emot en underjordisk boning”.35

De anklagade hade inga försvarsadvokater, men kunde begära att få 
biträde och viss hjälp vid särskilda tillfällen, t.ex. när de skulle lämna in 
skriftiga förklaringar till sitt försvar vid rättegångens slutfas. Slående är 

33 Riksdrotsen var fram till 1809 överpresident för rikets hovrätter och främste ledamot i Högsta 
domstolen.
34 Förmodligen häktet under stadshuset vid Södermalmstorg
35 Svea hovrätts protokoll den 25/2 1793, fol. 250.
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ändå de anklagades kunnighet och förmåga att föra sig i rätten. De hade 
god koll på såväl juridiken och lagarna som rättegångsförfarandet och hur 
de skulle agera och vilka rättigheter de hade i domstolen. Flera gånger hän-
visade framför allt Ebel och Justi till olika lagparagrafer och även förslag 
till tolkningar av dessa. De var även noga med att kontinuerligt läsa proto-
kollen från rättegången och kom med invändningar om något inte stämde, 
eller om renskrivning och kopiering av dessa gick för långsamt.

I de inledande förhören fick de anklagade själva komma till tals och med 
egna ord berätta om sina förehavanden under upploppet. Alla anklagade 
var noga med att påpeka att de i förväg inte hade känt till att det skulle bli 
något upplopp eller demonstration. De flesta hävdade dessutom att de inte 
ens kände till slagsmålet som ju var orsaken till oroligheterna. Justi med-
gav dock att han kände de två fabrikörerna Gregorius och Hongelin och 
även att han hade råkat dem i folkmassan utanför poliskammaren. 

Anledningen till att Justi kom till platsen, hävdade han själv, var emel-
lertid inte att träffa sina vänner – han visste ju inte om att de skulle vara 
där – utan det berodde helt enkelt på en slump: han var på väg hem från 
jobbet  någon gång mellan klockan fyra och fem då han blev varse folkmas-
san. Av nyfikenhet gick han dit och frågade vad som var på gång. Eftersom 
han sympatiserade med de två fabrikörerna drogs han med i massan och 
deltog, som han sa, ”av överdriven hetta”.36 Dock menade han att han se-
nare hade försökt hjälpa till att styra upp oroligheterna och övertalat fol-
ket att gå hem.

Likartade berättelser hade även de fyra andra anklagade. Anledningen 
till att de kom till platsen var att de råkade ha vägarna förbi. Och flera av 
dem ville göra gällande att de nog snarare hade försökt avstyra oroligheter-
na än spä på dem. Till skillnad från Justi hävdade både Sandberg, Bergman 
och Gjerdström att de aldrig hade aktivt deltagit i upploppet, utan endast 
stått vid sidan av. 

Niclas Ebel berättade att han precis klockan sex hade kommit gående 
norrifrån på väg mot sitt hem på Södermalm. Tanken var att han skulle ta 
vägen över julmarknaden på Stortorget. Men på Slottsbacken såg han en 
stor folksamling och tänkte väl att det inte kunde gå värre för honom än 
för någon annan i hopen och stannade därför för att ta reda på vad som var 
å färde. Han sa även att han innan dess aldrig hört talas om vare sig slags-
målet, kaptenen de Frese eller att denne kallat fabrikörerna Gregorius och 
Hongelin för ”borgar-rackor”. Allt detta fick han veta på plats.

Ebel menade att han därav ”lika med allmänheten gjort den Reflexion, 
att fastän de ej voro adelsmän borde de ändå såsom människor vara fre-
dade för övervåld och smädeliga tillmälen”.37 Och visserligen hade han då 

36 Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, fol. 18.
37 Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, fol. 23.
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tagit till orda men sa bara vad alla menade, att ”De Frese skulle träda i häk-
te”. Han ansåg sig absolut inte själv ha upphävt sig till talesman för folket, 
utan snarare ”på anmodan […] tolka[t] den allmänna rösten”.38 Att det var 
just han som talade berodde alltså delvis på att han, som han sa, ämnade 
”förekomma […] det oväsende och buller som nödvändigt skulle uppstått 
om flera talt på en gång”. Men även på att generaladjutanten Schwerin som 
var den klagomålen vid det tillfället var riktade till ”just kommit att stanna 
framför Ebel och liksom till honom adresserat tilltal”.39 

 När Schwerin efter samtalet med Ebel återvände till Slottet följde folket 
efter in på borggården. Och så gjorde även Ebel; han tog sig in genom Söd-
ra slottsporten, genom ”mörka gången”, till höger mot Logården, och vid 
Stora trappan träffade han självaste överståthållaren Modée. Ebel berät-
tar att överståthållaren vid det tillfället tog honom i hand och försäkrade 
om ”laglig satisfaction” gällande de Frese. Nöjd med detta gick han hem, 
klockan var då strax före åtta. 

38 Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, fol. 24–25.
39 Svea hovrätts protokoll den 16/1 1793, fol. 24.

Julmarknaden på Stortorget. Färglitografi av Carl Andreas Dahlström, 1859. SSM.
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Vittnen och förhör
Totalt förhördes närmare 70 personer under de 35 sammanträdesdagarna. 
Av dessa avlade 46 personer vittneseden. Lite drygt hälften av vittnena var 
soldater, poliser, officerare eller vakter, omkring en tredjedel utgjordes av 
de anklagades egna vittnen, och resten var vittnen som kallats av actor el-
ler som rätten av annan anledning ansåg borde höras.

De anklagade hade alltså möjlighet att stärka sin argumentation ge-
nom att kalla egna vittnen. Framför allt var det Niclas Ebel som utnyttjade 
denna möjlighet, han använde inte mindre än elva vittnen. Sju av dessa var 
borgare som hade varit med i folkmassan och som skulle intyga att Ebel 
hade uppfört sig på ansvarstagande och medborgerligt sätt under upplop-
pet och inte begått olagligheter. De övriga fyra användes av Ebel för att be-
visa att han inte anlände till poliskammaren förrän klockan sex på efter-
middagen och därmed inte kunde ha varit med och förberett upploppet 
eller eldat upp massorna.

Klockan kvart i sex, berättade grosshandlaren Johan Niclas Bagge, hade 
Ebel kommit för att besöka honom i hemmet på Lilla Vattugränd40. Men 
Bagge hade bråttom då han skulle till en föreställning vid Operan som bör-
jade 15 minuter senare. De slog därför följe en kort bit innan Ebel vände 
ner mot Gamla stan medan Bagge fortsatte längs Drottninggatan. I förhö-
ren menade Bagge att Ebel absolut inte kunde ha haft kännedom om vad 
som pågick vid poliskammaren eftersom han inte nämnt något om detta 
när de möttes.

Denna beskrivning bekräftade Ebels egna berättelse vilket han i sin slut-
liga försvarsskrift även använde sig av. 41 Han åberopade där ett kraftigt stöd 
för sin sak hos sina vittnen, medan actors vittnen tvärtom, enligt honom, 
var svaga eller till och med jäviga. Actor argumenterade däremot precis 
tvärtom att hans vittnen var starka medan Ebels var svaga. Vi står här allt-
så inför ett källkritiskt problem; vid en genomläsning av protokollen får 
man emellertid intrycket att Ebels vittnen faktiskt var relativt svaga. Detta 
kan dock bero på avståndet mellan den ursprungliga utsagan och min läs-
ning av protokollen.42

De flesta av vittnena menade att de inte kunde säga huruvida folket blev 
mer eller mindre upprörda efter att Ebel tagit till orda. Grosshandlaren 
Asplund tyckte att folket nog mest hela tiden varit rätt tysta, han stod vis-
serligen en bit bort och gick rätt tidigt. Kryddkrämaren Lars Otter påstod 
sig ha kommit till platsen redan vid halv sex och stannande max en kvart. 
Ebel insåg i rätten att de nog ändå inte träffades under kvällen och beslöt 
att avstå från Otters vittnesmål. Otters kollega Johan Jacob Gestrin kunde 

40 Lilla Vattugränd finns inte kvar idag, men den hade ungefär samma sträckning som dagens 
Herkulesgatan söder om Klara kyrka.
41 Svea hovrätts protokoll den 22/3 1793.
42 Detta problem har jag tidigare diskuterat i Berglund 1995, s. 2.
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inte svara alls på om folket retats upp eller inte. Samma sak sa källarmäs-
tare Schlegel och guldsmeden Isaac Appelqvist som båda däremot kunde 
intyga att Ebel hade vänt sig mot folket och sagt någonting i stil med ”Tyst 
mina herrar…”.43 I vilket syfte han sade detta eller vad orden betydde dis-
kuterades dock inte vidare.

Varken Sandberg eller Justi använde sig av vittnen i sitt försvar. Justi 
kallade förvisso ett vittne, hyrkusken Anders Blomqvist. Men allt kusken 
hade att intyga var att han hade påträffat Justi när denne precis blivit gri-
pen av två vakter på borggården. Eftersom de kände varandra något sedan 
tidigare undrade han vad som hade hänt. Justi svarade att han var på väg 
till arrest, men att han inte gjort något olagligt. Därefter bad han Blom-
qvist att meddela hustrun Margareta om vad som hade hänt och även säga 
till henne att ”det ej voro farligt”. Justi hade ett nyfött barn med Marga-
reta och var därför orolig för deras del, men anade uppenbarligen inte att 
han själv skulle komma att bli kvar i häktet i närapå ett halvår. Tragiskt nog 
hade inte Blomqvist hennes adress varför saken fick bero.44

Johan Bergman åberopade fem vittnen, vilka han använde för att motbe-
visa anklagelser om att han varit aktiv i upploppet, ofredat några officerare 
samt skrikit ut att det skulle bli ”maskerad” på stället.45 Gjerdströms enda 
vittne, fabrikören Lars Svebelius, kunde intyga att han gick hem vid sju-
tiden tillsammans med Gjerdström. Dock hade han inte reda på vad denne 
haft för sig tidigare på kvällen.

Actor hade däremot en rätt stor skara vittnen att tillgå; tio dragonvakter, 
sexton poliser, de tre stadsfiskalerna, fyra officerspersoner, samt ytterliga-
re ett par civila. De flesta av dessa gav sin egen berättelse av händelserna 
under kvällen, vissa inlämnades dessutom skriftligt. Dessutom användes 
vittnen för att argumentera direkt emot de anklagade. Actor utnyttjade 
vid upprepade tillfällen även möjligheten att inkalla båda parter samtidigt 
till sessionsrummet. Dessa tillfällen utnyttjades naturligtvis också av de 
anklagade som då hade tillfälle att ställa egna frågor till vittnena. Stundom 
kunde de pressa vittnena rätt hårt.46

De anklagade försökte också vid upprepade tillfällen att misstänklig-
göra actors vittnen genom att påvisa jäv eller att påpeka brister och till och 
med lögner i deras berättelser. Ebel hänvisade till 17 kapitlet i rättegångs-
balken där det tydligt framgår att den som hade del i saken var jävig och 
kunde därför inte vittna i målet.47 Därav, resonerade han, torde ju varken 
stadsfiskalen Nystedt eller de delar av polisbetjäningen som såg till att Ebel 

43 Svea hovrätts protokoll den 23/1 1793, fol. 120, 121. 
44 Svea hovrätts protokoll den 11/2 1793, fol. 214 f.
45 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 83–90. Hotet om ”maskerad” torde kunna hänföras 
till attentatet mot Gustav III på maskeradbalen i mars året innan.
46 T.ex. Ebel i förhör med Wright och Aminoff, Svea hovrätts protokoll den 7/2 1793, fol. 187 ff.
47 RB 17:7.
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med flera gick till högvakten för att kontrollera de Freses arrestering – vil-
ket actor hävdat vara en brottslig handling – kunnat vara annat än jäviga.48 
Sandberg hänvisade också han till samma lagrum när han menade att för-
utom Nystedt så borde även både löjtnanten Stéen och polisuppsynings-
mannen Malmin anses jäviga. Stéen därför att han tillsammans med Sand-
berg ”med regementet haft åtskilliga rättegångar”. Malmin för att Sand-
berg ägde tvivel kring hans kunskaper i kristendomen.49 

Vad gäller löjtnanten Stéen så ansåg Sandberg dessutom att denne ”måt-
te träda i häkte till dess han lagligen bevisat de Sandberg gjorda obehöriga 
tillmälen”. Även Johan Bergman var inne på samma spår. Bakgrunden var 
att Stéen tillsammans med polisgevaldigern Bergstedt hade gjort påståen-
den att Sandberg okvädat vaktpatrullen och att Bergman ”fem eller fyra 
gånger därmed instämt”. Exakt vad som hade sagts kunde Stéen inte min-
nas men det var något i stil med ”Med våld uträttas här ingenting”. Berg-
man menade därför i rätten att dessa båda skulle ställas som anklagade i 
målet i stället för som vittnen åt actor.50

Actor i sin tur menade att personerna i fråga hade agerat i tjänsten och 
kunde därför inte anses vare sig jäviga eller misstänkta för brott. Rätten 
gick på actors linje och lät de berörda personerna vittna. I protokollet no-
terades därvid de anklagades missnöje.51

Niclas Ebel kände sig om möjligt ännu mer orättvist behandlad än de övri-
ga. Han menade att samtliga av actors vittnen var undermåliga. I ett brev till 
Konungen klagar han över detta: ”av 47 vittnen som avhörde blivit 5 endast 
mig äro emot och av dessa åter 1 jävad, 1 tvivelaktig, 1 delaktig och 2ne nämli-
gen ryttmästare Aminoff och kaptenen Wrigt skiljaktiga i sina berättelser”.52 

Teman i förhandlingarna
De ämnen rätten främst intresserade sig för vid förhören var sådant som 
primärt hade med upploppets brottsliga rubricering att göra. T.ex. åter-
kom ofta frågan om huruvida upploppet kan ha varit planerat. Stadsfiska-
len Nystedt hade under morgonen före upploppet fått höra att en budkavle 
cirkulerat på Södermalm angående ”att något buller” skulle komma att 
uppstå i samband med förhören i poliskammaren. Senare på dagen, tim-
marna före upploppet, hade han besökt Börskällaren mitt emot Poliskam-
maren och hade där märkt ”mycket missnöje över kapten de Freses förhål-
lande, samt däröver, att han undgått arrest”.53 Vidare kunde polisgevaldi-
gern Bergqvist vittna om vad han hört på stan före upploppet. En handels-

48 Svea hovrätts protokoll den 7/2 1793, fol. 191.
49 Svea hovrätts protokoll den 7/2 1793, fol. 191.
50 Svea hovrätts protokoll den 7/2 1793, fol. 192, 195.
51 Svea hovrätts protokoll den 7/2 1793, fol. 193.
52 Ebels skrivelse till Konungen den 31/5 1793, fol. 6.
53 Kungl. Maj:ts och Svea hovrätts utslag och dom den 30/4 1793, fol. 66.

Det ebelska upploppet 1793



180

man från Torneå hade kommit fram till honom och frågat hur det skulle 
gå för kaptenen de Frese, och när Bergqvist svarade att han inte visste fick 
han höra att ”folket torde samla sig emedan de voro onda däröver, att han 
ej kommit i arrest”.54

Det förekom även tecken på att personer i massan hade uppviglat fol-
ket och manat på till ökat tryck och engagemang. Under förhören av Ebel 
nämns att ”2 à 3 personer med trekantiga hattar” funnits bland folket vilka 
givit uppmaningar till folket att stå på sig och inte ge upp. Ebel menade att 
han hört ”av deras målföre” att dessa var utlänningar.55 Hedvig Elisabeth 
Charlotta klargör i sin dagbok att svenskar inte bar sådana hattar varför 
även hon snabbt konstaterade att det måste ha rört sig om utlänningar. 
Förmodligen, antog hon, måste det ha varit franska jakobiner eller möjli-
gen ryssar som efter mutor från den ryska ambassadören försökte under-
blåsa upploppet.56 Nils Staf som nämner episoden är dock mera kritisk och 
misstänker att Ebel har fabricerat hela historien med trekantshattarna för 
att förleda rättens ledamöter och därmed skyla över sin egen roll i upplop-
pet genom att peka ut mystiska utlänningar som de verkliga fienderna.57 

Ett annat sådant ämne som rätten flera gånger återkom till var frågan 
om skottlossningen på borggården. Här visade det sig att det endast var 
ryttarna ur dragonpatrullen som hade hört dessa skott, alla de övriga vitt-
nena nekade bestämt att de noterat någon skottlossning. Tanken att skot-
ten i själva verket var påhittade av dragonvakterna stöds från oväntat håll 
av polisgevaldigern Anders Bergqvist. I förhören berättade han att han 
samtalat med underståthållaren Liljensparre som då sagt att ”de säga att 
ett skott blivit lossat i Slottet, men det tror jag är en förbannad lögn”.58 

Någon vidare utredning kring detta uttalande gjordes dock inte, utan 
både frågan om skottlossningen, om upploppet var planerat eller om det 
i verkligheten fanns några utlänningar i märkliga hattar avskrevs när det 
slutliga utslaget föll den 30 april. På samma sätt behandlades påståendet 
att Sandberg och Bergman skulle ha yttrat ”här skola bliva maskerad”. 
Actor  hade drivit den frågan hårt, och fann stöd för detta hos ett par vitt-
nen. Men trots ihärdiga försök att fälla de två för det provokativa uttalan-
det lyckades han inte slutligt föra detta i tillräckligt bevis.59

Det gällde naturligtvis även för actor att precisera de anklagades indivi-
duella åtalspunkter och därmed ringa in deras olika brott. Här tycks actor 
ha rört sig på två plan; dels var det viktigt att utröna, isolera och bevisa var-

54 Svea hovrätts protokoll den 21/1 1793, fol. 92.
55 Svea hovrätts protokoll den 23/1 1793, fol. 122.
56 HEC IV, s. 13.
57 Staf 1950, s. 216 f.
58 Svea hovrätts protokoll den 21/1 1793, fol. 93.
59 Uttalandet kunde tolkas som ett hot om revolt vilket i så fall skulle öka straffvärdet och ge 
stärkt stöd för att MB 6 kunde tillämpas.
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je lagöverträdelse, men på ett mer övergripande plan försökte han klargöra 
de anklagades olika aktivitetsgrad enligt en outtalad skala från närvarande, 
via deltagande och aktivt deltagande till ledargestalt och slutligen anstiftare 
till upploppet. Den sistnämnda kategorin – anstiftare – lyckades man dock 
inte finna. Detta berodde delvis på mörkret och trängseln vilket medförde 
stora svårigheter för polis- och vaktbetjäningen vid identifieringen av de 
skyldiga.60 Men det hänger även samman med att actor aldrig lyckades föra 
i bevis att det rörde sig om ett i förväg planerat dåd. 

Förhandlingarnas slutfas
Den 22 februari anhöll actor om att få avge sitt slutliga påstående i målet 
vilket beviljades omedelbart. I påståendet fastställdes i tur och ordning: 
vilka som skulle anses som anklagade, de övergripande lagöverträdelserna 
som begåtts under upploppet, vilka specifika brott respektive person var 
skyldig till samt lagrum och straff för varje person. 

Till att börja med kunde actor konstatera att ingen förändring hade skett 
under rannsakningen vad gällde de anklagade. Det var fortfarande samma 
fem personer: Ebel, Bergman, Justi, Sandberg och Gjerdström som skulle åta-
las medan Christiernin, Griberg, och Dandanelle skulle anses oskyldiga. 

Actors beskrivning av upploppet och de brottsliga handlingarna kan 
sammanfattas i några punkter. Han menade att folket varit hämndlystna 
och samlat sig för att ”själva taga hämnd” för den oförrätt de upplevde sig 
ha varit utsatta för i och med kaptenen de Freses agerande gentemot de två 
fabrikörerna. De hade skanderat att ”folkets röst […] borde gälla” och där-
vid gjort ”ämbetsmän flerahanda tillvitelser”. På så sätt hade de uppträtt 
på ett fredsstörande sätt som var ”vådeligt för den allmänna säkerheten”. 
Vidare kan man citera fraser som: ”störande av allt skick och ordning”, el-
ler: ”kränkande lag och goda seder”.61 

Det grövsta brottet var dock att man inte hade åtlytt tillsägelserna att 
skingras, och särskilt illa blev det då man trots upprepade tillsägelser väg-
rade lyda ”konungens bud”, dvs. hertigens befallning – via ryttmästaren 
Aminoff och löjtnanten Wright – att skingras. Men även att man själv tog 
lagen i egna händer och krävde rättvisa trots att sådan utlovats ansåg actor 
vara emot det konungsliga budet.

[…] och det mest brottsliga uppträde; det är: att den oinskränkta undergivenhet 
och lydnad för konunga-maktens bud och befallningar, som alltid hos svenska 
folket varit lågande, ibland omförmälte samling sviktat, hans kongl. höghet 
hertigen av Södermanland vår nådiga regent, underrättad om folksamlingen 
och deras förhållande […] i nåder låtit 2ne särskilda gånger kungöra regentens 

60 Se t.ex. förhör med uppsyningsmannen Carl Lindroth i Svea hovrätts protokoll den 22/1 1793, 
fol. 107.
61 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 236.
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nådigste befallning till samlingen att genast skiljas, och att regentens nådiga 
vilja vore, det kapten de Frese lämnades under lagen, samt ehuru regenten 
måst erfara ohörsamhet för dessa sina nådige bud, ändå sträckt konungsliga 
mildheten så långt, att regenten […] för tredje gången låtit utgå varning 
och befallning till folksamlingen att skingras, men långt ifrån att densamma 
ändå lytt eller låtit sig föras till efterfinnande av deras ovillkorliga plikt, fast 
mera skridit till den höjd av ytterlighet, att, oaktat varningar instorma inom 
konungens borg, och därstädes vidare, under buller och oljud, kräva hämnd på 
en person, som regenten själv försäkrat, icke skulle undgå lagens stränghet62

Dessutom tog actor upp de avlossade skotten på borggården vilka ytterliga-
re spädde på brottes grova art. Men han var noga med att poängtera att all 
skuld och vanära måtte falla ”enskilt på dem, som […] låtit självsvåldsan-
dan hos sig råda till den grad, att de kunnat gå till ett så neseligt utbrott”. 
Ingen skugga skulle således falla på, som han skriver: ”huvudstadens för 
undersåtelig nit, ära och medborglig dygd utmärkte och aktade borgerskap 
och övriga invånare, vars redelighet alltid lyser och består.”63

Därefter övergick actor till att tala om de fem anklagade personernas 
enskilda förehavanden i upploppet, deras konkreta brottsliga handlingar 
samt de lagrum och straff som han åberopade. 

niclas ebel var den som främst hade utmärkt sig och därför skulle dö-
mas hårdast. Enligt actor hade han förgripit sig enligt en rad punkter. För-
utom att han deltagit i folkmassan hade han upphävt sig till talare för folket 
och yrkat att de Frese skulle arresteras. Han hade dessutom ansett att det 
var ”folkets rätt” att så skedde. Vidare hade han oomtvistligt begivit sig till 
högvakten och ”forskat” i fallet de Freses arrestering, samt efter erhållen 
kunskap därom återvänt till folket och meddelat detta på ett sådant sätt att 
han ”uppretat folksamlingen”.64 Han hade ställt sig i spetsen för folket och 
trots upprepade varningar vägrat åtlyda regentens bud. Detta dessutom 
även efter att regenten klargjort att den omtvistade kaptenen skulle ställas 
inför lagen. Till yttermera visso hade Ebel varit så fräck att han krävt en 
blankett med hertigens konungsliga sigill och försäkran att de Frese skulle 
arresteras, och om så inte skedde så hotade han med att folket själva skulle 
hålla vakt om kaptenen. Allt detta sammanfattade actor i fem punkter:

Ebel såsom förvunnen, det han [1] ibland en sig samlad uppstudsig menighet 
[2]fört högsta ordet, [3]satt sig upp emot regentens bud, [4]sökt föreskriva 
regenten lagar och villkor samt [5] inom konungens borg sig förbrutit [min 
numrering].65 

62 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 236 f.
63 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 237 f.
64 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 238.
65 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 239 f.
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För detta yrkade actor på straff enligt missgärningsbalken sjätte kapitel, 
andra paragrafen (MB 6:2), samt kungliga hovartiklarna från 16/12 1687. 
Actor menade att Ebel var den som borde anses som upphovsman till upp-
loppet och således skulle han dömas till döden.66

Samma lagrum hänvisade actor till även för de fyra andra. johan sand-
berg hade enligt, actors påstående, haft ”synnerligen ovilja emot de 
Frese”. Han hade liksom Ebel deltagit i folkhopen och varit med hos hög-
vakten och därefter medverkat i att uppreta det församlade folket. Vidare 
hade även han vägrat åtlyda regentens bud och tillsammans med den övri-
ga folksamlingen trängt sig in på borggården. Men han hade även uppträtt 
illa mot löjtnanten Stéen och gjort honom ”högst obehöriga tillvitelser”. 
Samt ropat ”att det skulle bliva maskerad om natten”. 

Han hade dessutom uppträtt oärligt i rätten: i sitt påstående menade ac-
tor att Sandberg hade ”än nekat och än medgivit en och samma omstän-
dighet”. Vidare hade han bestridit de mest påtagliga sanningar och med 
berått mod försökt bortblanda vittnesberättelser och söka jävighet hos 
vittnen som uppenbart inte var jäviga. Han hade med actors ord ”haft yt-
tersta bemödande att nedgräva sanningen och dymedels skyla sina brott: 
Ett steg som oskulden aldrig behöva gagna”.

Förutom de nämnda lagparagraferna i missgärningsbalken och 1687-års 
hovartiklar hänvisade därför actor även på straff enligt rättegångsbalken. 
Den sammanlagda yrkade straffsatsen blev dock endast en månads fäng-
else vid vatten och bröd, samt offentlig avbön till löjtnanten Stéen för sitt 
agerande emot honom.67 

ludvig justi hade enligt påstående gjort sig skyldig till att ha deltagit 
i upploppet, instämt i ropen på de Freses arrestering samt ej åtlytt upp-
maningarna att skingras. Dessutom hade han blivit gripen på bar gärning 
inom borgen. Vidare kände han till förhören i poliskammaren i förväg va-
rav man kunde dra den slutsatsen att det var anledningen till att han så ti-
digt kunde vara på plats. Enligt samma lagrum som för Ebel yrkades på en 
månads fängelse vid vatten och bröd även för Justi.68

johan bergman kom något lindrigare undan. Hans påtalade brott 
var att han deltagit, såväl i poliskammaren som på Slottsbacken och inne 
på borggården och i Slottet. Han hade vägrat åtlyda regentens bud och in-
stämt i hopens rop mot de Frese. Enligt samma lagrum som ovan ansåg ac-
tor att 14 dagars fängelse var lämpligt straff.69

66 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 240. Karl XI:s hovartiklar från 1687 finns tryckta i 
Schmedeman 1706, vol. 1–2, s. 1150 –1186. Det framgår dock inte av protokollet vilken paragraf i 
hovartiklarna som avsågs.
67 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 240–242.
68 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 242 f.
69 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 243–245.
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Slutligen gabriel gjerdström som likaså han hade deltagit och in-
stämt i folkets skrikande om de Freses arrestering samt trotsat regentens bud. 
Dock kunde han bevisa att han hade gått innan folket hann ta sig in mot Slot-
tet varför actor menade att endast åtta dagars vistelse i fängelse fick räcka.70

Efter att allt detta var uppläst resolverade rätten att de anklagade hade 
möjlighet att inlämna egna förklaringar mot actors påståenden. Protokol-
let skulle kopieras och distribueras till samtliga berörda, och därefter hade 
de anklagade åtta dagar på sig att inkomma med sina förklaringar. Proces-
sen tog dessvärre sin tid och därför kunde inte förhandlingarna fortsätta 
förrän den 22 mars. De stackars häktade fick således sitta en hel månad i 
väntan på administrationen.

De fem förklaringarna är inbördes rätt olika till sin karaktär både vad 
gäller omfattning och argumentation. De är alla välskrivna och ger en tyd-
lig bild av att de anklagade var kunniga i såväl juridik som retorik. Sam-
mantaget är de intressanta eftersom man har givit de anklagade ett stort 
utrymme att komma till tals och ge sin syn på upploppet och de brott som 
de har anklagats för. Emedan de utgör svar på actors rätt konkreta påståen-
de angående brottsrubriceringar och lagrum kan de fem anklagade på ett 
mycket tydligt sätt argumentera för sin sak. 

De arresterade hade tillstånd – om än begränsat – att ta emot besök i sina 
celler, men det troliga är att de faktiskt författade sina förklaringar själva. 
Dock begärde Justi, som kom från Turkiet och inte behärskade det svenska 
språket så bra, att få ”biträdas av någon fullmäktig”. Rätten godkände Jus-
tis förslag och lät honom få samråda med notarien Jan Erik Ringström.71 

niklas ebels skriftliga förklaring är inte överraskande den mest omfat-
tande av de fem. Han inledde sin 16 sidor långa försvarsskrift på ett reto-
riskt pedagogiskt och välformulerat sätt genom att ställa några frågor som 
han själv sedan kunde svara på. Inledningsvis påtalade han det enkla i att 
som actor döma någon till döden, men det omöjliga i att verkställa en så-
dan dom. Sedan frågan: ”Av vad skäl påstås mitt liv?”, och det simpla sva-
ret: ”Jo! för det 6 kap. 2§ missgs b[a]l[ke]n så bjuder”, och så vidare: ”Har 
jag gjort vad denna B[a]l[k] föreskriver? Kan mig bevisas hava samlat män 
tillhopa? Att jag intalt de församlade ej lyda konungens eller dess befall-
ningshavares bud?” Och så svaret: ”Nej, om allt detta kan icke ett enda 
vittne det ringaste framdraga”.72

70 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 245. För Gjerdström hänvisades även till MB 3.
71 Svea hovrätts protokoll den 4/3 1793, fol. 257. Hovrättsrådet Eftenberg reserverade sig dock 
emot detta beslut eftersom Ringström, som liksom Justi var god vän med Gregorius och Hong-
elin, hade deltagit i upploppet och även vittnat i rätten.
72 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 209. (Ebels förklaring ligger även 
bland det övriga protokollet, den 22/3 1793, fol. 265–280.)
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Så varför var han då anklagad och häktad? 

Jo! för det jag stått på allmän gata, därstädes vågat tala med de av regenten 
nådigst utsände bud! fördristat anlita om en fredsstörares saktande! genom 
mina svar sökt tillfredställa den församlade allmänheten! uppehållit 
mig ungefär 5 minuter i Slottsvalvet! och uppå därstädes varande herr 
överståthållarens begäran givit mig i svaromål med honom.73 

Han medgav alltså att han hade deltagit i folkmassan och samtalat med 
maktens representanter, men något brottsligt i sitt agerande kunde han 
inte se. Här råder således en diskrepans mellan å ena sidan actors och å den 
andra Ebels syn på händelserna, och vad som måste anses som brottsligt.

Ebel gick vidare och menade att det han gjort var i själva verket att följa 
sin ”medborgerliga plikt”.74 Actor hade dömt honom efter vad folket gjort 
och inte efter vad Ebel gjort. När Schwerin eller överståthållaren Modée 
hade tilltalat honom hade han sett sig pliktskyldig att svara vad folket an-
såg. Så gällde till exempel inslaget med den blankett med hertigens sigill 
han krävde, och menade att ”folket, men ej jag begärt dess parole om verk-
ställandet av allmänhetens önskan”.75

På så vis gick han igenom punkt efter punkt i actors påstående och häv-
dade sin egen rättrådighet och actors felaktiga eller falska anklagelser. Han 
ifrågasatte kraftigt rättssäkerheten när han själv hade fått sitta så länge i 
arrest anklagad för ett brott som han inte ens begripit att han hade begått, 
medan kaptenen de Frese som ju var orsaken bakom hela upploppet borde 
vara den som satt inlåst.

Vad kan väl vara naturligare och mera enligt med lagen, än då man äskar 
säkerhet å en angiven brottsling på det han till sitt straff må komma, är icke 
jag själv ett exempel, utan överbevist brottslighet, utan edeligen av hörde 
vittnen, utan mitt bejakande av annat än jag stått på allmän gata och svarat 
regentens bud med anständighet, utan orolighets utbrott, tvärtom mera 
tystad än retad dem församlade menigheten, samt under åberopande av 
flera vittnen till mitt urskuldande, blev jag dess oaktad till häkte dömd. 
Kap[tenen] De frese däremot vilken för dess lasteliga uppförande i egenskap 
av befälhavare tagit en underhavande i försvar, samt enligit assessor Nystedt 
den 1 februari avlämnade berättelse, i edsvuren brandvakts kaptenens 
närvaro yttrat sig då fabrikören Gregorius uppvist sina blodiga fingrar, ja! 
om jag gjort rätt borde jag trätt värjan igenom dig din sacramenska borgar racka 
[min kursiv.].76

73 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 209.
74 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 210.
75 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 210.
76 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 211.
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Att Ebel var insatt i juridiken visade han genom att påtala brister i actors 
agerande. På en rad punkter, menade Ebel, hade actor begått juridiska el-
ler tekniska fel. Som exempel drog han upp en lagparagraf ur rättegångs-
balken där det framgår att innan åklagaren väcker åtal måste han inlämna 
en ”skriftlig notifikation” till den berörde. Men så hade inte skett i detta 
fall. Vidare hade actor begärt Ebel häktad trots att han inte hört edgångna 
vittnen. Actor hade dessutom underlåtit att begära ”förtydligande upplys-
ningar från tvetydiga vittnen”. Flera vittnen hade hörts utan Ebels närva-
ro, och så vidare.

Som avslutning i sin långa försvarsskrift bytte han tonfall och föll tillba-
ka i en gråtmild retorik. ”Vad strängare straff kan jag väl få, samt vara mera 
smärtande, än under så många plågor se en betryckt maka övergivas av 
alla, se mig ryckas ur dess armar och kastas i ett underjordiskt fängelse[?]” 
Ebel hade vid den tidpunkten alltså suttit i över två månader i arresten och 
började misströsta: ”å sådan ort har jag nu setat 2 månader! och torde ännu 
kanske få sitta 2 till [---] vad kan väl vara hårdare än i så upplysta tider som 
nu härda ut så mycket, och vem skulle nu väl efter så mycken plåga? samt 
den bedröveligaste utsikt för min framtid ej vilja förbyta Döden emot li-
vet?” Men Ebel påminde sig: ”Dock då jag betraktar mig vara man och far 
omgiven av en huld och kär makas ömhet”. Han saknade sin hustru och 
han saknade sitt barn, ”ett spätt barn om 3 års ålder i arresten mig omfam-
nar, till sitt bröst trycker, dess späda armar emot mig utsträcker”. Det var 
för deras skull han måste kämpa vidare och inte ge upp: ”Nej! mitt hjärta 
blöder vid åsyn av deras i tårar badande kinder, och för rädsla darrande 
kropp…”. Han vädjade till sina ”domare” att låta den tid han redan sut-
tit under jord vara straff nog. Rättens ledamöter torde ju ”själva veta vad 
en man är skyldig dess maka och barn”. Att låta honom lida än mer vore 
detsamma som att straffa de tre oskyldiga människor som utgjorde Ebels 
familj.77

Efter detta anförande anhöll Ebel om att få släppas ur arresten och få kom-
ma hem. Eller om detta vore omöjligt så åtminstone få byta cell. Men hans 
bön skedde inför stängda öron – rätten lät honom inte gå fri och vad gäll-
de cellen så hänvisade man till berörda instans som bestämt hävdade att 
Ebel faktiskt hade det bekvämaste arrestrummet som för tillfället fanns att  
tillgå.

Några dagar efter behandlingen av Ebels förklaring togs de övriga fyra 
fallen upp i rätten. johan sandbergs taktik var något väsenskild från 
Ebels. Han nekade till de allra flesta anklagelser i actors påstående. Han 
hade enligt honom själv aldrig ropat på de Freses arrestering, för detta 
fanns heller inget vittne. Han hade inte heller någonsin under upploppet 

77 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 215–216.
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kunnat höra dragonpatrullens eller någon annan av de höga herrarnas or-
der att skingras varför han således inte kunde ha vägrat åtlyda regentens 
bud. Angående att han skulle ha stojat om ”maskerad”, så hävdade Sand-
berg, att det fanns så stora fel i löjtnanten Stéens vittnesmål att detta helt 
borde borträknas. 

Och som ett slutgiltigt bevis på att han ingalunda kunde vara någon upp-
rorsman eller brottslig mot sin överhet utan istället en sann patriot som 
gjorde allt för sitt fosterland påtalade han att han ”under kriget [trol. Gus-
tav III:s. ryska krig 1788–1790, min anm.] lämnade [sin] borgerliga näring, 
grep till vapen emot rikets fiender av blott nit för en kär och älskad konung 
och fäderneslandet”.78

ludvig justis argumentation var närmast motsatsen till Sandbergs. 
Han erkände allt det som actor påstått att han gjort, dock med det förbe-
håll att det han gjort knappast enligt hans egna preferenser skulle kunna 
ha varit olagligt. Som parallell påminde han om händelserna vid 1789-års 
riksdag då, som han skrev, ”en hop sämre folk med påkar och käppar, in-
tog Riddarehustorget samt stormade in på Riddarehuset, utan mig veterli-
git minsta åtal.”79 Varför skulle det som inte var åtalbart för bara något år 
sedan och som uppenbarligen fortfarande levde kvar hos stockholmarna 
vara åtalbart denna gång, frågade sig Justi.

Actors påstådda lagparagraf i missgärningsbalken stadgade ju, som Justi 
därefter skrev, straff ”å sammansättning emot konungens bud, samt å upp-
ror och myteri”, men – frågade sig Justi återigen – ”var finns väl samman-
sättningen emot konungens bud?”, och han fortsatte: ”Sammansättning 
förutsätter en i ont uppsåt avtalad och överenskommen sammankomst”. 
Men så hade enligt Justi nu inte varit fallet, ”det gives ju icke minsta spår 
eller sannolikhet därtill”. När actor påstod att Justi hade visat ”förakt för 
alla föreställningar”, så svarade Justi med en intressant parallell där han 
påvisade skillnaden mellan att visa förakt och att inte åtlyda.

Det är märkelig skillnad emellan förakt, och ej åtlyda, det förra innefattar 
stadgat uppsåt och omdöme, då det samma tillkommer oaktsam överilning: 
exempl. gratia: vår kristna religions bud och ordning åtlydes icke alltid, men 
därföre föraktas den ej: Att straffa den som på sabbaten blir ifrån kyrkan 
och gudstjänsten såsom hade han föraktat den samma vore emot både guds 
och världslig lag.80

Vidare skrev han att det enda som yrkades i folkmassan var ju att de Frese 
borde arresteras, och mycket riktigt blev han ju sedermera även skickad i 

78 Sandbergs berättelse den 11/3 1793, fol. 219–220. (Även i protokollet den 25/3 1793, fol. 281–284.) 
79 Hantverkaruppbådet, se ovan. Justis berättelse den 21/3 1793, fol. 222. 
80 Justis berättelse den 21/3 1793, fol. 222. (Även i protokollet den 21/3 1793, fol. 284–290.)
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arrest. Så det kunde alltså inte ens ”sägas, att arrest yrkades emot lag å en 
oskyldig!”81 Brott vore det väl om folket hade samlats i uppsåt att göra my-
teri. Men nu var det fråga om ”ett antal hederligt folk”, utan uppsåt. Justi 
angrep både actor och rättens ledamöter när han påpekade att man i för-
handlingarna borde ha lagt mer energi på att utröna avsikten hos de inblan-
dade. Det var ju där det påstådda brottet låg! Och Justi avslutade med or-
den: ”god domare är bättre än lag”.

johan bergmans argumentation liknar Sandbergs nekande strategi. 
Actor hade enligt Bergmans tolkning av hans påstående framför allt an-
märkt på två punkter: För det första att han sällat sig till folksamlingen 
trots att han insett att den var orolig och för det andra att han satt sig upp 
emot regentens bud. Bergman nekade till båda anklagelserna: visserligen 
erkände han att han varit med i folkhopen men endast en kort stund. An-
ledningen var nyfikenhet, han hade hört ropen från poliskammaren när 
han stod vid sin försäljningsbod på Stortorgets julmarknad och gick dit 
för att se vad som var på gång. Actors påstående att Bergman hade stan-
nat genom hela upploppet var dock fel. Han hävdade att han anlände om-
kring klockan halv sex, och gick därifrån (tillbaka till sin bod) c:a trekvart 
senare. Dock återvände han vid halv åttatiden men gick återigen inom en 
halvtimme. 

Precis som Sandberg attackerade Bergman actors huvudsakliga vittnen, 
löjtnanten Stéen och polisgevaldigern Bergstedt som båda hade påstått att 
de sett honom ropa om kaptenens arrestering. Bergmans försvar var att de 
måste ha misstagit sig på person.82

Slutligen så gjerdströms förklaring där vi återigen möter ytterligare 
en ny strategi. Gjerdström skyllde på att han dragits med i den uppiskade 
stämning som fanns i folkmassan: 

Om jag skulle med häftighet instämt i folkets yrkande om herr kaptenen de 
Freses arresterande, så var sådant en följd av folkets utrop om herr kapten 
de Freses föregivne svåra brottslighet, samt därjämte en överilning och 
mänsklig svaghet. 

Men han menade även att han drogs till platsen endast av ren nyfikenhet 
och att han tog sig bort från folksamlingen så fort han fick veta att kapte-
nen skulle ställas inför rannsakning. För att ytterligare understryka sin 
förträfflighet påpekade han att han under sina 18 år som borgare i Stock-
holm alltid ”haft för ändamål, att ställa [sig] till en obrottslig och underdå-
nig åtlydnad”, ”alltid haft en brinnande nit”, och så vidare.83

81 Justis berättelse den 21/3 1793, fol. 225.
82 Bergmans berättelse den 21/3 1793, fol. 227–234. (Även i protokollet den 22/3 1793, fol. 290–299.)
83 Gjerdströms berättelse den 6/3 1793, fol. 235–236. (Även i protokollet den 22/3 1793, fol. 299–300.)
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Precis som Ebel anhöll även de andra om fullständig befrielse från alla 
åtalspunkter. Och de som satt inlåsta även befrielse från häktet. Men utan 
resultat. Istället gick det ytterligare några dagar innan rättens slutliga reso-
lution kom den 28 mars.

Sammanfattningsvis kan om den sägas att varken actor eller de anklaga-
de blev fullt åhörda. För actors del blev det stora bakslaget att rätten fann 
att det åberopade lagrummet i missgärningsbalken till fullo inte kunde an-
vändas i fallet. Det gällde paragrafens första del som man tvingades stryka. 
Den krävde att man hade funnit upphovsmannen och de deltagare som 
var mest delaktiga i upploppet. Rätten ansåg här för det första att man inte 
hade kunnat bevisa att upploppet varit planerat i förväg och därför kunde 
man heller inte finna någon upphovsman. För det andra fastslogs även att 
man inte hade haft möjlighet att infånga eller igenkänna de aktörer som 
var mest pådrivande i upploppet. Orsaken till detta var dels mörkret och 
dels den stora trängseln framförallt i poliskammarens förmak. 

Det enda lagrummet som slutligen användes var således MB 6:2, andra 
stycket.84 Detta innebar att samtliga av de anklagade ansågs som endast 
mindre delaktiga. 

Genomgående sänkte därför rätten med anledning av detta de anklaga-
des straff relativt kraftigt. De slutliga straffen för var och en fastställdes till:

- Ebel  fängelse, 28 dagar vid vatten och bröd. 
- Sandberg  fängelse, 20 dagar vid vatten och bröd. 
- Justi  fängelse, 16 dagar vid vatten och bröd. 
- Bergman  böter, 50 daler silvermynt. 
- Gjerdström böter, 20 daler silvermynt. 
- Christiernin fri 
- Dandanelle  fri 
- Griberg   fri

Överklaganden
Men ärendet tog inte slut med detta. Actor, Carl Johan Örbom, kände sig 
missnöjd med de låga straffen och sände därför in en överklagan till Kungl. 
Maj:t. Argumentationen i brevet liknar den som han tidigare använt i rät-
ten. Ingenting nytt presenterades, men han tryckte kraftigt på brottets 
grova art och yrkade på samma åtalspunkter och lagrum som tidigare. Han 
inledde skrivelsen med orden: 

Ibland uppträden av den mest brottsliga och eftertänkeliga beskaffenhet, 
äro tvivelsutan att anse sådane då en samlad menighet icke lyder utan sätter 
sig emot konungens eller dess befallnigshavandes bud, samt i övigt sig 

84 ”Är någon mindre delaktig i den gärning, straffas han efter omständigheterna” (MB 6:2:2). 
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förhåller på ett sätt, som störer allmän och enskild säkerhet, kränker lagen 
och leder till de äventyrligaste följder.
 

Svenska folkets medfödda nit och trohet för sin överhet; den för samhällets 
bestånd och välfärd lika så angelägna som ovillkorlige plikt, att lyda 
konunga maktens bud: och den noggrannhet hos folket alltid rått, att 
denna plikt obrottsligt iakttaga, har varit en borgen, att ibland dem slikt 
vanhedrande utbrott icke kunde ske; Men, tyvärr, har man aftonen den 7de 
sistlidne Januari, måst erfara motsatsen.85

Örboms strategi var att försöka övertyga om att upploppet var planerat 
och att Ebel var en ledande gestalt i upploppet, vilket ju var de punkter 
som rätten hade backat på. Även om han medgav att han inte fullständigt 
hade lyckats bevisa ”att folkets sammanskockning blivit förorsakad ge-
nom uppbådning”, så menade han att man inte kunde bortse ifrån de star-
ka vittnesmålen hos stadsfiskalen Nystedt och polisgevaldigern Bergqvist. 
Men också det faktum att en sådan stor samling människor omöjligt skulle 
kunna församlas endast av ren tillfällighet visade att det måste ha föregåtts 
av förberedelser och ryktesspridning: ”folksamlingens förhållande från 
början till slut, den synnerliga iver som hos densamma rått, och dess visa-
de förakt för alla bud och maningar, tyckes även såsom vittna, att händel-
sen icke varit så tillfällig som föregivas velat”.86

Även Ebels agerande på plats visade att hans påstådda okunskap om 
slagsmålet och kaptenen de Frese måste ha varit falsk. ”Knappt var han 
[Ebel] anländ till samlingen, som då ännu icke skridit till något utbrott, 
förr än han började föra om det; vilket tyckes påtageligen förutsätta kän-
nedom om vad ordas skulle”87

Ebel torde alltså ha haft kännedom om upploppet i förväg, och troligen 
även ett finger med i planeringen, vilket gör att han således borde betraktas 
och dömas såsom upprorsmakare. Men, fortsatte Örbom, ”Om ock sig så 
förhålla skulle, som Ebel föregivit, att han utan överläggning eller samråd 
kommit till stället; så innefattas ju uti hans uppförande därstädes allt det, 
som fordras till utrörande av ett huvudmanskap och har det sin stämpel.”88 
Alldeles frånsett planering eller kunskap om slagsmålet och de Frese, så 
menade Örbom att Ebel hade bevisats vara ledare och huvudman för upp-
loppet och måste därför dömas – enligt missgärningsbalken – till döden.

Argumentationen gällande de övriga fyra anklagade personerna gick 
mer ut på att påtala tyngden i deras brott och att de med pålitliga vittnen 
hade överbevisats ha varit mer delaktiga i upploppet än vad hovrättens re-

85 Advokatfiskalen Örboms resolution den 6/5 1793, fol. 36.
86 Advokatfiskalen Örboms resolution den 6/5 1793, fol. 40 f.
87 Advokatfiskalen Örboms resolution den 6/5 1793, fol. 41.
88 Advokatfiskalen Örboms resolution den 6/5 1793, fol. 41–42.
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solution visat. Deras brott var enlig Örbom så grova att de ”icke synes med 
penninge-böter kunna försonas”, varför alla fyra måste bestraffas med 
fängelsestraff.89

Samtliga anklagade besvarade actors överklagan med att själva skicka in 
var sin skrivelse till Kungl. Maj:t. Den första av dessa skrivelser var Justis 
som inkom den 14 maj, resterande fyra är noterade inkomna den sista maj. 

Ingen av de fem skrivelserna innehåller några nya uppgifter eller reso-
nemang. Justi, Sandberg, Ebel och Bergman som hade suttit så länge – nu 
fyra månader – i häkte hänvisade till detta och hoppades att Kungl. Maj:t 

kunde medge att detta vore straff nog. Samtliga tog även avstånd från det 
brott som actor hade tillskrivit dem. Ebel menade, i likhet med Justis tidi-
gare förklaring, att han handlat moraliskt riktigt och att det han gjort inte 
kunde anses brottsligt. Den tidigare rätt gråtmilda tonen i Ebels försvars-
skrift var denna gången helt borta. I stället var han nu mer saklig i tonen 
och hänvisade till de fel och brister som han redan tidigare hade funnit i 
rättegångsförfarandet och actors argumentation.90

I den undersökta arkivvolymen ligger ett svar från Örbom på Justis skri-
velse. Troligen skrev han liknande svar även på de övrigas skrivelser, men av 
någon anledning finns de inte bevarade. Örboms svar var dock kort; han hän-
visade endast med några få meningar till sin tidigare insända överklagan.91

Kungl. Maj:t blev således den instans som fick fälla den slutliga domen. 
Den kom den 14 juni och fastslog att Ebel skulle dömas till fem års lands-
förvisning medan Sandberg och Justi fick fängelsestraff. För Ebels del blev 
upploppet början till slutet. Han återvände visserligen till Stockholm efter 
sina år i exil men lyckades aldrig åter få ekonomi i sin verksamhet. Han av-
led utfattig den 9 mars 1827.92

I slottsrätten hade domen mot kaptenen de Frese och soldaten Richter 
kommit några månader tidigare. Den 1 februari meddelades att de Frese 
skulle undergå 20 dagar och Richter 16 dagar på vatten och bröd. De båda 
fabrikörerna Gregorius och Hongelin friades från alla misstankar.93

Massan vid ebelska upploppet
Hur såg massan vid ebelska upploppet ut? Vittnesuppgifterna gör gällande 
att det var stor trängsel i poliskammarens förmak, och dessutom trängdes 

89 Advokatfiskalen Örboms resolution den 6/5 1793, fol. 46.
90 Ebels skrivelse till Konungen den 31/5 1793, fol. 3–6.
91 Advokatfiskalen Örboms skrivelse till Konungen den 31/5 1793, fol. 26.
92 Boëthius, ’Ebel, Niclas’, SBL, bd. 11, s. 770. Sten Carlssons notis i Cornell, m.fl. (red.) 1968, s. 228.
93 Slottsrättens diarium 1/2 1793, II C:1, Slottsrättens arkiv, SSA, s. 62; Slottsrättens protokoll 
1793, II A1:1793, Slottsrättens arkiv, SSA, s. 599–606.
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folk också ute på Slottsbacken. De vittnesmål som finns kring det samlade 
antalet personer i och utanför poliskammaren är: 1) politie gevaldigern 
Lars Jerner som i förhören hävdade att det var omkring 400 personer, 2) 
hans kollega Peter Lindroth som uppgav mellan 200 och 300 personer 
samt 3) kramhandlaren Forsstadius som uppskattade massan till omkring 
200 personer.94 Ytterligare en uppgift finns, nämligen Ebels egna som – när 
han berömmer sin egen insats för att lugna massan – ligger långt över de 
ovan nämnda siffrorna: ”ja jag kan även säga det har lyckats, ty att före-
komma 1500 à 2000 personers utbrott är nästan otroligt”.95 

Utsagorna har således kommit från båda sidor – överheten respektive 
massan – vilka, om man bortser från Ebels överdrivna vittnesmål, sam-
stämmigt landar på mellan 200 och 400 personer. Utsagorna härrör dess-
utom från olika tidpunkter vilket gör det troligt att folk tillkom under kväl-
len. Flera vittnen talar även om att folket började samlas från klockan fyra 
då förhören startade, men att det ännu fram till klockan sex var lugnt och 
stilla. Men när dörrarna öppnades började folket stoja och skrika. Därefter 
kan massans numerär ytterligare ha tilltagit. De allra flesta förhörda perso-
nerna som varit med i massan hävdar ju att de av nyfikenhet drog sig mot 
den skränande folksamlingen. Stadsfiskalen Teuchler noterade dessutom 
att folkmassan stundom blev ”tillökad av kommande och gående, som 
utan att taga del i saken, tycktes blott händelsevis hava dit anlänt”.96 Fält-
skären Abelsson vittnar dock om att endast 50 personer fortfarande fanns 
med i massan då de trängde in på borggården.97 Några ytterligare uppgifter 
om detta senare skede finns tyvärr inte som kan bekräfta att folket kan ha 
troppat av då de lämnade poliskammaren.

Vilka var då massans deltagare? Även här finns fragmentariska vittnes-
uppgifter. De anklagade, framför allt Ebel, gör gällande att det var Stock-
holms borgerskap som hade blivit förorättade av kaptenen de Frese och 
att borgarna nu markerade detta övertramp genom att samlas och kräva 
kaptenens arrestering. Men även andra uppgifter gör gällande att massan 
främst bestod av borgare. Uppsyningsmannen Anders Benedictus som 
ankom till poliskammaren vid femtiden sa att han visserligen inte kände 
igen någon särskild person, men kunde ändå se att massan främst bestod 
av kryddkrämare och handlare.98

Inte heller stadsfiskalen Teuchler kände igen några enskilda personer, 
men antog att detta berodde på att det främst var ”fabrikörer och deras 
folk” som flockades. Dock kunde han konstatera att det bland de mindre 

94 Lars Jerner i förhör den 21/1 1793, Forsstadius i förhör den 18/1 1793, Peter Lindroth i förhör 
den 22/2 1793.
95 Ebels berättelse: ”Slutelig förklaring!” den 22/3 1793, fol. 212.
96 Svea hovrätts protokoll den 1/2 1793, fol. 150.
97 Svea hovrätts protokoll den 17/1 1793, fol. 42.
98 Svea hovrätts protokoll den 22/2 1793, fol. 104.
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aktiva personerna fanns både ”kvinnfolk och barn”.99 Denna uppgift be-
kräftas även av kollegan Ståhlströms beskrivning av massans sammansätt-
ning: ”dem hava varit av de mindre fabrikanter och manufakturister, samt 
till äventyrs, en del deras arbetare”. Men stadsfiskalen hade även ”funnit, 
en och annan, som varit klädd i uniform”, men dessa var nog trots allt sol-
dater tillhörande vakten. Dock konstaterade han att även ”mycket löst folk 
där funnits, sluteligen även kvinnor och pojkar”.100

Av allt att döma var alltså ebelska upploppet – till skillnad från tidigare 
mass aktioner – ett medelklassbetonat upplopp. Enligt den i inledningen 
skisserade modellen som jag har hämtat från Charles Tilly skedde en för-
ändring i den folkliga oron från vad han kallar en 1700-talsrepertoar till 
en 1800-talsrepertoar. I det förra kapitlet såg vi att deltagarna i 1700-talets 
gatuupplopp i Stockholm huvudsakligen rekryterades från underklas-
sen. Men med tiden kom denna rekryteringsbas att förskjutas mot sam-
hällets mellanskikt. Min tes är att denna process på allvar inleddes under 
den oroliga  perioden mellan franska revolutionen och mordet på Axel von 
Fersen 1810. Därmed skulle även Tillys modell – med viss kronologisk kor-
rigering – fungera även för de stockholmska förhållandena. Det ebelska 
upploppet med sin medelklasskaraktär verkar alltså åtminstone prelimi-
närt kunna passa in i modellen.

I bilaga 3 har jag listat de personer som antingen har vittnat själv eller 
som nämnts i protokollen och som med stor sannolikhet deltog i massan 
under upploppet. Samtliga nämnda personer är män. Med endast något 
undantag tillhör alla i någon form borgarståndet, det framgår dock inte 
om personerna är mästare, gesäller eller arbetare. Ålder framgår endast i 
fyra fall och dessa är mellan 28 och 37 år. Dessa uppgifter stämmer ju bra 
med de vittnesuppgifter som erhållits från de poliser och fiskaler som utta-
lat sig. Dock saknas de grupper som t.ex. stadsfiskalen Teuchler fann bland 
de mindre aktiva, nämligen kvinnor och barn. 

En metod att sortera i ett bristfälligt källmaterial kan vara att se aktö-
rerna i massan utifrån deras aktivitetsgrad. Det är av naturliga skäl endast 
(eller framförallt) de mest aktiva aktörerna som återfinns i källorna; de 
åtalade, de som inkallades som vittnen och de som av andra anledningar 
omnämns i förhörsprotokollen. Det är den gruppen som här är samlad i bi-
lagan och som består av män ur den lägre medelklassen. Men utanför den 
kretsen återfanns t.ex. kvinnorna och folk ur andra samhällsgrupper. Någ-
ra bekräftande belägg för att så var fallet går inte att få, men behandlingen 
av källmaterialets brister och synsättet på aktörerna enligt aktivitetsgrad 
anser jag ändå får tillräckligt starkt stöd från t.ex. Teuchlers vittnesmål. 

99 Svea hovrätts protokoll den 1/2 1793, fol. 150.
100 Svea hovrätts protokoll den 18/1 1793, fol. 66 f.
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Även om kvinnor inte återfinns i källorna så finns det ingen anledning att 
tro att vare sig den ebelska incidenten eller upplopp överhuvud taget var 
en typiskt manlig företeelse. Kvinnorna var med stor säkerhet närvarande. 
Kanske tillhörde de, såsom Arlette Farge menar i sin bok om oron på Paris 
gator, till och med de mest aktiva men undslapp vakterna på grund av sin 
könstillhörighet. Kvinnorna fångades aldrig upp av ordningsmakten och 
kunde därför inte heller ställas inför rätta.101 

Upploppet som problem
Genomgången av källmaterialet från det ebelska upploppet har hittills va-
rit helt empirisk. Därav har även följt att framställningen till stor del har 
blivit deskriptiv snarare än analytisk. Undersökningen av justitierevisi-
onsvolymen om det ebelska upploppet har med anledning av detta lämnat 
en rad lösa trådar att forska vidare kring. I det följande avsnittet kommer 
därför upploppets bakgrund och dess betydelse att betraktas närmare. 
Vad gäller bakgrunden till upploppet är den centrala frågan varför upplop-
pet skedde. Det svar som ligger närmast till hands bottnar i ett missnöje hos 
borgarklassen, men även i den allmänt oroliga tidsandan. Decennierna 
runt sekelskiftet 1800 tycks åtminstone av den befintliga litteraturen att 
döma ha varit en mer orolig period än epokerna före och efter. Ledtrådar 
för mitt sökande efter svaret kan ses i hantverkarklassens begynnande 
marginalisering och officerskårens stärkta positioner. Internationellt så 
spelade den tidiga industrialiseringen och därmed arbetarklassens fram-
växt i England stor roll. Det är ju också detta som är drivande i Charles Til-
lys teori. Men även vågorna från den franska revolutionen hade naturligt-
vis stor betydelse.

Det sistnämnda kan även utgöra en viktig punkt i studiet av upplop-
pets samtida betydelse. Samtliga betraktelser över upploppet – nutida 
som samtida – anger Reuterholms skuggrädsla och skräck för ”jakobinska 
stämplingar” som det betydelsebärande i upploppet. Upploppet i sig var, 
enligt alla som omnämnt det, av mindre betydelse.102

Mitt intresse för upploppet ligger dock främst i att det på ett så tydligt 
sätt blottlägger maktförhållanden i samhället mellan folket och makten, 
samt mellan borgarna och militären. Men det visar också tydligt på en be-
gynnande demokratisyn. Folket demonstrerar mot rådande missförhål-
landen i rättstänkandet. Actors uttalanden och rättssyn ligger, enligt vårt 
moderna synsätt, långt efter t.ex. Ebels eller Justis. Carl Johan Örbom visar 
upp en gammal patriarkal syn på samhället där den enskilde undersåten 
skulle veta sin plats och inte ställa till oreda. Medan Justis uttalanden om 

101 Farge 1989, s. 297.
102 Jfr. NE-citatet i kapitlets inledning.
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att det han gjort knappast kan anses vara brottsligt, och att folkmassan be-
stod av ”ett antal hederligt folk” utan uppsåt, så skriver Örbom till Kungl. 
Maj:t att folkets agerande har varit ”av den mest brottsliga och eftertänke-
liga beskaffenhet”.

I materialet finns mängder med liknande exempel på hur actor respek-
tive de anklagade tolkat uttalanden och händelser på så olika sätt att man 
möjligen kan tala om diskurskonflikt. Kan detta vara en möjlig förklaring 
till varför överheten reagerade så kraftfullt emot upprorsmakarna, i syn-
nerhet mot de individer som utpekades som massans ledare? För att svara 
på frågorna krävs att det ebelska upploppet sätts in i sitt kontextuella sam-
manhang. I det som följer närmast ges därför en överblick över den sam-
tida internationella och inhemska oron och den offentliga debatten kring 
detta. Därefter återkommer jag till en fortsatt analys av det ebelska upp-
loppet.

Det oroliga sekelslutet

Internationella influenser
1700-talets sista decennium var en orolig tid runt om i Europa. I Paris stor-
mades Bastiljen den 14 juli 1789 och sedan följde en decennielång revolu-
tion som spred aggressivitet och osäkerhet till så gott som samtliga Euro-
pas stater. Men går man till Storbritannien kan sekelslutets orosvåg spå-
ras ännu något längre tillbaka i tiden. Hela den senare halvan av 1700-talet 
och även en bit in på det kommande seklet framstår som en av de absolut 
mest turbulenta perioderna i den brittiska historien. Redan på 1760-talet 
rasade ett folkligt uppror under ledning av parlamentsledamoten John 
Wilkes. Men den riktigt stora revoltvågen inleddes två decennier senare. 
På sommaren 1780 ledde Lord George Gordon nära 60 000 protestanter 
mot parlamentets underhus i syfte att upphäva en lag som tillkommit för 
att ge landets katoliker visst ökat skydd och inflytande. Demonstrationen 
urartade till ett upplopp med vandalisering av en mängd byggnader med 
katolsk anknytning. Uppemot 300 personer dödades i det som kom att kal-
las The Gordon Riots. Incidenten blev som ett startskott för ett drygt halvse-
kel av mer eller mindre spontana och våldsamma upplopp, oroligheter och 
folkliga protester i såväl städerna som på den engelska landsbygden.103

103 Archer 2000, s. 57–62.
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I Sverige följdes händelserna i England med stort intresse genom Stock-
holmspressen.104 Risken för liknande händelser i den svenska huvudstaden 
bedömdes emellertid ännu i början av 1780-talet inte som särskilt över-
hängande. Men redan några år senare tilltog oron betänkligt, och efter 
skandalen med Anjalaförräderiet under kriget mot Ryssland 1788 (se fö-
regående kapitel) hade osäkerheten i Stockholm vuxit radikalt. En svensk 
revolution tycktes – redan vid tiden före den franska – inte längre vara 
helt otänkbar. Nils Staf skriver att: ”Största delen av befolkningen vänta-
de emellertid en revolution, utan att veta varifrån den skulle komma, och 
började tänka på både försvar och gömställen för sin egendom.”105 

I Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok för augusti 1788 finns en notis som 
vittnar om att det kan ha funnits högt uppsatta planer på att vid komman-
de riksdag störta Gustav III från tronen och insätta en förmyndarregering 
under ledning av kungens bror hertig Karl. Som bevis för detta hade hon 
även en avskrift av ett förslag på en ny regeringsform som till stor del skul-
le innebära en återgång till den frihetstida författningen.106 

Andra rykten gjorde gällande att revolten skulle komma från Dalar-
na. Sådana spekulationer hade florerat under en längre tid, men kommit 
igång framför allt sedan Gustav III i september hade rest till Dalarna under 
oklara syften. Hade man att vänta ett nytt daluppror, fast denna gång med 
kungen själv i spetsen och eventuellt där även Stockholmspolisen under 
Liljensparres ledning kunde vara inblandad?107 Eller skulle hotet komma 
inifrån huvudstaden som kanslirådet Nils von Rosenstein varnar för i ett 
brev daterat den 12 september 1788? Något hot från stadens borgerskap 
såg han inte. Däremot var folket i det samhällsskikt i Stockholm som han 
gärna kallade ”populacen” mycket väl i stånd att agera lika våldsamt som 
dess motsvarighet i London gjort några år tidigare.108 

Men stockholmarna höll sig förvånansvärt lugna. Och de få gånger de 
väl reagerade så var det med kungens goda minne genom Liljensparres bi-
stånd. Förutom den i förra kapitlet behandlade folksamlingen utanför Rid-
darhuset 1789 inträffade även några incidenter i samband med firandet av 
olika mindre segrar i kriget i Finland. 

104 Dagligt Allehanda rapporterade utförligt om de engelska oroligheterna. Den 27 juni 1780 pu-
blicerades en lång artikel om bakgrunden till oron samt de inledande sammandrabbningarna. 
Två dagar senare kom ytterligare en längre rapport vilken inleddes med orden ”Den 6 och 7 hujus 
voro här så förskräckliga dagar som man icke sett på 100 år”, följt av en ingående beskrivning av 
händelserna. Den 3 juli återkom tidningen i ärendet för att berätta att ordningen nu äntligen var 
återställd. Slutligen publicerade tidningen ytterligare en vecka senare (10/6 1780) några kortare 
notiser, bl.a. några ”Anekdoter om sista tumultet”. Även Stockholmsposten hade nyheter från oro-
ligheterna i England. Se Staf 1950, s. 141. 
105 Staf 1950, s. 139.
106 HEC III, s. 324.
107 Staf 1950, s. 138 f., med hänvisning till statssekreterarna Ruuts och Schröderheims spekula-
tioner. Även i HEC III, s. 350 f.
108 Staf 1950, s. 139, med hänvisning till Rosenstein, Samlade skrifter III, 1838, s. 330.
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I mitten av maj månad 1790 lyckades Gustav III och hans svenska 
skärgårdsflotta tillfoga den ryska flottan vissa förluster i sjöslaget vid 
Fredrikshamn. Bl.a. erövrades flera ryska fanor som sedan i propagandasyfte 
skickades hem till Stockholm. Den 1 juni iscensatte Liljensparre en parad för 
att fira segern och föra fanorna från Haga där de förvarats in till Stockholms 
slott där festligheter med illuminationer och sång tilltog.109 Huvudeskor-
ten utgjordes av delar av Smålands kavalleri och bevakades av polisbetjän-
ter under ledning av Liljensparre själv. Sist i tåget gick en mängd hurrande 
hantverkargossar vilka – åtminstone enligt dagboksförfattaren Hochschild 
– hade fått möjlighet att delta genom att polischefen själv sett till att de fått 
ledigt från sina verkstäder. Paraden hade utannonserats i tidningarna, men 
för säkerhets skull hade polisen troligtvis också delat ut pengar till de pojkar 
som deltog i paraden. Hochschild såg med vämjelse på eländet och menade 
dessutom att de enda som tycktes roade av spektaklet var just dessa gossar 
med sitt ”jämna stojande”. Inte ens de äldre inom denna samhällsklass han 
kallar för ”pöbeln” verkade det minsta upprymda.110 Liljensparre själv ansåg 
däremot att det hela hade varit mycket lyckat och högtidligt.111

När så nästa stora seger – efter det s.k. ”Viborgska gatloppet” och den 
efterföljande segern vid Svensksund – skulle firas i slutet av juli ville Lil-
jensparre organisera festligheterna enligt samma principer som han gjort ti-
digare. Det var fanparad, illuminationer vid Strömsborg och Te Deum som 
skulle sjungas i alla kyrkor i staden. Firandet pågick i flera dagar. Den 21 juli 
skulle fanorna föras in från Haga på samma sätt som tidigare. Liljensparre 
hade även denna gång ordnat med en stor folklig uppslutning med gossar 
som uppmanats att jubla och hurra. Bland folket gick även skådespelaren 
Abraham de Broën – alltså samme man som gick i spetsen för oron i sam-
band med Gustav III:s kupp mot adeln vid riksdagen året innan.112 Denne 
de Broën tog återigen tag i situationen och samlade en stor folkmassa kring 
sig. Han tog sig till slottet och därifrån runt i Gamla stans gränder. Hela ti-
den drog han med sig allt mer folk, och massan tilltog till en imponerande 
storlek. Naturligtvis var folket inte omutbara, de hade bjudits generöst med 
öl, vin och brännvin på krogen Engelska källaren på Riddarholmen, och 
till viss del hade de även fått pengar av de Broën. Med stor sannolikhet var 
det Liljensparre som låg bakom såväl planeringen som finansieringen av 
tumultet även denna gång. Åtminstone är det på detta vis som Hochschild 
och andra samtida dagboksförfattare framställer händelserna.113 

109 Om illumination, se nedan om upploppet vid Maria fattighus. 
110 Hochschild II, s. 108. Notis i Dagligt Allehanda, 1/6 1790, s. 3.
111 Staf 1950, s. 166, med hänvisning till Liljensparres korrespondens till Gustav III, 1/6 1790.
112 Jfr. kap. 2.
113 Hochschild II, s. 126. Adlerbeth II, s 50. HEC III, s 293. Målet låg i slottsrätten. Protokollen är 
tryckta och finns att tillgå digitalt på internet via Stockholmskällan där även ytterligare ett sam-
tida mål med De Broën finns utlagt (www.stockholmskallan.se).
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Massan ställde till en hel del otyg på sin väg runt staden. De samlades 
utanför flera av de hus där de ledande inom adelsoppositionen hade sina 
hem och skränade i kör och ropade ”hurra för svenska ryssar!”.114 Det före-
kom även viss misshandel såväl av en officer som anmält sig till fanbäran-
det som av några förbipasserande borgare som förmodligen delgivit folk-
massan någon avvikande uppfattning i krigsfrågan eller något liknande. 

Att adeln var både irriterad och en aning uppskrämd av folkhopen är na-
turligt. Men även stadens borgerskap ställde sig negativa till de Broën och 
hans anhang – inte minst efter misshandeln. Detta fick till följd att borger-
skapets vaktkår vägrade gå ut om inte de Broën greps och sattes i arrest. 
Liljensparre fick därmed ett problem på halsen som han löste något osmi-
digt genom att alltför uppenbart försöka släta över de Broëns inblandning. 
Emellertid förelåg sedan ett par veckor tillbaka redan ett mål i borgrätten 
mot den omöjlige skådespelaren, och Liljensparre hade ingen annan möj-
lighet än att föra honom till häktet. Trion Gustav III, Liljensparre och de 
Broën lyckades ändå i slutändan nå viss framgång då de Broëns tilldömda 
straff i borgrätten som låg på fyra veckors fängelse på vatten och bröd 
överklagades till Kungl. Maj:t där det avskrevs helt och hållet med hänvis-
ning till skådespelarens rojalistiska motiv till det inträffade.115 Upprördhe-
ten hos oppositionen var naturligtvis stor, och som Hochschild uttrycker 
det: ”Man avbidar att se, huru kungen upptager detta, och befarar, att 
kungen på lagens bekostnad blandar sig i målet”.116 Klyftan mellan kungen 
och hans parti å ena sidan, och oppositionen inom den aristokratiska ligan 
å den andra, växte i kapp med händelseförloppet i Finland och segrarnas 
firande i Stockholm.

114 Slagorden ”svenska ryssar” var enligt Hochschild under ”denna tid packet härskri”, Hoch-
schild II, s. 126. Se även Nyberg (red.) 2006, s. 236.
115 Adlerbeth II, s. 50. Dessutom menade Adlerbeth att det hade ryktats om att De Broën erhållit 
1500 riksdaler i skadestånd.
116 Hochschild II, s. 131.

De beslagtagna fanorna 
efter slaget vid Svensksund 
1790 bärs in i Storkyrkan. 
Segern firades i flera dagar. 
Målning av Pehr Hilleström. 
Foto: SSM.  
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Revolutionen i Frankrike – och utvecklingen i Sverige
Sveriges krig mot Ryssland följdes med stor nervositet runt om i Europa, 
inte minst under de kritiska sommarveckorna 1790 då kriget såg ut att av-
göras. Men de händelserna som trots allt tilldrog sig störst uppmärksam-
het var utan tvekan den alltjämt pågående revolutionen i Frankrike. Kuri-
rer, sändebud, attachéer och diplomater på alla nivåer skickades runt mel-
lan Europas parlament och kungahus. Det officiella Sverige hade en lång 
tradition av goda förbindelser med Frankrike och det franska kungahuset. 
Gustav III hade ytterligare sett till att stärka dessa förbindelser efter sin 
statskupp 1772. Genom resor till Frankrike under sina första år som regent 
lyckades han lära känna landet och umgänget vid hovet. De två monarkier-
na ingick ett försvarsförbund som sedan förnyades flera gånger under 1770- 
och 1780-talen. Men relationerna försämrades emellertid med tiden – inte 
minst efter Ludvig XV:s död och Ludvig XVI:s kröning. Det svensk-ryska 
kriget blev spiken i kistan för försvarsförbundet. Frankrike hade fört sam-
tal med Ryssland och kunde inte sända de trupper som avtalet tillstod.117 

Gustav III:s svängning i sitt förhållande till Frankrike motsvaras även av 
en svängning inför upplysningsidéerna. Där kungen i sin ungdom vurmat 
för upplysning, reformer och tryckfrihet vände han under 1780-talet till en 
rakt motsatt inställning. ”Demokrati” blev ett glåpord och tillmäle, och 
den frihetstida författningen som han tidigt gjort upp med fasade han in-
för. Att folket skulle få mer makt och större frihet var han inte främmande 
för, men det var vägen dit som skilde Gustavs Sverige från det upplysta och 
revolutionära Frankrike. I Frankrike var det folket och den revolutionära 
rörelsen som skulle bryta ner aristokratin och dess grepp om samhället, 
ekonomin och politiken medan det i Sverige skulle vara kungamakten som 
var styrande i den utvecklingen.118

Det svenska hovet var således starkt fientligt inställt till revolutionen. 
Året efter Bastiljens stormning, när det stod klart att den franska kungafa-
miljen levde i allra högsta grad farligt, planerades som bekant en rymning. 
Med hjälp av bl.a. Axel von Fersen skulle Ludvig XVI och Marie Antoinette 
föras ur landet och sättas i säkerhet. Gustav III reste till Aachen dagarna 
före rymningen för att själv befinna sig i händelsernas centrum. Därifrån 
kunde han också inleda förhandlingar med flera av Europas monarker för 
att få till stånd en allians emot den franska revolutionen. Detta företag 
kom att dra ut på tiden och blev heller aldrig särskilt framgångsrikt. Det 
var endast Ryssland och Spanien som till slut fullt ut var beredda att stödja 
Gustav III i hans planer på en militär aktion. Han kunde inte anfalla själv 
då han som vanligt saknade medel för ett sådant projekt. Möjligen hade 
det kunnat lyckats tillsammans med de två nya allierade staterna, men om 

117 Se Söderhjelm 1920, s. 42–52.
118 För ett utökat resonemang om detta, se Söderhjelm 1920, s. 137.
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ett krig mellan Sverige och Frankrike nu eventuellt låg nära förestående så 
hann det aldrig bryta ut innan den svenska kungen var död.

Skotten på operan den 16 mars 1792 kom att innebära en kursändring i Sve-
riges förhållande till det revolutionära Frankrike.119 Kronan ärvdes av Gus-
tav III:s 14-årige son, Gustav Adolf. Som förmyndare och regent tillträdde 
Gustav III:s bror Karl som var hertig över Södermanland och gift med her-
tiginnan och dagboksförfattaren Hedvig Elisabeth Charlotta. Karl stod 
politiskt på oppositionens sida, och som en av hans första åtgärder kallade 
han hem Gustav Adolf Reuterholm och gav denne tjänstetiteln som pre-
sident i kammarrätten. I praktiken kom det att bli Reuterholm som inne-
hade regentmakten.

Under loppet av några månader manövrerades det gustavianska partiet 
så gott som helt ut från makten. I juli kom en ny liberal tryckfrihetsförord-
ning som med tydlighet markerade slutet på den gamla gustavianska eran 
och inledningen på en ny reformvänlig. En av de som gladde sig åt tryckfri-
heten och den förväntade nya liberala inriktningen i politiken var författa-
ren Thomas Thorild. Med sin skrift Mildheten som senare omarbetades till 
den mer berömda Tillegnan (till hertig Karl) stämde han in i hyllningskö-
rerna till den nye regenten och den nya tryckfrihetsförordningen. Andra 
röster i samma ämne gjorde sig hörda inte minst i tidningspressen. Flera 
hyllningsdikter stod att läsa t.ex. i Stockholms Posten, bl.a. dikten I anledning 
af Tryckfrihetsförordningen, som var ägnad till Gustav Adolf: 

Du sagt, att ”sedan Skaparns hand 
Sett Själen friheten att tänka”  
Att tvinga den med några band 
Det vore Mänskligheten kränka. 
 
Du för Ditt Fosterland bekänt 
Att Sanning är dess Rätt och Lycka 
Och att där Ljuset väl är tänt, 
Det vågar Makten ej förtrycka.120 

Reuterholm fortsatte sin utrensning med Armfelt som var en av den döde 
kungens absolut närmaste män. Armfelt hade tidigare visat en del prov på 
samarbetssvårigheter men ändå blivit utnämnd till överståthållare i Stock-
holm av Gustav III på dennes dödsdag. Han blev dock inte långvarig i sin 
nya tjänst. I september fick Reuterholm anledning att avskeda honom ef-
ter en längre dispyt med polischefen. Liljensparre blev även den som till en 

119 Gustav III avled två veckor senare den 29 mars 1792.
120 Osignerad. Strof 4–5 av 12. Stockholms Posten 21/6 1792.
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början efterträdde Armfelt, men redan efter ett par veckor kom även han i 
onåd hos Reuterholm och ersattes av Modée. Liljensparre degraderades då 
till underståthållare men också den posten kom han att tvingas lämna efter 
bara några månader. Armfelts öde var än värre; han anklagades för konspi-
ration mot rikets ledning och dömdes till döden.121

Med gustavianerna ur vägen låg makten nu helt hos Reuterholm att ge-
nomföra sin liberala politik. I Paris såg man genast sin chans och skickade 
kort efter Gustav III:s död en minister till Stockholm med uppgift att för-
må hertig Karl att närma sig Frankrike. I bästa fall kunde kontakten kom-
ma att leda till ett återupprättande av det forna bilaterala försvarsförbun-
det i någon form.122 

Men det franska sändebudet Verninacs uppdrag skulle visa sig vara långt 
svårare än vad man nog kunde vänta sig. Den nya svenska riksledningen 
var inte alls med på ett närmande. Även Reuterholm själv var minst sagt 
avig, den liberalism och reformiver som präglat hans ungdomsår visade sig 
nu vara som borta. Avogheten mot Verninac och det franska närmandet 
kan i historiens ljus ses som ett första uttryck för den reaktionära maktpo-
litik som regeringen Karl/Reuterholm skulle komma att bedriva fram till 
Gustav Adolfs myndighetsdag. 

Den inhemska debatten
Ehuru den svenska regenten och hans närmaste minister drog sig allt läng-
re ifrån barrikaderna och de upplysta idéerna stod många av de intellektu-
ella såväl som stora delar av presskåren kvar. Den radikala opinionen förde 
debatt i tidningar med namn som Medborgaren, Wälsignade Tryck-Friheten, 
Werlds-Borgaren och Squaller i politiken. Bland skribenterna märktes flera 
av tidens framstående författare och poeter. Inte minst Kjellgren och Tho-
mas Thorild var flitiga debattörer. Det uppstod politiska klubbar med ja-
kobinsk inriktning där den nya svenska regeringen diskuterades i skarpt 
negativa ord. Den främsta bland dessa var den Westmanska klubben som 
höll till i närheten av Riddarhustorget. Men även den numera avsatte po-
lischefen och överståthållaren Liljensparre tros ha drivit någon form av 
politiserande klubb hemma i sin våning.123 

Men den upplysta debatten i Sverige var ofta uddlös och berörde främst 
tryckfriheten och de medborgerliga rättigheterna. Däremot förekom säl-

121 Om Armfeltska högmålet, se avsnitt nedan.
122 ”Ministern” eller sändebudet hette Raimond Verninac de S:t Maur, se Boëthius 1888, s. 102. 
Hans instruktion löd enligt honom själv att han skulle ”upplösa de band, som förenade Sverige 
och Ryssland, förvärva hertigens förtroende och omintetgöra emigranternas stämplingar för att 
förmå denne att fortsätta den aktiva roll, som den döde konungen tagit i den franska kontrarevo-
lutionens drama”. Ambitionen att återupprätta unionen där även Turkiet och Polen kunde ha rol-
ler stod utanför denna instruktion men gällde med stor sannolikhet inofficiellt ändå för Verninac. 
Boëthius 1888, s. 104.
123 Staf 1950, s. 212 f. Se även Nyberg (red.) 2006, s. 221–250.
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lan artiklar i ämnen som socialism och socialpolitik. Inte heller den i 
Frankrike så heta debatten om kyrkans omvälvning tycktes röra den svens-
ka läsaren eller skribenten. Av allt att döma var den folkliga politiska opi-
nionen i Sverige på många sätt brådmogen. Kostymen tycktes ännu en bra 
bit in på 1790-talet för stor och begreppen kunde inte på ett stringent sätt 
helt hållas isär. Alma Söderhjelm menar att det fanns en tendens i tidnings-
pressen att alltför oreflekterat hämta revolutionära analyser och begrepp 
från den franska diskussionen utan att beakta den svenska kontexten. Av-
ståndet mellan Paris och Stockholm var stort och på vägen förvanskades 
alltför ofta budskapen och termernas innehåll. Liberalism blev till radika-
lism, frisinnat tänkande blev jakobinism, osv. Tillspetsat kan sägas att allting 
reducerades till ett kontinuerligt växande aristokrati- och adelshat.124

På det hela taget var den svenska revolutionära rörelsen125 för liten för 
att kunna omforma hela det från kontinenten importerade paketet med de 
nya tankarna, idealen och ideologin. Söderhjelm försöker på sitt poetiska 
sätt illustrera den hopplösa kamp som få försökte föra:

Och ändå! Om det hade funnits i Sverige någon bestämd revolutionär åder, 
någon kraftig källflod under den mark, som man trampade på, vilken dragit 
fram i en klar och bestämd riktning, så är det väl knappast tvivel underkastat, 
att ej första rämna i denna mark hade kommit floden att välla fram med 
hela sin kraft. Men det fanns ännu icke någon sådan. Ådrorna under jorden 
silade sig långsamt fram, så spridda, så svaga, att de, på några få punkter 
undantagna, icke ännu åtminstone, ägde tillräcklig kraft för att tränga fram.126

Med tiden försvann även en stor del av den plattform som trots allt fun-
nits. De mest radikala tidningarna gick i graven, och särskilt efter avsättan-
det av den franske kungen i augusti 1792 och avrättningen i mars året efter 
vände flera av de radikala elementen rörelsen ryggen. Stockholms Posten 
blev alltmer reaktionär och antifransk. Kjellgren som varit en av rörelsens 
mest vitala debattörer stannade upp och blev med Alma Söderhjelms ord 
”en politisk saltstod”.127 Reuterholm och Karl hade redan svängt. De jako-
binska klubbarna som hade florerat i Stockholm särskilt under åren 1792 
och 1793 kontrollerades hårt av regeringen och förlorade sitt handlingsut-
rymme. Även om några av de större klubbarna kan ha fortlevt så tycks fler-
talet ha upphört under året 1793.128 Kvar stod Thorild, och för sina åsikter 
fick han snart sona. 

124 Söderhjelm 1924, s. 130 ff.
125 Någon samlad rörelse var det heller inte tal om, snarare en mängd fraktioner. Se t.ex. Nyberg 
(red.) 2006, s. 241 –245.
126 Söderhjelm 1924, s. 129.
127 Söderhjelm 1924, s. 144.
128 Staf 1950, s. 212, 237–238; Söderhjelm 1924, s. 229. 
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Widénska processen, tryckfriheten och thorildska oron
I oktober 1792 ankom ett anonymt brev till hertigen innehållande diverse 
smädelser. Istället för att bara lägga brevet åt sidan och glömma bort det 
hela överlämnade Karl ärendet till Liljensparre och poliskammaren. Lil-
jensparre gav uppdraget i sin tur till fiskalen Teuchler som han litade på 
allt sedan de med framgång hade arbetat tillsammans med kungamordets 
utredning. Efter omfattande detektivarbete innefattande flera resor till 
Göteborg och Linköping stod det klart att den skyldige var Johan Widén, 
kyrkoherde i Västerlösa pastorat i Östergötland. Widén var troligen miss-
tänkt redan från början då han tidigare under Gustav III:s regering hade 
använts för liknande syften att svartmåla adeln. Han hade ett omfattande 
nätverk där bl.a. flera uttalat regeringskritiska höga kyrkomän ingick. 
Hedvig Elisabeth Charlotta uttrycker därför att det ”utan tvivel” måste ha 
legat en större konspiration bakom brevet.129 

Hur som helst kom det widénska brevet att bli ett problematiskt ärende 
för hertig Karl. Widén själv blev förd till Stockholm för förhör och rätte-
gång i Svea hovrätt. Rättegångshandlingarna hölls liksom brevets innehåll 
hemliga för allmänheten, men enligt Hedvig Elisabeth Charlotta spreds 
både avskrifter av brevet och allehanda rykten runt i huvudstaden. Vissa av 
dessa rykten gjorde gällande att hertigen hade för avsikt att genomföra nå-
gon form av statskupp och vägra överlämna makten till den unga kungen 
Gustav Adolf på dennes myndighetsdag såsom överenskommet var.130 Den 
här typen av illasinnat skvaller innebar ett reellt hot mot den nya regimen 
som redan tidigare av många ansågs illegitim. 

Thomas Thorild, som tidigare så starkt 
hade hyllat hertigens regim, såg under 
hösten allt tydligare med besvikelse på 
förändringen i dennes politik. Hans texter 
blev allt mer regimkritiska och prorevolu-
tionära.131 När han så utgav sin skrift Om 
det allmänna förståndets frihet, dagarna före 
jul 1792 blev situationen än mer trängd för 

129 HEC III, s. 541.
130 HEC III, s. 540–542.
131 Söderhjelm 1924, s. 169–178, 219–222.

Thomas Thorild (1759–1808). Porträtt ur  
Svenska Familj-Journalen, 1864–1887.
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hertigen. Karls lösning på problemen blev ett paket med åtgärder.132 Tho-
rild arresterades omgående. Därpå reglerades tryckfriheten med uttalade 
straffsatser för brott mot den halvårsgamla tryckfrihetsförordningen. I 
stort innebar den nya kungörelsen en återgång till de hårdare censurreg-
lerna från 1744, dessutom skärptes boktryckarnas ansvar. Kjellgren mötte 
hertigens reaktionära kungörelse redan samma dag som den offentliggjor-
des med sitt berömda kåseri ”Ljusets fiender” som publicerades i Dagligt 
Allehanda.133

Men det var Thorild som fick ta smällen, han ställdes inför Svea hovrätt 
på självaste julafton och kom sedermera att dömas till landsflykt (vilket för 
övrigt även Widén slutligen dömdes till). Samma dag publicerades i Dag-
ligt Allehanda även en kungörelse och ”varning, till samtlige rikets inbyg-
gare, att icke låta förleda sig av falska rykten och ogrundade omdömen”. 
Anledningen var naturligtvis den alltjämt pågående widénska rättsproces-
sen som med Thorlid nu fått ytterligare aktualitet. I kungörelsen fastslog 
hertigen att hans klara och tydliga avsikt var att i den omyndiga Gustav 
Adolfs ställe regera riket på bästa sätt för att bibehålla dess grundlagar, fre-
den, lag och rätt, etc. för att på myndighetsdagen kunna ”överlämna riket 
uti ett förbättrat tillstånd”. Den som trots dessa löften satte ”den allmänna 
säkerheten i fara” genom fortsatta uppviglingar, falska rykten eller smä-
delser mot regenten varnades i kungörelsen för att lag och rättsliga proces-
ser skulle användas vid varje sådant försök.134 

Under mellandagarna var således situationen i Stockholm påtagligt ner-
vös. Det pågick två tryckfrihetsprocesser i hovrätten, trots att den nya re-
gimen med hertig Karl och Reuterholm bara några månader tidigare slängt 
ut den gamla despotiska monarkin och proklamerat en liberal hållning i 

132 Enligt von Schinkels Minnen hölls ett sammanträde vid Reuterholms konvalecensort (han 
hade några veckor tidigare råkat illa ut i en trafikolycka) vilket tycks ha haft karaktären av ett kris-
möte. Närvarande var förutom Reuterholm även hertigen samt Liljensparre. Under mötet, som 
väl var något hetsigt, beslöts att agera omgående emot de spridda ryktena. Schinkel, som intar en 
tydligt Reuterholmskritisk position, menade att Reuterholm förgäves försökte hindra hertigen 
från att agera i ärendet, men att Liljensparre vid detta möte äntligen fick komma till tals och – 
måhända på grund av Reuterholms dåliga kondition – lyckades övertala hertigen. Vidare hävdar 
Schinkel att Reuterholm i en sinister plan hade för avsikt att genom ryktesspridning och andra 
åtgärder på sikt försöka utmanövrera hertigen och själv besätta tronen samt, när den tiden skulle 
komma, göra den statskupp som skvallret hade pådyvlat hertigen. Med andra ord skulle såväl Wi-
dén som Thorild ha varit verktyg i Reuterholms händer. Sannolikheten i påståendet är naturligt-
vis diskutabel, men konspirationsteorin låg allmänt i tiden och visar fr.a. upp en tidsanda där alla 
misstrodde varandra och ingen kunde lita på någon. Till stöd för teorin ligger dock Liljensparres 
egna berättelse om tiden kring kungamordet som skrevs 1797, dvs. efter att han återkallats från sin 
ofrivilliga landsflykt. Se von Schinkel IV, s 42–43; Liljensparre 1853, s. 31 ff. Även Nils Staf är inne 
på samma linje: han menar att det finns starka skäl att anta att det var Liljensparre som författade 
tryckfrihetskungörelsen samt låg bakom Thorilds arrestering, medan den tamare varningen troli-
gen skrevs av Reuterholm. Se Staf 1950, s. 209 f.
133 Dagligt Allehanda, 21/12 1792. Se även Adlerbeth II, s. 181.
134 Kungörelse 22 /12 1792, Årstrycket, SSA. Tryckt i Dagligt Allehanda, 24/12 1792. I avskrift även 
hos Adlerbeth II, s. 314–316. 
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politiken. Allmänhetens första reaktion kom omedelbart på julafton när 
Thorild fördes från sitt häktesförvar i Södra stadshuset till hovrätten för 
rättegångsförhandlingar. Då samlades skaror av anhängare runt förfat-
tarens vagn och längs transportvägen i en demonstration där de hurrade 
för frihet och jämlikhet och ropade ”Leve Thorild och friheten!”. Hur stor 
folksamlingen var och vilka som deltog är omöjligt att ge ett säkert svar 
på då någon polisutredning aldrig tillsattes. Vi är därför hänvisade till de 
knapphändiga dagboksanteckningar och brev som finns tillhanda. Enligt 
Adlerbeth ”skockade sig en mängd ungt sysslolöst folk omkring vagnen”. 
Hochschild menade däremot att det var ”en hop välklätt folk”, och enligt 
Hedvig Elisabeth Charlotta var det huvudsakligen Thorilds ”vänner” som 
”passade på och ställde till ett upplopp”. I ett brev från stadssekreteraren 
Franc till Armfelt som befann sig i exil framgår att fångtransporten åtfölj-
des ”av en stor skara folk”. Så var dock inte Liljensparres uppfattning; en-
ligt ett brev från hertigen till Reuterholm så hade Liljensparre hävdat att 
de närvarande utgjordes av ”en köpman Philipsson, en kontorsskrivare på 
brukspatron Björkmans kontor samt några besoldade bodbetjänter och 
gatpojkar som skrikit”. Överståthållaren Modée uttrycker sig däremot 
som att det var ”en myckenhet annat folk, som förmodeligen av nyfiken-
het lockade och förförde, i detta oväsende deltagit”.135

Något större upplopp blev det aldrig av situationen. Militära trupper ut-
kommenderades och återställde ordningen. Men även om lugnet – ehuru 
med militär hjälp – kunde bibehållas så kom händelsen att framstå som en 
tydlig manifestation emot reger-
ingen Reuterholms allt mer hård-
nackade politik. Hela Thorildsaf-
fären med dess efterföljder blev 
uppmärksammad och gav upphov 
till flera protester och en serie av 
oroligheter inte minst bland de ra-
dikala studenterna i Uppsalas stu-
dentkonvent.136

135 Adlerbeth II, 183; HEC III, s. 543; Franc 1819, s. 59; Hochschild III, s. 27; Staf 1950, s. 105 där 
han omtalar brevet från Hertig Karl till Reuterholm den 24/12 1792; Överståthållarens kungörelse 
27/12 1792, tryckt bl.a. i Dagligt Allehanda, 28/12 1792.
136 Termen ”studentkonvent” hade tydliga kopplingar till revolutionens ”nationalkonvent”, 
Carlsson 1989, s. 89. 

Hedvig Elisabeth Charlotta skildrade 
livet vid det svenska hovet i sin dagbok 
mellan åren 1775–1817. Porträtt av Alex-
ander Roslin. Olja på duk, c:a 1775.  
© Konstsamlingarna, Stockholms  
universitet. Foto: Per Bergström.
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Men även i Stockholm blev hela 1790-talet oroligt som en följd av de 
dåliga finanserna, kriget och missväxten, den internationella turbulensen 
och den inrikes politiska instabiliteten efter mordet på Gustav III. Samhäl-
let höll inte längre ihop utan föll isär när avståndet mellan olika samhälls-
grupper ökade. Adelshatet växte och likaså motsättningarna mellan mili-
tären och Stockholms borgerskap som inte såg sig tillräckligt belönade för 
den vakttjänstgöring de tvingats göra under krigsåren.137

Den här radikaliseringen av olika befolkningsgrupper skulle visa sig 
mycket tydlig under några veckor kring årsskiftet 1793. Efter Thorildspro-
cessen utfärdades en kungörelse från överståthållaren med en varning mot 
sammanskockningar och oljud å stadens gator.138 Samtidigt hade säkerhe-
ten i staden höjts med bl.a. ökad vakthållning. Inte desto mindre skedde 
flera oroliga incidenter under dagarna kring jul och nyår. Nils Staf konsta-
terar efter läsning i poliskammarens diarium att det såväl för den 20 som 
den 21 december återfinns ett flertal noteringar om oroligheter och slags-
mål på stan. Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok vittnar om att oron ska 
ha fortsatt under mellandagarna.139 Och den 2 januari inträffade det som 
kom att leda till en urladdning på högre nivå. Det var förmodligen de ovan 
nämnda orsakerna – inte minst de uppdämda aggressionerna mellan sta-
dens borgare och soldater – som låg bakom ett bråk mellan två fabrikörer 
och två militärer på Södermalm. Incidenten reddes ut i domstol, men gav 
samtidigt upphov till nästa stora konflikt. Och därmed är vi åter framme 
vid det ebelska upploppet i januari 1793.

Det ebelska upploppet – försök till förklaring
Mot bakgrund av händelserna i både Frankrike och Sverige blir regeringen 
hertig Karl/Reuterholms reaktion – som i efterhand ter sig överdriven och 
närmast hysterisk – begriplig. Deras maktbas var svag. Det var tveksamt 
om den ens vilade på en legitim grund. De hade visserligen lyckats utma-
növrera Schröderheim, Armfelt och hela det gamla gustavianska partiet, 
men hotet om en eventuell kupp eller maktövertagande från de konserva-
tiva gustavianernas sida låg alltjämt i luften. I hotbilden syntes ytterligare 
en rad andra faror och figurer. Den färska revolutionen hade materialiserat 
och konkretiserat upplysningsidéerna. De intellektuella hade formulerat 
tankarna på svenska, och tidningarna hade rapporterat och spritt idéer-
na vidare. Det fanns nu helt nya möjligheter, idéer och slagord att samlas 
kring. Det franska exemplet visade att handling gav frukt, och konsekven-
serna var oöverblickbara. Ett antal mer eller mindre upproriska figurer 
hade redan trätt fram. Nämnda är skådespelaren de Broën, Abraham West-
man som hade en klubb vid Riddarhustorget, och författaren Thomas Tho-

137 Boëthius 1943, s. 514.
138 Kungörelse 27/12 1792, Modée 1829, bd. 15 s. 363. Se även Adlerbeth II, s. 182; HEC III, s. 543. 
139 Staf 1950, s. 214 f. Med hänvisning till HEC IV, s. 14
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rild. Med det ebelska upploppet kom även Ludvig Justi, Johan Sandberg 
och så klart Niklas Ebel själv att framstå som sådana förgrundsgestalter.

Folket styrktes av dessa ledare och hade börjat samlas kring sakfrågor 
som t.ex. tryckfriheten vid thorildska oron eller orättvisorna i det ebelska 
fallet. De revolutionära slagorden frihet, jämlikhet, broderskap fanns alltid 
med. Även om det sällan gick så långt som till våldsamheter så låg våldet 
eller hot om våld städse i bakgrunden. Enligt principen ”vi är många vi 
är starka…” blev varje folksamling en potentiell maktfaktor och därmed 
även ett reellt hot för den sittande regeringen. Stärkta och stödda av hän-
delserna i Paris hade folket börjat ställa politiska och samhälleliga krav på 
ett sätt som tidigare varit omöjligt.140 I en svag regents ögon tedde sig det 
folkliga hotet några år in på 1790-talet som ett accelererande problem. Fe-
nomenet med folkets krav på medinflytande låg ännu i sin linda. Men de 
lägre ständerna hade haft en god skola under frihetstidens kamp för insyn 
i och tillgång till den verkställande makten, inte minst med bondeståndets 
halvsekellånga kamp för att få mandat i sekreta utskottet. Folket hade allt-
så mer eller mindre plötsligt börjat synas, ställt krav på makt och blivit en 
del av den offentliga politiken. Påverkansgraden hade gått från deltagande 
och delaktighet via ett stärkt och ökande engagemang mot bestämda krav 
på inflytande. 

Ehuru händelseförloppet utanför poliskammaren och Slottet, såväl 
här som i tidigare framställningar, har fått gå under namn av upplopp eller 
uppror,  så hade incidenten mer form av en demonstration. Våldsnivån var 
låg trots de starka spänningarna som låg i luften. Bland de berörda grup-
perna – Stockholms borgerskap – var uppslutningen stor. Där fanns ett 
tydligt engagemang, och deltagarnas krav var väl artikulerade. Och tydlig-
heten avkrävdes även motparten i det efterfrågade dokumentet med her-
tigens skriftliga ord om de Freses skuld. Genom några mer eller mindre 
självutvalda språkrör sökte folket – mitt i händelseförloppet på gatan – en 
förhandlingslösning med överhetens representanter

 Att händelserna erbjöd demokratiseringsprocessen en skjuts framåt be-
kräftas även av att hela syftet med aktionen var att utmana rådande struk-
turer. De krav som ställdes – emot officeren de Frese – var visserligen lokalt 
förankrade, men hade principiellt ideologiska anspråk. Aktionen iscensat-
tes av en borgerlig medelklass och riktades uppåt mot adeln och militären, 
men även rättsäkerheten och domstolsväsendet ifrågasattes.

Innebar då de nya folkliga manifestationerna ett verkligt och växande 
hot? I efterhand kan vi nog konstatera att det faktiskt förhöll sig på det vi-
set. Men också för den svaga regering som befann sig mitt i skeendet låg 
det nog närmast till hands att uppfatta läget så. Det är för det första den 

140 Här menar jag att det finns en kvalitativ skillnad mellan t.ex. det ebelska upploppet 1793 och 
dalupproret 50 år tidigare.
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normala reflektionen i dylika samanhang att uppfatta samhällshot – av vil-
ka slag det nu må vara – som just liggande på ett lutande plan, och där den 
naturliga reaktionen är att söka stämma i bäcken hellre än i ån. Men till 
detta kan för det andra även tilläggas att den gamla tidigmoderna världs-
bilden, där en revolt mot regenten och hela den samhälleliga ordningen 
hade varit orimligt och otänkbart, de facto nu definitivt var på väg ut. Den 
folkliga oron hade fått en ny betydelse.

Antalet tidningar hade på kort tid mångdubblats, och stadsbornas in-
tresse för omvärlden hade ökat. Det franska exemplet, liksom de brittiska, 
hade visat att folket och folkmassorna kunde påverka och förändra. Plöts-
ligt blev Stockholms borgerskap medvetet om sin egen politiska potential. 
Och här kan vi även se en förklaring till att – i detta fall – hantverkarna så 
fort kunde uppbådas och demonstrera för sin sak. 

Men också den andra sidans – dvs. överhetens – representanter inställde 
sig både mangrant och snabbt: den folkliga inviten till förhandling i hand-
ling accepterades. Så gott som samtliga av stadens höga herrar var närva-
rande. Såväl polischefen som överståthållaren, underståthållaren och de 
tre stadsfiskalerna befann sig personligen i händelsernas centrum och del-
tog på plats aktivt i arbetet med att lugna folkmassan och dämpa våldsan-
vändningen i upploppet. Även flera höga militärer närvarade och deltog i 
samtalen. Till och med regenten själv deltog, om än genom ombud. Den 
person som saknas i uppräkningen är Reuterholm. Hans namn nämns ing-
enstans i källmaterialet. Vi kan tyvärr inte få någon ledtråd den vägen an-
gående Reuterholms uppfattning om massan eller upploppet. Och istället 
för Reuterholm var det hertig Karl själv som genom sin adjutant gav order 
om att militär skulle sättas in.

Men, Stockholm är inte Paris – lika lite då som nu! Det ebelska upproret 
visar att folket i Sverige inte (ännu) var berett att göra revolt och störta re-
geringen. Och överhetens taktik, att i det längsta undvika våld för att inte 
pressa den samlade folkmassan till ytterligare upptrappning av orolighe-
terna, genomfördes på ett lyckat sätt. Det blev aldrig några våldsamma 
sammandrabbningar mellan borgerskapet och militären på Slottets borg-
gård. Det hela avlöpte fredligt och i samförstånd. Vi fick därmed inte veta 
hur pass starka de båda sidorna egentligen var. Till synes vann hertigens 
trupper slaget på borggården. Men det faktum att borgerskapet aldrig bör-
jade slåss, utan genom hela aktionen lyckades bibehålla disciplinen, ställde 
situationen i ett mer ovisst ljus. Att folkmassan dessutom förmådde göra 
sig en moralisk seger genom att få igenom sitt allra sista krav (när alla ti-
digare krav hade fallit) att dragonerna skulle retirera innan man kunde gå 
med på att skingras, fick följden att det istället gott kunde uppfattas som 
att det var den folkliga sidan som hade segrat eftersom de lämnade skåde-
platsen sist. 
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Civila former av folkligt motstånd 
Den disciplinerade folkmassan vid ebelska upploppet var på många sätt 
signifikativ för sin tid. Att demonstrationen fick så stor politisk betydelse 
trots frånvaron av våldsamheter kan alltså ses som tidstypiskt. Sekelslutet 
var en tid av oro och allehanda spänningar inom det politiska livet. Aktö-
rerna inom det adliga maktbärande skiktet försökte genom lösa förbund, 
partibildningar, fraktioner och intriger manövrera ut sina konkurren-
ter och framhäva sig själva för att komma närmare den politiska makten. 
Det som gällde var att synas och höras, men även att vara på sin vakt och 
konsekvent se till att ha ryggen fri. Ett misstag kunde få förödande kon-
sekvenser. Den hemliga polisen var idel öra; rykten och allehanda konspi-
rationsteorier var legio och kunde lätt snappas upp. Ingen tycktes undgå 
misstanken. Ett obetänkt yttrande, kanske någon kommentar eller ett brev 
till fel adressat kunde så lätt leda till att vederbörande ansågs konspirera 
mot hertigen och därmed riskera att omgående bli avpolletterad från poli-
tiskt inflytande. Så skedde med Liljensparre.

Efter oroligheterna på borggården lyckades Reuterholm få hertigens 
öra; tveksamma, men tillräckliga, bevis presenterades som visade att den 
tidigare underståthållaren och polischefen Liljensparre var skyldig. Han 
hade alltför ofta setts tillsammans med Stackelberg, den ryske ministern i 
Stockholm. Med all sannolikhet, menade Reuterholm, var Liljensparre nu 
i maskopi med de ryskvänliga gustavianerna. Till en början ville Karl inte 
veta av några sådana teorier, men snart fick Reuterholm med sig regenten 
på sin linje och Liljensparre dömdes till landsflykt under de resterande för-
myndaråren. För Reuterholms del innebar detta att ett betydande hinder 
var undanröjt. Han hade nu nått den maktställning han sökt alltsedan åter-
komsten till Sverige – och detta helt utan våldsamma ingrepp. 

På den folkliga nivån skedde en parallell kamp om makt och inflytan-
de över samhället. I Paris hade vägen till förändring varit våldsam, men i 
Stockholm gick utvecklingen åt ett annat håll. Här gällde till stor del civila 
former av motstånd. Under den korta perioden av tryckfrihet blommade 
tidningsväsendet. Som vi såg tidigare i kapitlet uppstod en rad nya radika-
la tidningar under det tidiga 1790-talet. Som Patrik Lundell skriver i sin av-
handling om landsortspressen genomgick det svenska tidningsväsendet en 
förändring i samband med franska revolutionen. Intresset för omvärlden 
ökade och tidningarna började i allt större utsträckning rapportera och 
sprida de franska idéerna.141 På näringsställena och kaffehusen liksom i de 
fruktade jakobinska klubbarna uppstod politiska diskussioner och debat-
ter. Men om det ens planerades något verkligt kuppförsök mot regeringen 
och den politiska makten, så sattes det åtminstone aldrig i verket. Stock-
holm förblev till stor del spänt och oroligt, men oblodigt! 

141 Lundell 2002, s. 100–104.

Det oroliga sekelslutet



210

Naturligtvis förekom på sina håll gatuvåldet genom hela perioden i form 
av mindre slagsmål, osv. Men större sammanstötningar mellan folkmassor 
och överheten såsom vid det ebelska upploppet uppstod sällan. Vardagliga 
protester skedde istället på andra sätt som t.ex. en incident på den nyligen 
återinvigda operan i december 1792.142 Bland publiken utmärkte sig ett an-
tal yngre bodbetjänter som hurrade och skrek ivrigt varje gång ”friheten 
rosas och tyranner fördömas” som statssekreteraren Franc uttryckte sig 
i ett brev till Gustav Mauritz Armfelt. Bodbiträdenas uppträdande hade 
dock initierats redan strax före pjäsen då de vid den omyndige kungens an-
komst krånglat och vägrat ta av sig sina hattar vilket de nog borde gjort. 
En polisbetjänt (som enligt bråkstakarna inte alls hade med saken att göra) 
lade sig i och började mästra. Irritationen kunde nog ha urartat till handge-
mäng, men istället för att ta till knytnävar valde bodbetjänterna att nästa 
gång pjäsen sattes upp återkomma med röda jakobinska mössor i fickorna 
som de satte på sig istället för hatten. Franc fann hela episoden mycket lus-
tig, men knappast revolutionär. Han benämner den i alla fall som ”en liten 
rolighet”.143 

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta var däremot mindre road. Vis-
serligen var det en harmlös företeelse, men som hon skrev: ”Om också 
denna frihetspassion ej ännu hos oss vunnit någon allmännare spridning 
giver den regeringen anledning befara, att av gnistorna en dag skall kunna 
förorsakas en explosion.”144 Det hade faktiskt också inträffat ett liknande 
buller på en annan teater bara ett par månader innan. Även då hade det 
varit folk från handelsskråna som utmärkte sig – möjligen kan det till och 
med ha rört sig om samma personer vid de båda tillfällena. Det var på 
Stenborgs komiska teater som man gav Den förförde ynglingen, ett nyskri-
vet drama av skådespelaren och regissören Didrik Gabriel Björn. Pjäsens 
intrig var tydligen på något vis besvärande för handelskåren. Detta tycktes 
av allt att döma roa en samling officerare som den 2 oktober tog sig till tea-
tern för att markera sin närvaro genom ständiga visslingar. Ordningsmak-
ten anlände och arresterade flera av de visslande officerarna, men trots det 
hade stadens handlande sett till att störa varje föreställning ända tills Björn 
ändrat i manus och strukit de mest kontroversiella partierna.145 Händelsen 
återspeglar på ett tydligt sätt den skarpa konflikt mellan borgerskapet och 
officerskåren som ju också låg till grund för det ebelska upploppet bara nå-
gon månad senare.

142 Operan stängde efter dödsskjutningen och öppnade åter 26 oktober 1792 då man gav en före-
ställning av Christina. Franc 1819, s. 26.
143 Franc 1819, s. 57 f.
144 HEC IV, s. 545.
145 Söderhjelm 1924, s. 233. Alma Söderhjelms uppgift att händelserna inträffade i oktober 1793 
torde vara felaktig. Pjäsen hade premiär den 14/9 1792. Hennes källor är dessutom två brev från 
HEC till Sofie Piper daterade 16 resp. 20 oktober 1792.
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Ytterligare en form av civilt motstånd representeras av spridningen av 
flygblad, paskiller och pamfletter. Nidskrifter mot hertigen förekom som 
vi såg i fallet med Widén. Paskiller och pamfletter uppspikade på offentliga 
platser tycks med sannolikhet ha varit vanligt förekommande och utgjorde 
också ett reellt tryck på regenten och hela det politiska systemet. En avse-
värd energi lades på att söka rätt på de cirkulerande små meddelandena 
och dess upphovsmän. Inte minst under den s.k. armfeltska högmålsproces-
sen blev detta fenomen av stor betydelse för förhållandet mellan folket och 
dess överhet. Den hemliga polisens spioner fick arbeta hårt för att samla in 
flygblad och plakat som gav uttryck för misstro och förakt isynnerhet emot 
Reuterholm själv, men även hertigen och Fredrik Sparre var omskrivna.146 

Armfeltska högmålet
Den armfeltska högmålsprocessen slet upp allvarliga sår i det svenska poli-
tiska samhället. Hela affären pågick under flera månader. På sin dödsbädd 
hade Gustav III sökt trygga såväl Gustaf Mauritz Armfelts person som sin 
egen politiska riktning genom att utnämna honom till överståthållare i 
Stockholm. Utnämningen bekräftades även av hertig Karl och den nya re-
geringen, och därmed borde Armfelts ställning ha varit stabil. Men i direkt 
anslutning till Reuterholms hemkomst blev det klart att motsättningarna 
mellan denne och det gustavianska partiet med Armfelt i spetsen skulle 
förbli oöverstigliga. Även relationen mellan Armfelt och Liljensparre var i 
högsta grad problematisk.147 Den goda relationen odlades istället med hov-
damen hos prinsessan Sofia Albertina, Magdalena Rudenschöld.

Under hösten 1792 befann sig Armfelt på hälsoresa genom Europa. I sin 
frånvaro utnämndes han till ambassadör i Neapel och blev därmed i prak-
tiken avskedad från sin tjänst i Stockholm. Kontakten skedde därefter via 
korrespondens med vänner och allierade i Stockholm. Han var dock fortfa-
rande ständigt påpassad av Reuterholms kunskapare som följt honom som 
ressällskap till Italien. När breven till Stockholm öppnades och genomläs-
tes fann man – åtminstone enligt Reuterholm själv – tillräckliga bevis för 
ytterligare en konspiration mot hertigen.148

Armfelt själv kom polisen i Stockholm inte åt då han ägde de napolitan-
ska myndigheternas beskydd. Däremot arresterades flera av hans vänner 
och korrespondenter, däribland Rudenschöld. Därpå följde en rättsprocess 
på hög nivå. Armfelt var anhållen i sin frånvaro, Rudenschöld hölls i fängs-

146 HEC IV, s. 233; Staf 1950, s. 263.
147 Staf 1950, s. 197 f.
148 I breven till Magdalena Rudenschöld framkom att Armfelt hade försökt förmå den ryska kej-
sarinnan Katarina II att agera militärt för att få någon form av statskupp till stånd i Stockholm. 
Förslaget föll emellertid på bristande ryskt intresse. Men Armfelt hade inte låtit sig nöjas därvid. 
Flera liknande idéer kom därefter att behandlas i korrespondensen. I efterhand kan man nog med 
fog säga att forskningen har enats om att det mestadels rörde sig om naiva infall från en bitter 
landsförvisad man. Stavenow, ’Armfelt, 4. Gustav Mauritz’, SBL, bd. 2, s. 203–214.
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ligt förvar och likaså statssekreteraren Ehrenström samt ett antal perso-
ner ur officerskåren som tillhört Rudenschölds nära umgänge och tidigare 
även arbetat som kunskapare åt Armfelt själv. Dessutom hade ytterliggare 
några personer arresterats misstänkta för att ha underlättat Armfelts brev-
växling.149 Arresteringarna skedde överraskande på flera ställen samtidigt 
i december 1793. Uppdraget att administrera razzian gick till den helt ny-
insatte polismästaren Magnus Ullholm.150 Allmänheten underrättades en 
vecka efter arresteringarna – återigen med en julaftonsnotis i Dagligt Al-
lehanda.151 Namnen på de arresterade angavs dock inte, uppenbarligen var 
man orolig för eventuella reaktioner.152 Även om Hedvig Elisabeth Char-
lotta hyste en påtaglig avsky emot Armfelt så hade han enligt henne starkt 
stöd bland folket:

Man kan icke annat än förvånas över vilken otrolig massa anhängare Armfelt 
ännu har här i landet, ehuru icke bland de högre kretsarna. [---] Med sitt 
utseende och hela sitt uppträdande intog han emellertid det lägre folket; 
inom denna klass kunde man ej motstå honom, när han utvecklade hela 
sin tjusningsförmåga, och med smicker och fagra löften vann han då vem 
han ville. Hans uppträdande i Dalarna vid tiden för 89 års riksdag bevisar 
bäst, huru han ägde förmåga att tillvinna sig icke blott allmogens bifall till 
vad han begärde utan även dess förtroende. [---] Men icke endast bönderna 
voro honom tillgivna, även bland prästerna och den lägre borgarklassen 
hade Armfelt – och har väl – ännu – trogna anhängare, vilket onekligen är 
förvånande, när man vet, huru högdragen han ibland kunde vara; men var 
han, som sagt hatad av de högre klasserna, så åtnjöt han i stället så mycket 
större popularitet inom den stora massan.153

149 De häktade var förutom Magdalena Rudenschöld: kungliga sekreteraren Johan Albrekt Eh-
renström, dennes bror f.d. överstelöjtnanten Nils Fredrik Ehrenström, de båda överstelöjtnan-
terna Johan August Sandel och Johan Otto Lillje, källarmästaren på operakällaren Georg Chris-
tian Forster samt poeten och majoren Carl Gustav von Holthusen. Dock lyckades Armfelts kam-
martjänare Mineur undkomma razzian då han för tillfället befann sig på annan ort. Några dagar 
senare fann man honom dock på Lindnäs, Armfelts egendom i Östergötland, tillsammans med en 
hög papper som han av Armfelt blivit tillsagd att bränna. Genom efterspaningar lyckades polisen 
även spåra och arrestera köpmannen Johan Christian Signeul som sedan tiden efter kungamor-
det varit registrerad hos säkerhetspolisen. Senare inleddes även åtal emot statssekreteraren Ulrik 
Gustav Franc som ivrigt brevväxlat med Armfelt. HEC IV, s. 73–75, 78, 100.
150 I samband med Henrik Liljensparres entledigande från tjänsten som underståthållare avsattes 
även sonen Per Henrik Liljensparre. Tidigare advokatfiskalen Johan Gustav Norlin blev då ny polis-
mästare, men redan några månader senare fick även han gå. Ullholm efterträdde honom i decem-
ber 1793 och satt kvar på sin post seklet ut och kom därigenom att få en betydande roll bl.a. i oro-
ligheterna vid Maria fattighus 1799. Han avsattes i januari 1800. För personalförhållandena inom 
överståthållarämbetet och poliskammaren under förmyndartiden se Staf 1950, s. 222–225, 271.
151 Dagligt Allehanda, 24/12 1793. Jfr. arresteringen av Thomas Thorild 1792. 
152 Staf menar dock att orsaken till att namnen utelämnades huvudsakligen torde ha varit av spa-
ningsteknisk natur. Staf 1950, s. 247.
153 HEC IV, s. 78 f.
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Men regeringens hemlighetsmakeri fungerade väl. Förhören hölls under 
strikt sekretess, inget som pågick innanför dörrarna till poliskammaren 
eller hovrättens rättssalar slapp ut. Och i häktena blev flera av fångarna 
rejält sjuka i sina vinterkylda fängelseceller.154 Men så länge vetskapen om 
processen inte nådde ut låg Stockholm stabilt. 

Strax före påsk publicerades emellertid ännu en notis i tidningen. Or-
saken var att polisen efter idogt spaningsarbete funnit en större samling 
av Armfelts brev liggandes i ett schatull hemma hos en Lord Hervey i Flo-
rens.155 Breven utgjorde ensamma tillräcklig bevisföring för att fälla såväl 
de redan åtalade som ytterligare ett antal personer invigda i den armfeltska 
konspirationen.156 Nyheten släpptes genom att man lät inleda hovrättsför-
handlingarna den 9 april 1794 för öppna dörrar. Det lästes upp ett kungligt 
brev om att förhandlingarna i högmålet nu skulle återupptas efter att ha 
legat nere en tid, samt en lista på de funna breven. Nils Staf refererar ett 
brev från en i ärendet väl insatt polissekreterare som skriver att folket vid 
middagstiden då de fått reda på nyheten, ”rasade […] ner till hovrätten 
och lämnade efter sig på vägen tusentals rykten”.157 Vidare skriver Staf att 
Ehrenström under sin vistelse i häktet vid återkommande tillfällen kun-
nat samtala med polismästaren Ullholm. Vid dessa sammankomster hade, 
enligt Ehrenström, Ullholm underrättat honom om ”allmänhetens miss-
nöje” och att ”missnöjet vore otroligt stort och att Reuterholm vore lika 
mycket hatad, som Armfelts kredit växte hos folket”.158

Hedvig Elisabeth Charlotta ger ytterligare prov på missnöjda folkmassor i 
samband med att de åtalade slutligen dömdes och bestraffades. Detta lät 
emellertid vänta på sig ännu flera månader. Och Högsta domstolen valde 
överraskande då att – åtminstone enligt hertiginnans dagbok under Reu-
terholms inflytande – faktiskt skärpa hovrättsdomen som redan i sig var 

154 Omskriven är Magdalena Rudenschölds dåliga kondition, men även Signeul och Sandel var 
tidvis så illa däran att de inte kunde närvara vid polisförhören. Staf 1950, s. 248. 
155 HEC IV, s. 133; Staf 1950, s. 251 f. För en utförlig beskrivning hur polisen genom deras kontakt 
i Italien – Francesco Piranesi – lyckades spåra brevsamlingen och därefter stjäla densamma, se 
Tegnér 1905, s. 137–146.
156 Huruvida konspirationen var realistisk eller ens tänkt att sättas i verket kan inte avgöras. Men 
fyndet av det florentinska skrinet inte bara avgjorde målet, det fick även andra konsekvenser bl.a. 
i det att den tidigare åtalade sekreteraren Ehrenström nu inte längre kunde anse det meningsfullt 
att neka om sin inblandning. Vid sitt erkännande pekade Ehrenström ut ytterligare en dokument-
samling vilken vid sidan om ett flertal brev och dokument kring konspirationen också visade sig 
innehålla en mängd originalhandlingar rörande Anjalaförbundet från det ryska kriget på 1780-ta-
lets slut. Dessa handlingar bevisade inte minst Gustav III:s inblandning däri. HEC IV, s. 140.
157 Brev från polissekreterare Blom till Leopold på långfredagen 18/4 1794. Staf 1950, s. 250.
158 Detta, skriver Staf, var visserligen före fyndet i Florens. Hur folket ställde sig därefter fram-
går inte då Reuterholm anade oråd och förbjöd Ullholm att i enrum samtala med fångarna. Staf 
1950, s. 258–259.
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överdrivet hård.159 Armfelt dömdes i sin frånvaro till döden genom hals-
huggning och att därefter förlora ära och all egendom samt sitt adelskap. 
Dessutom skulle en tavla med hans namn och brott uppspikas på kåken, 
dvs. skampålen, i varje större stad i landet. Även Ehrenström dömdes till 
döden samt att under en timme offentligen schavotteras före avrättningen. 
Rudenschölds liv skonades men även hon skulle upp på schavotten för att 
sedan låsas in på spinnhuset på livstid. Ytterligare tre av Armfelts närmare 
vänner dömdes till livstids fästningsstraff.160

Den 23 september var det dags för schavotteringar och spektakel; karneval 
i Stockholm kunde man tro! Militären var inkallad; enligt Adlerbeth stod 
300 gardister på vakt vid Packartorget (nuvarande Norrmalmstorg) där 
Ehrenström skulle schavotteras på plats under tavlan med Armfelts namn 
och brott. Lika många stod vid Rudenschölds schavott på Riddarholmen, 
dessutom var bron och kvarteren omkring välbevakade av kungens livhu-
sarer. Troligen räknade man med bråk; det var gott om folk samlade, men 
stämningen var snarare lågmäld och tryckt än våldsam. 

Tidigt om morgonen skickades de tre övriga fästningsfångarna i väl be-
vakade vagnar till sina respektive adresser i Karlsten och Malmö. Klockan 
tio fördes Ehrenström till sin plats. En timme senare var det så slutligen 
dags för Magdalena Rudenschöld. Enligt hennes egen utsago var torget 
helt fullt av folk, ”husen, taken, till och med skorstenarna – fulla av folk”.161 
Trots det var det så gott som helt tyst, bara några snyftningar kunde hö-
ras från åskådarna och från de bevakande soldaterna. Som hon själv minns 
det var hon så kraftlös att hon svimmade närmast omedelbart efter att hon 
klättrat upp på skampålen. Men hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta 
hävdar istället att hon var tapper och stod i närmare trekvart där uppe in-
för allt folket och deras starka medlidande och dold vrede. Någon menade 
att man borde ha skickat upp hertigens mätress – mamsell Slottsberg – i 

159 Hela våren upptogs således av ytterligare förhör i anledning av de nya bevisen, och framåt 
sommaren frikändes de minst delaktiga. I juni framkom att Magdalena Rudenschöld året innan 
begått illegal abort vilket Reuterholm – av ren bitterhet – nu såg till att offentliggöra genom att 
översätta, trycka och sprida de aktuella dokumenten. Senare samma månad kom även actors slut-
påstående i vilken påbjöds döden för Rudenschöld, Aminoff och Ehrenström, den sistnämnde 
skulle även steglas. Slutpåståendet över Armfelt kom dock först i juli då actor anhöll om döds-
straff även för honom. Därefter droppade de anklagades besvärsskrifter in en efter en vilka rät-
ten hade att ta hänsyn till. Hovrättens dom kom alltså inte förrän i slutet av juli månad och den 
upplästes inför öppna dörrar. Rätten gick på actors linje och dömde Armfelt, Rudenschöld och 
Ehrenström till döden, resten frikändes helt eller delvis. Lagrummet för dödsdomarna fann man 
i missgärningsbalkens kapitel 4 (”Om förräderi”), paragraf 1–3, se Tegnér 1905, s. 274–280. Över-
klagandena och nådeansökningar inlämnades under den kommande månaden, och först i sep-
tember hade ärendet kunnat tas upp i högsta domstolen. 
160 HEC IV, s. 226 f. Aminoff, Forster och Mineur dömdes till livstids fängelsestraff på fästning 
medan La Source och Signeul frikändes, den sistnämnde skulle dock utvisas ur landet. 
161 ”Fröken Magdalena Charlotta Rudensköld. (Sjelfbiografi.)”, i Ridderstad 1846, s. 19.

3. det oroliga sekelskiftet



215 

stället för den stackars Rudenschöld.162 En annan röst hördes: ”… detta 
skola de dyrt få betala”.163

Efter schavotteringarna transporterades Rudenschöld och Ehrenström 
tillbaka till sina respektive förvar. Kvar stod folket vid skampålarna med 
Armfelts tavlor. Dessa pålar kom strax att användas som anslagstavlor för 
diverse regimkritiska kampanjer. I hertiginnans dagbok läser man för sep-
tember månad år 1794:

Nidskrifter förekomma nu i mängd, för det mesta riktade mot Sparre och 
Reuterholm, vilka ej besparas grova tillmälen, men även hertigen blir ibland 
nämnd, ehuru i mera skonsamma ordalag. Han utpekas blott som en svag 
furste, oförmögen att själv föra regeringen. Dessa »paskiller» äro merendels 
uppspikade på de skampålar, där Armfelts namn är anbragt, ävensom på 
husknutarna. Härav kan man bäst döma om den allmänna jäsningen.164 

För att illustrera det folkliga missnöjet berättar hon vidare om en incident 
som inträffade någon vecka senare då ett visst tumult uppstod när någon 
upptäckte att en bokhandlare sålde bilder föreställande Rudenschölds of-
fentliga förnedring.165 Vidare blev en stackars tysk vaxkonstnär förbjuden 
att hålla sin planerade utställning eftersom han hade en byst av Gustav III 
i samlingarna. Orsaken sades vara att det skulle vara olämpligt att förevisa 
den mördade kungen för pengar, men bland folket viskades att anledning-
en nog var Reuterholms rädsla att enbart åsynen av en god regent i sådana 
nervösa tider kunde leda till allmänt uppror. Hertiginnan trodde dock att 
det var Reuterholms stora vidskeplighet som låg bakom.

Tiden närmast efter Armfeltsaffären
Samtalen på stan rörde emellertid allt som oftast den armfeltska affä-
ren och regeringens hantering av den, de orimligt hårda straffen och inte 
minst det obehagliga spektaklet med schavotteringarna på Packartorget 
och Riddarhustorget. Ehrenström hade blivit benådad efter att ha fått ge-
nomgå en osedvanligt smaklös skenavrättning på Nytorget inför allmän-
heten.166 Rykten gick om att man under den kommande riksdagen skulle ta 
tag i missförhållandena i rikets högsta ledning och sparka ut Reuterholm 

162 HEC IV, s. 228, 233.
163 Hochschild III, s. 98.
164 HEC IV, s. 233. Också Staf skriver om de uppspikade plakaten och hur polisen arbetade hårt 
för att få stopp på otyget och spåra upp de skyldiga.
165 HEC IV, s. 258.
166 Ehrenström skulle alltså behöva genomgå en skenavrättning några veckor efter schavotte-
ringen. I sista stund på avrättningsplatsen på Nytorget meddelades hans benådning varefter han 
fördes till Karlstens fästning. Troligtvis kände Ehrenström till beslutet i förväg. Och enligt HEC 
IV, s. 259, väckte benådningen ”intet uppseende utan betraktades som en helt naturlig sak, efter-
som hertigen förut låtit Anckarströms medbrottslingar få så lindrigt straff”.
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från maktens korridorer. För att mildra massans missnöje vidtog Reuter-
holm åtgärden att under hel veckas tid utdela brännvin och läsk till folket. 
Vid sidan om det hade han ansett det vara lämpligt att i en ohyggligt lång 
kungörelse som upplästes i kyrkorna berömma både sig själv och hertigen 
och inte minst deras gemensamma handlande i Armfeltsaffären.167 

Kanske lyckades också den förmildrande taktiken. Justitiekanslern 
skrev i mitten av oktober en rapport om läget och stämningarna i staden. 
Vad han kom fram till var att de lägre klasserna var någorlunda under kon-
troll och att de nog nu var nöjda med vad som skett. Problemen hopade sig 
möjligen hos medelklassen, där man bl.a. börjat med insamlingar till för-
mån för fröken Rudenschöld.168 

Bland eliten var förhållandet till Reuterholm sedan tidigare ansträngt. 
Till och med hans närmaste allierade hade dragit sig undan honom. Re-
formvännerna förskräcktes av den hårda behandlingen av Thorild och Wi-
dén. Gustavianerna hade försvunnit bort redan före Armfeltsaffären. Men 
i och med de omotiverat hårda domarna, särskilt för väninnan Magdalena 
Rudenschöld, drog även hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta sig bort 
från Reuterholm. Av det reuterholmska partiet, om något sådant nu över-
huvudtaget kan sägas ha existerat, fanns bara spillror kvar. Men den libe-
rala reformvågen som han satt igång levde vidare i de adliga kretsarna trots 
Reuterholms politiska tvärnit. 

Den franska revolutionära vinden blåste över Europa och Sverige. Reu-
terholm stod rådvill. Ett kaffeförbud utfärdades från 1 augusti 1794, vilket 
inte var särskilt välkommet vare sig bland adeln eller borgarklassen.169 Men 
trots ihärdig polisverksamhet och tillslag mot klubbarna fortsatte det ille-
gala kaffedrickandet.170 På Vauxhallen, som låg vid Kungsträdgården hölls 
baler för alla som ville komma. Hovfolkets kavaljerer och damer dansade 
och umgicks i ny demokratisk anda med stadens mer vanliga befolkning. 
Men det nöjet fick ett trist slut i och med att vurmen för de franska idéerna 
en dag i september 1795 gick ett steg för långt. Orkestern valde av någon 
anledning att spela marseljäsen varpå det församlade finfolket stämde upp 
i spontan allsång. Regeringens omedelbara reaktion blev att stänga etablis-
semanget samt att frånta underståthållare Modée sitt förtroendeuppdrag 
såsom överuppsyningsman över Kungsträdgården.171 

167 KF 11/10 1794, tryckt i Modée 1829, bd. 15, s. 692–714. Hertiginnan kommenterar kungörelsen 
med: ”Denna kungörelse var fullkomligt överflödig, rent av olämplig, ty olycklig den regent, som 
måste berömma sig själv.” HEC IV, s. 261. 
168 Staf 1950, s. 264.
169 KF 1/1 1794, § 10. Införsel av kaffe förbjöds omgående från första januari 1794 och bruk av 
kaffe från augusti samma år.
170 Om tillslaget mot den av Carl Sparre inrättade klubben i det davellska huset invid nuvarande 
Gustav Adolfs torg, se Staf 1950, s. 265.
171 Söderhjelm 1924, s. 255.
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Tidiga former av klasskamp
Den 1 november 1796 fyllde Gustav Adolf 18 år. Därmed var han myndig 
och kunde överta kronan och regeringen. Själva ceremonin vid maktöver-
tagandet blev en minimal uppvisning av i stort sett ingenting.172 (Någon 
riksdag hade man inte brytt sig om att inkalla varför en regelrätt kröning 
fick vänta till 1800-års riksdag – som av säkerhetsskäl dessutom hölls i 
Norrköping i stället för i landets huvudstad.) Åskådarkretsen var långt 
ifrån de folkmassor som varit närvarande vid tidigare konungakröning-
ar.173 Denna gång skedde maktövertagandeceremonin i rikssalen inför en 
mindre krets av ståndspersoner. Hedvig Elisabeth Charlotta berättar att 
ceremonin var densamma som vid riksdagens öppnande. Riksregalierna 
var på plats, burna av rikets högsta herrar klädda i burgundiska dräkter 
(varav äpplet bars av Reuterholm). Gustav Adolf inledde med ett kort tal 
varpå en tvåtimmarsuppläsning av hertigens berättelse över sin regenttid 
vidtog. Denna berättelse kvitterades sedan av den nye kungen som därige-
nom gav Karl ansvarsfrihet för sitt förmyndarskap. 

Nästa steg i ceremonielet skulle vara kungens uppläsande och under-
skrivande av konungaförsäkran och säkerhetsakten. Men tydligen hade 
något klickat i förberedelserna för formulären var plötsligt borta. Flera 
ansvariga utpekades men alla skakade på huvudet och menade att fadäsen 
på inget sätt kunde tillskrivas dem. Slutligen skickades statssekreteraren 
Rosenblad efter dokumenten som måste ha blivit kvarglömda någonstans. 
Hertiginnan passade under den oplanerade pausen på att fundera lite och 
kom fram till att det tydligen alltid skulle hända något oväntat under varje 
märklig händelse i kungens liv.174 

Väntan på Rosenblad började emellertid bli lite väl lång varför ytter-
ligare en löpare skickades ut. Denne återkom relativt snart, men istället 
för originaldokumenten hade han Modées inbundna: Utdrag ur publique 
handlingar under armen. Där fanns naturligtvis en kopia av kungaförsäk-
ran (som hade tillkommit vid 1772-års regeringsform) men någon under-
skrift kunde ju inte ske i boken. Man spekulerade i om Rosenblads sölig-
het möjligen kunde bero på att han hade tagit initiativ till att upprätta nya 
dokument, och man valde därför att invänta honom innan man gick vi-
dare. Mycket riktigt återkom Rosenblad relativt snart till Rikssalen, men 
besvikelsen blev stor då det uppdagades att allt han hade fått med sig var 
ytterligare en kopia av Modée. För att inte den pinsamma situationen 
skulle fortlöpa i oändlighet var den enda utvägen att låta Gustav Adolf  
enbart läsa upp sin försäkran och återkomma dagen efter med en ny  

172 Källor till ceremonin vid maktövertagandet: HEC V, s. 253 ff.; Adlerbeth II, s. 306 f.; Hoch-
schild III, s. 221 f.
173 Se Grundberg 2005, s. 22, 80 f., 122 f., 138 f., 178 f. 243.
174 HEC V, s. 256.
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mindre ceremoni då de felande dokumenten kunde underskrivas i lugn 
och ro.175 

Reuterholm som gjort sig omöjlig genom misslyckade äktenskapsidéer 
för den unge kungens lott avskedades och skickades ut ur landet.176 För-
enings- och säkerhetsakten som Gustav III hade stött sin maktposition på 
hade legat och gungat under förmyndartiden, men konfirmerades av den 
nye kungen. I likhet med fadern lät han också överståthållarämbetet förbli 
obesatt sedan Hans Henrik von Essen lämnat sin tjänst, vilket onekligen 
ökade det egna personliga inflytandet över huvudstadens styre.177 Men fa-
derns styrka i politiken uppnådde han däremot inte. Landets ekonomi var 
mycket dålig efter den långa stagnationen, och Gustav III:s ryska krig hade 
förvärrat situationen ytterligare. För att råda bot på situationen införde 
Gustav Adolf ett långtgående och intensivt sparprogram vilket rätt snart 
visade sig ge resultat. Man kunde till och med börja amortera på statsskul-
den. Men dessvärre vände konjunkturen på grund av olyckliga yttre om-
ständigheter alltför snart åter neråt. Efter tre år med misslyckade skördar 
1798–1800 som dessutom kombinerades med sjukdomsepidemier och 

175 Denna ceremoni hölls i stora galleriet inför rådet, hovstaten, kollegierna, konsistorium och 
Stockholm magistrat med de 50 äldste. Reuterholm vägrade emellertid att närvara då han ansåg 
sig blivit illa behandlad i det kungliga talet dagen förut. Hochschild III, s. 221 f.
176 För att mildra fallet hade Reuterholm i tidningarna låtit införa en notis om hur han på eget 
bevåg hade begärt avsked. Adlerbeth II, s. 306; HEC V, s. 259.
177 von Essen hade tillträtt ämbetet efter Modée, men valde att avgå redan i maj 1797. Carl Sparre, 
som var Gustav III:s man i överståthållarämbetet dog 1791.

Överståthållaren Carl Wilhelm Modée 
samlade och utgav en stor mängd kung-
liga och lokala förordningar, m.m. De 
femton volymerna användes i samti-
den som en lagsamling, och utgör idag 
ett centralt källmaterial för svensk 
1700-talshistoria.
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ökad dödlighet låg Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet återigen 
i en djup depression.178

Den ekonomiska krisen blottlade förhållandena mellan stadens fat-
tiga och rika på ett obehagligt men tydligt sätt. Undernäring och svält var 
mycket vanligt bland den fattiga stadsbefolkningen. Samtidigt var det 
gamla stånds- och privilegiesamhället på väg bort. Vi har tidigare i kapitlet 
sett prov på hur folket började ställa krav på delaktighet och inflytande på 
ett sätt som var omöjligt i det äldre samhället. En demokratiseringsprocess 
var i antågande. Det korporativa ståndssamhället var på god väg att ersät-
tas av ett nytt samhällssystem byggt på klass.179

Historikern Rolf Karlbom har i ett verk från 1967 upprättat ett slags för-
teckning över oroligheter som han menar hade samband med den svenska 
arbetarrörelsens tidiga formering. Startåret för studien är 1795, men en in-
ledande undersökning av områdena Svenska Pommern och Wismar drar 
tillbaka ytterligare två år i tiden. I boken ges inte de enskilda oroligheterna 
något utrymme för mer utförlig beskrivning av t.ex. händelseförlopp eller 
orsaker och bakgrund till konflikterna. Syftet har istället snarare varit att 
göra en inventering av de ”folkresningar” – som han väljer att skriva – som 
hade politisk betydelse för den framväxande arbetarrörelsen. Utgångs-
punkterna för Karlboms sökande är vad han kallar ”hungerupplopp”, med 
vilket han menar massrörelser där det omedelbara syftet skulle vara att reg-
lera priset på aktuella varor, samt ”strejker”, dvs. att arbetet lades ner för 
att påverka t.ex. arbetsbetingelser eller löner.180 Övriga typer av massak-
tioner som han har stött på i sitt sökande – huvudsakligen genom excerpe-
ring av justitiekanslerns diarium samt tryckta källsamlingar och bearbet- 
ningar – har han valt att antingen behandla helt kort eller sonika utelämnat. 

För tiden fram till sekelskiftet 1800 har Karlbom för Stockholms del 
funnit fyra händelser av vilka möjligen en kan passa in i hans primära mall. 
Den första av dessa fyra gällde ett gripande av en skräddargesäll i decem-
ber 1795. Det var gesällen Anders Edholm som arresterades för att han en-
ligt rykten spridit jakobinska idéer. Enligt uppgifter var Edholm överdri-
vet intresserad av tidningsläsning och utrikesrapporteringen – i synnerhet 
gällande de franska ärendena. Han deltog i diskussioner och debatter och 
hade då yttrat sig negativt om den svenska regeringen och statsskicket.181 
Bl.a. hade Edholm fört åsikten att Gustav Adolf inte alls borde följa Reu-
terholms dumma äktenskapsråd utan istället gifta sig med den franska 

178 Carlsson 1946, s. 80.
179 Ett parallellt resonemang om övergången mellan det korporativa privilegiesamhället till ett 
modernt samhälle utifrån begreppet ”ägande” förs av Wottle 2000, s. 21. Begreppet ”privilegie-
samhälle” diskuteras i Sandberg 1991, s. 31 f.
180 Karlbom 1967, s. 10.
181 Karlbom 1967, s. 40.
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prinsessan.182 Han ställdes under förhör i överståthållarämbetet. Men be-
visen för att hans åsikter skulle vara kriminella var inte tillräckliga och må-
let slutade därför med att han frikändes med det goda rådet att ligga lågt 
och inte tro på allt som står i tidningarna.183

 Alma Söderhjelm, som ägnar förhållandevis stort utrymme åt Edholm i 
sin bok om Sverige och den franska revolutionen, förklarar vidare att man 
även förhörde flera personer i hans närhet, bl.a. hans lärlingar och grannar. 
Men av dessa förhör fick man inte ut särdeles mycket. Det var väl bara Ad-
dens – en av Edholms grannar – som hade några komprometterande fakta 
att komma med. Söderhjelm menar att fallet Edholm snarare visar på ”re-
geringens fruktan för den franska smittan” än på att man funnit en farlig 
frontfigur inom en svensk revolutionär rörelse. Rolf Karlboms kommentar 
till hennes referat av rättegången är dock endast att det ”är i en del stycken 
missvisande”. Han vill hellre se aversioner mot den härskande adelseliten 
som Edholms huvudsakliga drivkraft bakom agitationen. Som argument 
för det nämner Karlbom ett uttalande om slottsbalerna där Edholm ansåg 
att ”ingen fick fromma av att sådant tillställdes på undersåtarnas bekost-
nad”. Folket borde därför enligt Edholm gå samman och göra sig fritt för-
trycket såsom man gjort i Paris.184

Det är uppenbart att Karlbom övertolkar Edholms klasskamp. Åklaga-
ren hade, som Söderhjelm också påpekar, lyckats samla ett stort antal vitt-
nen. Men deras svar på åklagarens frågor blir bara upprepningar om att 
de inte ansåg att Edholm var skyldig till något högförräderibrott. Att han 
var ivrig i att diskutera nyheter och särskilt de franska angelägenheterna 
hade de alla noterat. Men att det vore något brottsligt i det kunde de inte 
begripa. Edholm själv menade att han vid de tillfällen han som ivrigast dis-
kuterat tidningarna varit berusad och därför inte kunde minnas vad han 
sagt, men att han på intet sätt var någon rabiat demokrat och kungahatare. 
Uppfattningen om Edholm utifrån en genomläsning av rättsmaterialet på 
Riksarkivet stannar också vid att han troligtvis inte var någon vidare revo-
lutionär. Snarare var han bara en av det sena 1700-talets nyhetsnarkoma-
ner, om än med lite dåligt ölsinne och nära till minnesluckor.185 

Men om den edholmska affären endast med stor tveksamhet kan placeras 
in i klasskampens historia är den andra händelsen som Karlbom redovisar 
mer tydligt markerad som en tidig arbetarrörelse. Det var i maj 1797 som 
bärarna vid järnvågen invid slussen uteblev från arbetet efter att ha bom-

182 Söderhjelm 1924, s. 257.
183 ”Spionrapporter”, Riksarkivets ämnessamlingar, Vol. 43, Strödda historiska samlingar 
(757:36), RA. Söderhjelm 1924, s. 258. 
184 Karlbom 1967, s. 40. Citatet utgör Karlboms referat av Söderhjelms referat av protokollet ren-
skrivet i ”Spionrapporter”.
185 ”Spionrapporter”.
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mat igen ingångarna till de två våghusen. Bakom den strejkliknande aktio-
nen låg en konflikt med handelskollegium där järnbärarna hade begärt hö-
gre löner. Handelskollegiet som hade egen domsrätt i ärendet beslöt den 19 
maj att utdöma bötesstraff för de strejkande järnbärarna. Men motgången 
var temporär och järnbärarna fortsatte kampen. Ett år senare noteras en 
rejäl höjning av lönerna samt att antalet ordinarie anställda bärare vid vad 
var rote hade ökat från tio till tolv personer. Inalles skulle det sålunda mot-
svara omkring trettio nyanställningar.186

Järnbärarna kan eventuellt ha inspirerats av en samtida aktion i Eng-
land. Där hade ett myteri inom flottan ägt rum. Matroserna hade revolte-
rat och vägrat träda i tjänst förrän deras ersättning höjts till rimligare nivå. 
Incidenten i England inträffade den 14 april, men publicerades inte i Stock-
holmstidningarna förrän en knapp månad senare, dvs. efter att järnbärar-
strejken inletts.187 Även om till och med Karlbom med anledning av da-
tumproblemet är tveksam till den direkta kopplingen mellan de brittiska 
matroserna och den stockholmska järnbäraraktionen så kan man med fog 
anta att händelsen i England var känd bland Stockholms invånare. Herti-
ginnan Hedvig Elisabeth Charlotta nämner i sin dagbok att man publicerat 
storyn i Stockholmspressen. Och hon är tydligt irriterad över detta: ”Det 
är mycket orätt att låta en sådan notis inflyta i våra tidningar”, skriver hon 
”ty i våra dagar bli sådana uppträden aldrig utan följder”.188 Hon tycks så-
ledes inte medveten om järnbärarnas aktion, men skriver samtidigt att de 
engelska matroserna nog i sin tur funnit inspirationen i den franska ore-
dan: ”Frihetsyran måtte överföras från land till land för att med tiden bli 
hela Europas olycka.”189 Det är inte särskilt otroligt att Stockholms järnbä-
rare fått nys om de brittiska matrosernas aktion genom andra vägar än tid-
ningarna vilka i sin tur funnit det olämpligt att fram till dess publicera den 
aktuella notisen.

Hertiginnan riktar sin kritik över den slappa censuren mot Gustav IV 
Adolf. Hon menar att kungens ungdom och oerfarenhet var orsaken till det 
bristande omdöme som han så påtagligt visade upp. I stället för att referera 
händelsen från Stockholms järnvåg väljer hon att illustrera med en annan 
incident, även den från maj månad 1797. Bakgrunden var att regementenas 
musikkårer fått order att varje kväll under hela månaden spela till tapto. 
Så gott som varje gång samlades stora skaror av åhörare. Och på sönda-
garna var det värst då ju folket varit lediga och som vanligt förslösat sin tid 

186 Karlbom 1967, s. 40 f., 228 f. Min beräkning görs på en uppgift hos Karlbom att det vid tiden 
för aktionen fanns 158 man, dvs. omkring 16 rotar. Troligtvis är då även de extraordinarie järnbä-
rarna inbegripna i siffran. Jfr. Ture Nerman som menar att antalet ordinarie järnbärare utökades 
från 100 till 120 man indelade i 12 rotar, Nerman 1936, s. 93–94.
187 Dagligt Allehanda, 12/5 1797.
188 HEC VI, s. 28.
189 Ibid.
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på krogen. Således var det en berusad folkmassa som var söndag skocka-
de sig i stadens centrala kvarter, och då var slagsmål och buller inte långt 
borta. ”En dylik afton”, skriver hon ”ägde några synnerligen vilda uppträ-
den rum. Först tog folk sig friheten att bestraffa en droskkusk, som kört 
för fort, och sedan krossades med stenkastning alla fönsterrutorna i ett 
privathus.”190 Orsaken skulle ha varit ”ett gräl mellan en av våldsverkarna 
och en betjänt i huset angående en tjänsteflicka.” 

Den här händelsen tas inte upp av Karlbom, troligen beroende på att den 
inte emanerade ur klasskampen eller arbetarformeringen. Hertiginnan vill 
med exemplet påpeka att ordningen och osäkerheten i stan hade försäm-
rats under den senaste tiden. Detta menade hon berodde på bristerna i po-
liskåren och särskilt dess ledning. I slutändan var dock Gustav Adolf och 
hans undermåliga rådgivare de ytterst ansvariga. 

Karlbom går istället vidare med en icke-händelse. I en avskriftssamling 
har han funnit ett upprop om en folklig resning riktad mot den borgerliga 
medelklassen. På flygbladet, som hade mångfaldigats och spridits bland 
stans kaffehus och krogar, stod att läsa: 

Den löntagande, arbetande och fattigare delen av allmänheten uppmanas 
att den 20 augusti [1798 min anm.] klockan elva om aftonen samlas vid 
ändan av Slottsbacken, att i grund förstöra nedan nämnde blod-iglar som 
genom hög cours vålla allmänna dyrtiden. Häng dem och riv husen neder 
i grund! Grosshandlare Koschell, Arfwidson, Pauli, Kysel, Schön, Simon, 
Hebbe, Hassel, Görges, Schinkell och Äldsta garvaren Westin, viken garvat 
de andras samveten men bör veta: Skomakare bliv vid din läst. Järnstörar 
och yxor medtages: Den svältande soldaten infinne sig ock.”191

Någon folklig resning går dock inte att spåra i källorna, varför man får anta 
att den helt uteblev. Däremot finns skäl att påstå att hertiginnan hade fog 
för sin notis om den ökade osäkerheten i huvudstaden under seklets sista 
år. Som Nils Staf nämner utfärdade överståthållaren en kungörelse om att 
sjömän, gesäller och lärogossar förbjöds att vistas ute och vålla oljud efter 
klockan tio på kvällarna. Bestämmelsen var emellertid inte ny utan hade 
funnits sedan 1737, men nu ville man alltså aktualisera den med anledning 
av den ökade oron.192 Enligt Hochschilds memoarer fick kungörelsen då-

190 Ibid.
191 Karlbom 1967, s. 42. Citatet är i sin tur hämtat ifrån Höppener, ”Samlingar rörande Sveriges 
stats hvälfningar 1719–1805”. Noterbart är att de uppräknade grosshandlarna tillhörde mycket 
skilda politiska läger. Schön var t.ex. en av de ledande kritikerna under 1790-talet. Inte heller re-
pressenterade dessa grosshandlare någon överklass såsom Karlbom har menat, snarare rör det sig 
i flertalet fall om personer med relativt små rörelser. Se Nyberg (red.) 2006, s. 323–330; person- 
och ortindex, s. 451–459.
192 Överståthållarens kungörelse 24/9 1798; Staf s 286. Jfr. KF 5/4 1737, § 3.
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lig effekt: ”Den påföljande natten [efter kungörelsens utfärdande] var 
mera oljud och buller än tillförene. Liderliga sällar sökte även att inkomma 
inom skranket, där piedestalen till konungens staty är uppställd och då det 
ej lyckades, inkastade de stenar och ofredade posten.”193 

Den ökade oron i huvudstaden bekräftas av ytterligare en memoar-
författare, nämligen Adlerbeth som skriver att missnöjet i rikets städer 
bredde ut sig och nu ”begynte bliva allmänt”.194 Paskiller och annat elakt 
skvaller riktades emot såväl rikets ledning som flera av de kungligt tillsatta 
ämbetsmännen. Priserna hade på kort tid stigit dramatiskt på grund av de 
dåliga skördarna och den minskade utrikeshandeln.195 Detta genomsyrade 
hela vardagslivet för de redan hårt prövade stockholmarna. Adlerbeth be-
skriver på ett övertygande sätt den obehagliga stämningen och tidsandan: 

Brännvinsanstalterna voro ingen till lags. Köpmännen suckade över 
handelns förfall; ämbetsmännen över tidernas dyrhet i förhållande till 
alldeles otillräckliga löner; de fattiga över nödvändighetsvarors uppdrivna 
pris; och nästan hela menigheten över penningemän och agiotörer196. Få nog 
urskillning att finna roten till det onda i konjunkturen, missväxten, den svåra 
bärgningen, sillfångstens uteblivande, och sjökriget; utan tillvite regeringen 
vad ej av dess åtgärd berodde. Emellertid blev tonen emot densamma även 
i huvudstaden vidrig, ända till hotande, och självsvåld och oordningar 
icke sällsynta. Vid tillfälle av ett buller, som dryckenskap åstadkommit på 
Södermalm den 1 november, blev polismästaren, som inställt sig att hålla 
ordning, insulterad och med smuts och stenar förföljd.197

Bullret som nämns i citatet ovan, den 1 november 1799, skedde utanför 
Maria fattighus i samband med en offentlig festlighet. Det utgör även den 
fjärde incidenten i Karlboms lista. 

Oroligheterna vid Maria fattighus 1799
Den 22 oktober år 1781 donerade grosshandlaren J. H. Gösche 1 000 riks-
daler till Maria Magdalena fattighus. Enligt donationsbrevet skulle räntan 

193 Hochschild III, s. 296.
194 Adlerbeth III, s. 55.
195 Reallönerna sjönk dramatiskt under andra halvan av 1790-talet och en bit in på nästa decenni-
um. Söderberg, Jonsson & Persson 1991, s. 68. Figur 5.1. Ur en tabell i samma verk kan framräknas 
en ökning av priset på råg från 1780-talets genomsnitt på 1,95 kr/hl till 1790-talets genomsnitts-
pris på 2,94 kr/hl. Prisökningen fortsatte sedan in på 1800-talet. Söderberg, Jonsson & Persson 
1991, s. 88–91, tabell (Appendix 2).
196 ”Agiotör” = växelockrare, person som handlar eller ockrar med värdepapper. Riksgäldskontoret 
hade på grund av den ekonomiska krisen utgivit nödmynt vilka minskade i värde gentemot den ordi-
narie riksdalern. Det var således med inflationen och valutaskillnaderna som agiotörerna spelade.
197 Adlerbeth III, s. 55.
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på dessa pengar användas årligen för att fira kronprinsen Gustav Adolfs fö-
delsedag den 1 november. Detta skulle ske dels genom ett extra bidrag till 
fattighjonens förplägnad och dels genom illumination vid fattighuset.198

Illumination är ett ljusskådespel eller en festlig upplysning av en byggnad el-
ler en anläggning. I detta fall är det troligt att man med olika typer av ljus och 
kanske även bengaliska eldar lyste upp fasaden till fattighuset. Jag har inte 
funnit några beskrivande källor om illuminationen av Maria fattighus. Men i 
en samtida berättelse beskrivs en illumination av Stockholms slott så här:

På den norra sidan af Kongl. slottet mot nya bron var hela appareillen med 
dess pelare, arcader, liftverk, terrass-murar, och sluttningar, ävensom 
piedestalerne under de båda lejonen, med lampor på det rikaste upplyst. 
Uti de tvenne arcaderne voro pôts-á-feu, och ovanpå appareillens bröstvärn 
voro en rad av marechal-lampor, samt fyra stora eldvaser uppställde. De 
övrige sidorne av Kongl. slottet upplystes av vanlige marechaller.199

Vid firandet vid Maria fattighus år 1799 spårade emellertid festen ur. Det 
uppstod bråk och kravaller. Polis och militär var tvungna att rycka ut för 
att återställa ordningen. Ett flertal personer häktades och ärendet togs 
tre veckor senare upp i Stockholms slottsrätt. I det följande behandlas på 
samma sätt som för ebelska upploppet i kapitlets inledning först kort hän-
delseförloppet och därefter överhetens reaktion med rättegången och dess 
utgång. Avslutningsvis analyseras upploppet utifrån massans aktörer och 
deras eventuella motiv.

198 Lundequist 1829, s. 118.
199 Beskrifning om den Stora Illumination wid..., 1815.

Illumination av nöjes-
palatset Vauxhallen vid 
Kungsträdgården inför 
borgerskapets fest till 
Gustav III:s hemkomst 
från Aachen 1791. Olja 
på duk av Pehr Hille-
ström, 1791. SSM.
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Händelseförloppet
När mörkret hade lagt sig över Södermalm tidigt om kvällen den 1 novem-
ber 1799 lyste det vackert av illuminationen vid Maria fattighus i hörnet av 
Hornsgatan och Björngårdsbrunnsgatan, nuvarande Bellmansgatan, nära 
Maria Magdalena kyrka.200 Till en början var där endast ett fåtal personer 
som i lugn och ro kunde njuta av skådespelet. Men framåt halv sjutiden 
började folk att söka sig upp mot fattighuset för att beskåda illuminatio-
nen och det blev allt mer oroligt i den växande folkmassan. Några började 
knuffas och trängas medan andra skrek och hurrade. Förbipasserande hin-
drades genom att personer i folkhopen stod tätt intill varandra hand i hand 
så att vägen på så sätt spärrades av. 

Några av de ivrigaste bråkstakarna var den 20-årig sjömansgossen Jo-
han Graff och den några år äldre sadelmakarelärlingen Henric Löfgren. 
När en bonde kom körande längs Hornsgatan med en vagn stoppades han 
av Löfgren som tog kommandot och såg till att vagnen vältes. Ytterliggare 
en vagn stoppades, varpå Löfgren kopplade loss de två hästarna som hade 
dragit vagnen. Därefter hoppade han upp på en av hästarna och försökte 
rida iväg men hindrades. Under tiden hade Graff tagit av sig en sko som 
han vilt slog omkring sig med och slutligen kastade in bland hopen. 

När en åkare och hans dräng kom körandes med var sitt lass halm lycka-
des drängen ta sig förbi avspärrningen, men åkaren själv blev hejdad. Återi-
gen med Henric Löfgren i spetsen började folk plocka åt sig av halmkärvar-
na. När åkaren till slut lyckades ta sig vidare med sin vagn in på en tvärg-
ränd hade större delen av lasset försvunnit. Halmen kom sedan till använd-

200 Källmaterialet till beskrivningen av upploppet vid Maria fattighus är hämtat ur Slottsrättens 
arkiv: protokoll A1:1799, rannsakningshandlingar E II:1791–1800, samt Överståthållarämbetets 
arkiv: protokoll AIa1:1799 (Lundin), äldre poliskammaren, samtliga på SSA.

Karta 6. Maria fattighus låg 
på kyrkans tomt i nordväst 
uppe mot Hornsgatan. Di-
rektören Finemans hus låg i 
hörnet Hornsgatan/Ragvalds 
backe (nuv. Pustegränd). 
Utsnitt ur 1805 års karta av 
Carl af Akrel. SSA.
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ning på så vis att de som snott åt sig kärvar först geggade omkring med dem 
i smutsen på gatan för att därefter slänga de nersölade kärvarna omkring 
sig – eller ännu hellre springa omkring och stryka dem i folks ansikten. 

Troligtvis hade polisen varit närvarande redan från början i syfte att 
stävja eventuella oroligheter. Och relativt snart tog även polismästaren 
Magnus Ullholm sig dit för att hjälpa till. Men när bråket tog fart blev det 
istället han som fick söka skydd. Folk hade samlat sig runt honom som i en 
ring, och kastat halm och smuts mot honom.201 Han tog tillflykt till över-
direktören vid Tullverket Carl Ludvig Finemans hus som låg ett kvarter 
bort i hörnet av Hornsgatan och Ragvalds backe (nuvarande Pustegränd). 
Massan följde efter och försökte bryta upp porten som Ullholm noga låst 
bakom sig. När de insåg att detta inte var möjligt fortsatte de istället med 
att kasta sten och smuts på fasaden och krossa fönsterrutor. Några försök-
te även ta sig in genom fönstrena men misslyckades. Ullholm lyckades se-
nare ta sig ur huset och ner till gardesvakten vid Södermalmstorg där han 
kunde kalla på förstärkning. Samtidigt underrättade han underståthålla-
ren Per Evert Georgii.

Under tiden fortsatte upploppet, och när vaktstyrkan kom till Finemans 
hus hördes en röst från massan: ”Det där är bara en munsbit” varpå sten-
kastningen sedan vändes mot vakterna.202 Flera vaktsoldater blev träffade av 
stenar och kärvar nersölade av gatusmuts. Värst drabbad blev soldaten nr. 7,  
Johan Appelgren, som fick en sten i ansiktet tätt över vänstra ögat. Vaktpa-
trullen lyckades dock omsider få kontroll över situationen, och när polis-
mästaren Ullholm i sällskap med underståthållaren Georgii åter anlände 
till platsen dog snart oroligheterna av. Folket skingrades omkring klockan 
nio på kvällen, upploppet hade då pågått i omkring två och en halv timme.

Polisens ingripande
Under kvällen var en polisstyrka bestående av sex politie uppsyningsmän 
utkommenderade i området kring Maria kyrkogård. Det var även dessa 
uppsyningsmän som var först på plats. Eftersom illuminationen var ett år-
ligt återkommande arrangemang var poliserna troligen förberedda på oro-
ligheter. Man kan därför anta att de hade posterat sig utanför fattighuset 
redan innan upploppet kom igång. För detta finns också visst stöd i käll-
materialet. Relativt tidigt anslöt även polismästaren själv till platsen, vil-
ket tyder på att det fanns föraningar om att det hela kunde urarta.

Den vaktstyrka som Ullholm kallade på vid Södermalmstorg var delar 
av den under kvällen tjänstgörande vakten av Göta gardes regemente. Den 
första patrullen bestod av sex meniga soldater under ledning av korpralen 
Isaac Elgerus. Men rätt snart insåg korpralen Elgerus att han inte kunde 

201 Enligt Hedvig Elisabeth Charlotta som kort nämner händelserna i sin dagbok lär polismästa-
ren i samband med incidenten även fått sig ”ett duktigt kok stryk”. HEC VI, s. 243.
202 Förhör med soldaten Johan Apelgren, slottsrättens protokoll den 22/11 1799.
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få kontroll över folkhopen och rekvirerade då ytterligare fem man. Den 
styrka som myndigheterna ställde upp mot massan bestod således av sex 
poliser, tolv soldater samt polismästaren och underståthållaren. De båda 
senare kom till häst medan de övriga troligen var till fots. Vad gäller poli-
sens eller vakternas beväpning finns det inte mycket att gå på i källmate-
rialet. Vid ett tillfälle under rättegången hävdade dock en av de förhörda 
att han greps av panik och försökte ta till flykten då han hade hört ett rykte 
att vakterna skulle använda sina bajonetter.203 Man kan av detta uttalande 
därför dra slutsatsen att myndigheterna hade för avsikt att vara återhåll-
samma vad gäller våldsutövningen. Om bajonetterna verkligen användes 
framgår inte av materialet.

På platsen häktades fem personer vilka ansågs vara anstiftare till upp-
loppet eller hade uppträtt särskilt våldsamt. Ytterligare åtta personer kom 
senare under rannsakningen att häktas och dömas. En av de misstänkta, 
extra vindragaren Gustaf Wessman, dog dock olyckligt under pågående 
rannsakning där han satt i häktet under Rådhuset. Man kan misstänka 
att förhållandena i cellerna inte var de allra bästa och att detta bidrog till 
Wessmans död. Flera av de häktade hade blivit så sjuka under sin tid i vän-
tan på rättegång att de inte kunde komma till förhören. De hade då suttit 
i Rådhusets förmodligen rätt kyliga källare i tre kalla novemberveckor. 
Förhandlingarna i slottsrätten fick därför ett uppehåll på nära en månad; 
mellan den 22 november och den 20 december väntade man på att de sjuka 
skulle tillfriskna innan förhandlingarna åter togs upp.204 

Förundersökning och rättegång
Förundersökningen påbörjades redan morgonen efter upploppet i över-
ståthållarämbetets avdelning för politie ärenden – poliskammaren.205 Un-
dersökningen inleddes med en utförlig genomgång av polismästarens egen 
syn på vad som hänt. Därefter förhördes de misstänkta. Förutom de fem 
personerna som greps på plats kallades även sjömansgossen Johan Graff 
samt tre av polisuppsyningsmännen till förhör. I korthet kan man sam-
manfatta förhören med att samtliga misstänkta nekade till varje form av 
brott, några förnekade även till att de över huvud taget hade varit på plat-
sen. Detta förhållningssätt gick igen genom hela rättsförfarandet. De hör-
da poliserna namngav ytterligare en person, nämligen den blott 15-årige 
tenngjutarelärlingen Johan Rokus som utpekades som den som varit skyl-
dig till vaktsoldaten Johan Appelgrens skada i ansiktet.206 

203 Förhör med Johan Rokus, slottsrättens protokoll den 20/12 1799.
204 I en särskild mapp finns läkarintyg för flera av de insjuknade. Rannsakningshandlingar 1799, 
E II: 1791–1800, Slottsrättens arkiv, SSA.
205 Poliskammarens protokoll, AIa1:1799 (Lundin), Överståthållarens arkiv, SSA. Protokollen 
finns även i renskrift i Slottsrättens arkiv, rannsakningshandlingar, E II:1791–1800, SSA.
206 Poliskammarens protokoll den 2/11 1799. 
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Under dagen efter de inledande förhören arbetade några av de inblan-
dade polisuppsyningsmännen för att få ytterligare ”underrättelser” an-
gående upploppet.207 Efterforskningarna var tydligen gynnsamma då de 
nästföljande dag – den 4 november – kunde ställa upp inte mindre än ytter-
ligare 18 personer som varit närvarande vid upploppet inför polisförhören. 
Av dessa kom senare sex att dömas i slottsrätten och man hade alltså redan 
vid detta stadium lyckats fånga in samtliga av dem som senare kom att bli 
dömda. Förundersökningen avslutades med att fastslå att vidare rannsak-
ning skulle ske i slottsrätten. Någon motivering till valet av domstol gavs 
dock inte.

Som tidigare nämnts låg ärendet nere i närmare tre veckor innan det 
togs upp i slottsrätten.208 Ordförande var den tidigare nämnde underståt-
hållaren Per Evert Georgii.209 Till sin hjälp hade han fem personer, varav 
en hovjunkare, två kaptener – den ena vid Svea livgarde och den andra vid 
flottan – samt två rådmän. En förteckning över de förhörda finns i bilaga 4 
sist i avhandlingen. Där framgår även i vilken ordning vittnena och de 
misstänkta förhördes, samt vilken förhandlingsdag de första gången kal-
lades till förhör. 

Efter att man läst upp protokollen från polisundersökningen började 
rannsakningen med förhör av de sex uppsyningsmännen samt den ska-
dade gardessoldaten Appelgren. Därefter inkallades de gardesvakter som 
ingrep. I tur och ordning först den tidiga patrullen och därefter soldaterna 
ur förstärkningspatrullen som anlände senare till upploppsplatsen. I pro-
tokollet antecknades genomgående endast nya fakta varför den först för-
hörde polismannens och den först förhörde gardessoldatens berättelser 
blev ganska utförliga medan resterande vittnens berättelser är knapphän-
digt återgivna om de ens noterats. 

När rätten var färdiga med poliserna och vakterna så förhördes de 
anklagade – även dessa en i sänder. Och precis som tidigare fortsatte de 
att neka till varje form av brott. Det är ibland uppenbart att några av de 
anklagade ljög om sina förehavanden under kvällen. En sådan passage i 
rättsprotokollet var när Johan Graff blev förhörd för första gången den 22 
november. Han erkände att han var närvarande vid fattighuset under kväl-
len men blånekade till all inblandning i oroligheterna. I stället hävdade 
han att han hade tagit sig dit för att beskåda illuminationen, men rätt snart 
gick han därifrån i sällskap med den jämnåriga kollegan Göran Hotz till 
ett näringsställe på Baggensgatan inne i stan. En av polisuppsyningsmän-
nen menade dock att han sett såväl Graff som Hotz i folkhopen under hela 
kvällen. På vägen från fattighuset men fortfarande på Hornsgatan, berät-

207 Poliskammarens protokoll den 4/11 1799.
208 Slottsrättens protokoll den 22/11  1799.
209 Någon diskussion om den eventuella jävsituationen Georgii kan ha hamnat i har inte kunnat 
spåras i källmaterialet.
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tade Graff vidare, skulle de två då ha stött ihop med tobaksarbetaren Johan 
Kohlbeck som var på väg mot fattighuset och illuminationen. I förhören 
med Kohlbeck hävdades däremot att de tre stötte ihop när Kohlbeck var på 
väg hem och de två sjömansgossarna på väg mot illuminationen då de kom 
från staden.210 

Rätten insåg att de tre berättelserna inte gick ihop och förhörde de båda 
anklagade på nytt. Graff ändrade då sin berättelse till att han och Hotz vid 
tillfället nog kom från stan, men även att alla tre efter att de träffats på 
Hornsgatan nu gick tillsammans upp mot fattighuset. Kohlbeck vidhöll 
dock fortfarande att han själv fortsatte hemåt. Med detta lät sig dock rätten 
tillsvidare nöja. Dylika oklarheter uppkommer flera gånger i protokollen 
och det verkar som att rätten då efter något ytterligare förhör valde att inte 
utreda problemen vidare utan rätt snart lade ner saken. Till fallet ovan kan 
nämnas att både Graff och Kohlbeck fick relativt hårda straff vilket föran-
leder oss att tro att man snarast valde att gå på uppsyningsmannens linje 
att Graff inte alls gick hem så tidigt som han hävdade. Sjömansgossen Hotz 
kallades inte till förhör förrän efter det månadslånga uppehållet. Hans be-
rättelse gick då ut på att han var i sällskap med Graff och ytterliggare en sjö-
mansgosse hela kvällen och att de tre såg på illuminationen, men att de vid 
åtminstone två tillfällen under kvällen besökte krogen på Baggensgatan.211

En annan intressant sak är att många av de anklagade såväl som de in-
blandade vittnena var påfallande unga. Rätten lade därför stor vikt vid att 
fråga om åldern och även, vad gällde de som skulle avlägga vittnesed, om 
de hade tagit nattvarden. I de fall då vittnen inte hade genomgått denna ri-
tual tilläts de inte vittna enligt samma procedur som de övriga. Dock lät 
man dessa, efter det att övriga hade avgett sina vittnesberättelser, som det 
står i protokollet: ”upplysningsvis och utan ed” ställas till förhör. Åldern 
verkar alltså inte ha spelat någon roll här utan endast begången nattvard. 
Som exempel kan nämnas sotarlärlingen Henrik Thylvin som inte fick av-
lägga eden trots att han fyllt 16 år.212 

Till en början lät man heller inte de utkommenderade vakterna eller po-
liserna avlägga vittneseden. De inledande förhören med dessa var endast 
ur upplysningssyfte. Dock insåg man tydligen under rättegångens sista dag 
att de övriga vittnenas berättelser var alltför knapphändiga för att ge till-
räckliga bevis för de anförda brotten. Rätten åberopade därför en särskild 
paragraf i rättegångsbalken för att ge stöd åt handlingen att låta vakterna 
och poliserna vittna.

Vidare var rätten noga med att förhöra sig om eventuella jävsituatio-
ner. Ett sådant problem utreddes vid ett tillfälle då en av polisens uppsy-

210 Slottsrättens protokoll den 22/11  1799.
211 Slottsrättens protokoll den 20/12  1799.
212 Slottsrättens protokoll den 20/12  1799.
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ningsmän på sista rättegångsdagen skulle vittna emot Johan Rokus. Polis-
mannen hade nämligen tidigare under rättegången pekats ut av Rokus för 
överdriven brutalitet under gripandet. Rokus menade att han både blivit 
slagen och fått sina kläder sönderrivna av just den vakten. Uppsynings-
mannen nekade naturligtvis. Efter ingående överläggning kom rätten dock 
fram till beslutet att vakten inte skulle anses jävig, utan fick full frihet att, 
också under ed, vittna emot Rokus. Den senare blev naturligtvis missnöjd 
med detta besked och anmälde därför sitt ogillande inför rätten, vilket 
då ”antecknades”.213 Vad som hade hänt med Rokus kläder eller vem som 
hade rivit sönder dem framkom aldrig under rättegången.

Brott och straff
Rättegångsförhandlingarna avslutades med att överdirektören Fineman 
lämnade in en räkning på skadorna på sitt hus samt att stadsfiskalen – som 
agerade actor, dvs. åklagare i målet – yrkade på för vilka brott och enligt vil-
ka lagrum de anklagade skulle dömas. Däremot föreslogs inga straffsatser 
på detta stadium. Efter detta återstod för rätten att förhålla sig till actors  
utlåtande samt komma med en slutlig resolution.214

I bilaga 4 redovisas vilka brott de dömda slutligen fälldes för, samt vilka 
straff de fick och vilka lagrum rätten stödde sig på. Skillnaderna mellan 
 actors utlåtande och rättens resolution var inte särskilt stora. Anmärk-
ningsvärt kring brottsrubriceringen är dock att rätten inte på någon punkt 
strök något ur actors utlåtande, men däremot i flera fall lade till ytterligare 
åtalspunkter. Till exempel ville stadsfiskalen döma de ovan omtalade Johan  
Graff och Johan Kohlbeck för att de hade: ”hurrat, skrikit, skuffats och 
trängts samt kastat halm omkring sig”. Och även för att de hade ”strukit 
folk om ansiktet” med nedsölad halm. I den slutliga resolutionen blev till 
detta lagt att de båda varit med redan från början samt ofredat flera perso-
ner som haft sin väg förbi. Och för Graff dessutom att han sparkat sin sko 
in bland folket, och ”i övrigt varest han visat sig, varit åtföljd av en bull-
rande folkmängd”. Rätten tog här alltså fasta på att Graff hade varit någon 
slags ledare för massan.215

Sammanlagt dömdes tio personer för sin medverkan i upploppet. Två ty-
per av straff utdömdes, nämligen – kroppsstraff och fängelsestraff. Uppen - 
barligen ansågs kroppsstraffet vara hårdare än fängelse. De mest aktiva 
våldsverkarna blev dömda till spö – 20 par; tre slag av paret, medan de öv-
riga dömda, vilka enligt resolutionen: ”i mindre mån till oväsendet […] 

213 Inför förhör med politieuppsyningsmannen Jonas Åberg, slottsrättens protokoll den 
21/12  1799.
214 Någon separat dom avgavs inte utan enbart resolutionen. Finemans nota ligger bland rann-
sakningshandlingarna och inbegriper bl.a. 18 fönsterrutor, ett portlås samt nytt trävirke till por-
ten, allt till en summa av 7:32 riksdaler vilken de tio dömda gemensamt enligt resolutionen kom 
att få ersätta. 
215 Resolution, slottsrättens protokoll den 21/12  1799.
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bidragit”, dömdes till tolv dagar i fängelse vid vatten och bröd. En av de 
anklagade var minderårig – endast 13 år och kunde inte dömas enligt sam-
ma princip som de andra. Straffet i detta fall blev därför att han i närvaro 
av ”någon dess närmaste anförvant” allvarsamligen skulle agas med ris.216 
Platsen för denna bestraffning blev även bestämd till Rådstugan.

Två olika lagrum användes. De allra flesta dömdes enligt Kungl. Maj:ts 
stadga emot våldsamheter i Stockholm, 5/4 1737 vilken enligt resolutionen 
skulle jämföras med 1664-års kungliga förordning. I den äldre förordning-
ens 4:e paragraf står: 

Den som på gator, gränder, eller var det helst må vara han, i staden och dess 
förstäder […] överfaller någon, honom sårar […] han skal strax föras uti 
häkte, och sedan, som gärningsman han av domaren æstimeras, strängligen 
avstraffas, […] och, när så omständigheterna fordre, till själva livet.217

Detta lagrum, som även hade utgått i samband med 1737-års stadga, hade 
således endast gällt de våldsamheter som kunde uppstå i samband med 
upplopp. I den senare stadgan hade man därför även lagt till förbud mot 
nattliga folksamlingar:

Ej bör emellan den 1 augusti och den 1 maj sedan klockan 10 och uti maj, 
juni och juli månader, sedan klockan 11 om aftonen, löst folk slå sig flockvis 
i sällskap tillsammans på gatan. Brytes häremot, åligger patrullen och 
brandvakten dem gripa och i nästa vakt insätta, och straffas de brottslige 
med åtta dagars fängelse.218

Johan Rokus blev dock dömd enligt krigsartiklarna, och han var även den 
enda som man använde detta lagrum för. Varför han dömdes enligt en an-
nan lag än de övriga framgår inte av protokollet. Man kan även finna det 
något underligt att han döms enligt krigsartiklarna trots att han inte har 
någon militär bakgrund. Orsaken torde dock vara att han var den ende 
som blev dömd för stenkastningen och att han på så vis skadat en av gar-
desvakterna. Rätten ansåg vidare att han var skyldig till ”högsta kropps-
straff”, men med tanke på hans låga ålder och klena kroppsbyggnad mild-
rades straffet till 20 par spö.219

Massans aktörer
Vilka deltog då i upploppet vid Maria fattighus? Utifrån bilaga 4 så finner 
man dels de personer som slottsrätten ställde inför rätta såsom misstänk-

216 Målargossen Israel Boström-Gerlach. Resolution, slottsrättens protokoll den 21/12  1799.
217 KF 4/5 1664.
218 KF 5/4 1737, § 3. Modée 1746, bd. 2, s. 1324.
219 Resolution, slottsrättens protokoll den 21/12  1799.
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ta, och dels de som användes såsom vittnen. Tämligen säkert är att samtli-
ga av dessa personer – med undantag för krögaren Nils Söderqvist (nr. 27) 
som var sjuk i hemmet – var på platsen vid Maria fattighus vid tiden för 
upploppet. Att de tio dömda samt den döde vindragaren Wessman även 
var inblandade i upploppet kan vi utgå ifrån. Vidare framgår det tydligt av 
protokollet att det måste ha varit långt fler personer än dessa elva som ut-
gjorde den folkhop som iscensatte upploppet. Det finns därför skäl att i en 
kartläggning av folkmassan i fortsättningen arbeta med hela det nämnda 
personmaterialet, även om det inte säkert kan fastslås att samtliga regist-
rerade personer verkligen deltog i upploppet.220 

Undantaget den krasslige krögaren utgörs listan över de under rätte-
gången nämnda personerna av 34 individer. Samtliga av dessa är män. Här 
uppstår naturligtvis genast ett problem: Vart har kvinnorna tagit vägen? 
Antingen var de helt enkelt inte närvarande, eller så var de närvarande 
men deltog inte i oroligheterna varför polisen inte har brytt sig om att föra 
dem till förhör. En tredje anledning kan vara att de visst deltog i upplop-
pen men att myndigheterna inte ansåg deras vittnesmål vara av intresse.221

Man kan nog utgå ifrån att den församlade folkmassan i första hand 
hade tagit sig till fattighuset på kvällen den 1 november i syfte att se på il-
luminationen. Att denna företeelse skulle vara exklusivt manlig är svårt att 
tro. Utgångspunkten bör vara att illuminationen hade en könsblandad pu-
blik. Något stöd för att domstolarna i allmänhet var mindre intresserade 
av kvinnornas vittnesmål än männen har jag heller inga belägg för.222 Kan 
det därför vara så att de 34 personer som kallades till förhör utgjorde (de-
lar av) en inre – i upploppet mer aktiv – krets där kvinnor inte hade – eller 
tog sig – tillträde? Något stöd från tidigare forskning i den här frågan får 
vi tyvärr inte. Sammanfattningsvis så tenderar, som vi också sett tidigare i 
avhandlingen, såväl källmaterialet som de vetenskapliga bearbetningarna 
kring varje känt upplopp i Stockholm under den här tiden att behandla re-
dovisningen av kvinnornas deltagande med viss styvmoderlighet.223

För att gå vidare i kartläggningen av vilka som deltog i upploppet kan 
nämnas något om massans åldersfördelning. Flera av de uppräknade per-
sonerna var unga, några till och med mycket unga. Medelåldern av dem 
som kom att dömas var 21 år och medianåldern 20 år. Bland övriga vittnen 

220 För detta finns även stöd i rättsmaterialet, där det verkar som att de allra flesta hade sin del 
i det som hände.
221 Se motsvarande resonemang kring ebelska upploppet tidigare i kapitlet.
222 Se t.ex. Jarrick & Söderberg 1998, s. 187–206. I slottsrättens ärenden var emellertid kvinnor i 
allmänhet relativt sällsynta, dock långt ifrån helt uteslutna, se ovan, kap. 2.
223 Av de 64 anklagade till 1719-års upplopp på Södermalm var 14 kvinnor, i de båda dalupproren 
lyser kvinnorna helt med sin frånvaro, likaså i hantverkaruppbådet 1789 och i ebelska upploppet 
1793. I materialet till fersenska mordet 1810 finns kvinnor med, men Rune Hedman som är den 
enda som har gått igenom materialet valde att stryka kvinnorna ur sin undersökning, Hedman 
1969, s. 35.
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som uppgivit sin ålder var åldersfördelningen ännu lägre. T.ex. var tobaks-
spinnaregossen Johan Hellberg endast tio år, målargossen Israel Boström 
tretton och flera lärogossar mellan fjorton och sexton år.224 Även om per-
sonförteckningen i bilagan förmodligen ljuger om könsfördelningen i 
massan så finns det anledning att anta att den säger desto mer om massans 
åldersstruktur. Det ligger nära till hands att anta att det främst var stadens 
ungdomar som lockades av illuminationens skådespel. Men att tolka re-
sultaten i vidare bemärkelse som att det var upploppet som drog till sig 
den yngre generationen, eller att upplopp i allmänhet kan ha varit en ung-
domsföreteelse saknas det belägg för.

En genomgång av yrkesfördelningen av de 34 personerna ger vid handen 
att deltagarna har hämtats ur stadens lägre hantverkarklass, se tabell 11. 

Tabell 11. Upploppet vid Maria fattighus, 1799. Vittnen och anklagade, fördelade på 
yrkeskategorier.

yrke antal gesäller lärlingar/gossar

hantverkare 20 4 16
handlande 1 - 1
arbetare, dräng 10 91 1
sjömän 3 - 3

totalt 34 13  21

källa: Slottsrättens arkiv, AI:1799. anmärkning: 1 Arbetare.

Även detta skulle kunna förklaras med att illuminationen riktade sig i för-
sta hand till detta samhällsskikt. Nils Staf, som kort nämner upploppet i 
sin bok om polisväsendet i Stockholm, menar dock här att denna sociala 
fördelning var återkommande i gatuoroligheterna i Stockholm under den 
här tiden:

Bråket vid Maria fattighus 1799 bekräftar sålunda ånyo den redan tidigare 
gjorda iakttagelsen, att det lägre handverksfolket spelat en ytterst aktiv roll 
i pöbelupploppen under den gustavianska tiden.225

Jämfört med massan i det ebelska upploppet 1793 så kom deltagarna vid 
Maria fattighus från genomgående lägre samhällsklasser. Således skulle 
detta peka på en tillbakagång i den utvecklingen som skisserades i avhand-
lingen inledningskapitel. Det är dock viktigt att än en gång påpeka att varje 
upplopp var till stor del unikt och hade sina egna orsaker och karaktärs-

224 Vad gäller Hellbergs ålder kan påpekas att Staf i sin beskrivning av upploppet troligen miss-
uppfattat en formulering i polisprotokollet då han skriver att den yngsta var elva år. Staf 1950, 
s. 287.
225 Staf 1950, s. 287. Hänvisningen syftar dels på överståthållarens tidigare nämnda kungörelse 
från 1798 och dels på ebelska upploppet. 
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drag. Utvecklingen kan därför, som även Charles Tilly kraftfullt poängte-
rar, inte förväntas gå längs en spikrak linje. Bråket vid Maria fattighus 1799 
tillhör en äldre och folkligare form av oro än det tidiga medelklassbetona-
de upploppet 1793. 

Upploppets orsaker
Staf menar att upploppet vid Maria fattighus inträffade mitt under en oro-
lig tid. Inte bara i Stockholm utan i hela Sverige förekom resningar strax 
före sekelskiftet. De bakomliggande orsakerna till denna orosvåg menar 
han finns att söka i de ekonomiska förhållandena. ”Den [orosvågen] hade 
sin grund i den allmänna nöden, missväxten, dyrtiden och den rådande 
konjunkturen över huvud taget.”226 

Källmaterialet ger inga belägg för att det fanns några ekonomiska motiv  för 
upploppet. I förhören med de inblandade spordes överhuvudtaget inte var - 
för de hade startat upploppet. Domstolens huvudsakliga syfte har – precis 
som vid tidigare studerade oroligheter – varit att kartlägga händelseförlop-
pet för att fastställa brottsrubricering på de enskilda aktörerna. Den enda 
möjligheten att söka ett svar på frågan om upploppets orsaker blir därför 
genom en diskussion kring rimliga motiv. I avhandlingens inledande av-
snitt om Södermalmsupploppet 1719 fördes ett sådant resonemang där olika 
materiella orsaker, som krig och missväxt, ställdes mot andra mer mora-
liska eller politiska motiv. Den rätt öppna slutsatsen blev att det kan ha 
skett en samverkan mellan olika faktorer som tillsammans bar fram upp-
loppet.227 

Några konkreta politiska krav restes förmodligen inte i upploppen, vare 
sig 1719 eller 1799. Trots detta bör ändå upploppen kunna tolkas som ut-
tryck för socialt missnöje och samhälleliga protester. Men åt vilket håll 
missnöjet riktades går med det föreliggande källäget i dessa tidiga och, till 
stor del, oartikulerade oroligheter inte att säkerställa. Det mest sannolika 
år 1799 var att protesten på något sätt var riktad mot de nämnda ekonomis-
ka faktorerna som Staf anför. 

Ur demokratiseringssynpunkt utmärker sig händelserna utanför Maria 
fattighus emellertid föga. De artikulerade ambitionerna saknades och det 
personliga engagemanget var påfallande lågt. Och även om det sannolikt 
låg visst missnöje bakom, så kan upploppet ändå inte sägas ha utgjort nå-
got allvarligare hot mot samhällsstrukturerna eller den politiska makten. 

Ordningsmaktens reaktion var återigen försiktig. Både polismästaren 
och underståthållaren närvarade på platsen. Den polisstyrka som sattes in 
var relativt liten trots att vakterna attackerades av orosstiftarna. Johan Ro-
kus hävdade i rätten att han blivit illa behandlad av en av gardesvakterna. 

226 Staf, s. 286. Staf hänvisar här till Adlerbeth III, s. 55, samt HEC VI, s. 242.
227 Kap 1. Se även Berglund 1995.
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Utöver detta finns inga belägg för någon form av brutalitet från ordnings-
maktens sida.

Någon mer långtgående betydelse tycks upploppet vid Maria fattighus 
inte heller ha fått. Myndigheternas ambition var att stärka kontrollen över 
gaturummet. Men det arbetet kan inte sägas ha intensifierats nämnvärt ef-
ter 1799. Året innan hade som tidigare nämnts en kungörelse från överståt-
hållaren gått ut med förbud mot sjömän, gesäller och lärogossar att efter 
klockan tio på kvällen vistas på gatorna. Detta förbud efterlevdes dåligt, 
men någon ny kungörelse eller förordning kom inte efter upploppet vid 
Maria fattighus. Dock blev illuminationen året efter inställd.228

Tiden 1800–1809

Ett nytt sekel: orosåret 1800
Det var på många sätt ett trasigt Sverige som tog steget ut i det nya seklet. 
Rikets högsta ledning var svag, och likaså den ekonomiska beredskapen. 
Ehuru stormen hade lagt sig i huvudstaden efter tumultet vid Maria fattig-
hus så var det folkliga missnöjet stort runt om i landet. I flera städer häl-
sades nyåret med bråk och upplopp. Enligt Hochschild hade en offentlig 
straffexekvering i Göteborg urartat, och i Karlstad hade folket slagit sönder 
fönsterrutorna hos landshövdingen då han hade ställt till med en dyrbar 
fest för kronprinsens födelsedag.229 Dyrtiderna slog mot alla, men hårdas 
mot de fattiga. När lönerna inte räckte ens till de viktigaste livsförnöden-
heterna slog det många gånger över. Skulden lades såväl på den välbärgade 
eliten som på handelsmännen som man ansåg gjorde profit på folkets fat-
tigdom. Misstanken att de höll på pengar eller livsmedel och andra varor 
i syfte att höja priserna ledde – med E. P. Thompsons ord – till anklagelser 
om brott mot samhällets moraliska ekonomi.230 

Folket i Malmö gav sig på detta vis, i frustration över riksgäldsedlarnas 
dåliga kurs, på några handelsmän som man utsatte för både misshandel 
och stölder ur deras bostäder och magasin.231 I Ystad misshandlades ytter-
ligare några handelsmän som köpt upp partier av spannmål som man nog 
menade borde gå direkt till det svältande folket. 

På samma sätt var missnöjet med brännvinspriserna orsaken till ett stort 
upplopp som inleddes på nyårsdagen 1800 i Norrköping. En folkmassa, 
som troligen till större delen bestod av arbetare och hantverkarlärlingar, 
hade redan på morgonen samlats ute på gatorna i centrala Norrköping. 

228 Staf 1950, s. 286–287. 
229 Hochschild III, s. 321.
230 Thompson 1983, se kap. 1.
231 Hochschild III, s. 321.
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Det uttalade syftet var att få igenom en halvering av priset på brännvin. 
Massan drog därför runt till stadens brännvinsbryggare och framförde 
sina krav. Flera av bryggarna var tillmötesgående och kostade till och med 
på sig att bjuda demonstranterna på brännvinet. Men när bryggaren Dede-
ring vägrade släppa in massan började folket kasta sten mot hans fönster. 
Och trots att såväl stadsvakten som Dedering själv senare försökte lugna 
den uppretade folkmassan med både bröd, brännvin och allehanda för-
maningar, samt att en mindre delegation även fick komma in och disku-
tera sina krav, urartade det hela i ett upplopp som pågick resten av kvällen. 
Dederings hus stormades av folkmassan och ytterligare en bryggare miss-
handlades. Efter ett gemensamt ingripande av borgarvakten och stadsvak-
ten slogs upploppet ned. Flera personer arresterades, men redan morgo-
nen därpå hade folket återsamlats och lyckades frita arrestanterna från 
deras förvar i häktet hos stadsvakten. Massan rusade därefter mot rådhu-
set där magistraten satt i möte med bryggerinäringens företrädare. Folket 
stormade in i lokalen och mer eller mindre tilltvingade sig en halvering av 
brännvinspriserna.232 

Även om upploppet tycks ha lagt sig så bestod oron de närmaste da-
garna. Myndigheterna fann i alla fall det nödvändigt att kalla på förstärk-
ningar. Den 4 januari ankom så över 300 man från livgrenadjärerna för att 
återställa ordningen. Men ryktet om brännvinsupploppet hade spridit sig, 
och bara några timmar efter det att militären anlänt till Norrköping sam-
lade sig folket i Linköping till en motsvarande aktion. Men denna gången 
var dock magistraten förberedd och lyckades skingra massan innan oron 
hann utbryta i full skala.233 

Jan Sundin, som behandlar nyårsupploppen i Linköping och Norrkö-
ping i sin bok om den lokala förindustriella rättsskipningen, skriver att 
rannsakningar skedde i de båda städernas rådstuvurätter innan ärendena 
slutligt avgjordes i hovrätten. Totalt dömdes fem personer till döden – vilka 
alla benådades av kungen – samt ytterliggare 43 personer från Norrköping 
och 24 från Linköping till spöstraff eller fängelse. Sundin gör även en stor 
poäng av att man i hovrätten försökt få tidningsmannen och skådespelaren 
Didrik Gabriel Björn fälld för uppvigling i samband med Linköpingsupp-
loppet. Björn, som ju tidigare bl.a. skrivit den ovan nämnde teaterpjäsen 
Den förförde ynglingen (se ovan), hade dokumenterade sympatier för fran-
ska revolutionen.234 Efter sin tid på Stenborgs teater hade Björn flyttat till 
Linköping där han efter att ha övertagit ett tryckeri börjat ge ut tidningen 
Linköpings Bladet. 

232 Legnér 1997, s. 43–50.
233 Hochschild III, s 321; Sundin 1992, s. 281 f.
234 Björn lät sedermera trycka rättegångshandlingarna från upploppet, där han själv var åtalad 
men alltså aldrig dömdes. Personne, ’Björn, Didrik Gabriel’, SBL, bd. 4; Sundin 1992, s. 281–283; 
Helmfrid & Törnvall 1986.
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Myndigheterna lät, enligt Sundin, stor skuld falla på de nya tidningarna 
och den alltjämt expanderande presskåren som på ett alltför okritiskt sätt 
spred de revolutionära idéerna. Huruvida de också spred nyheter om in-
hemska oroligheter är mindre tydligt. Vanligtvis tycks upplopp ha passe-
rat utan notiser – åtminstone i Stockholmspressen. En genomgång av den 
liberala Dagligt Allehanda för månaderna runt sekelskiftet har gjorts utan 
att en enda notis om oroligheter vare sig i Stockholm eller ute i landet på-
träffats.235 Det går således inte att den vägen sluta sig till att Stockholm var 
befriad från oron kring årsskiftet 1800. Något som dock talar för tesen är 
att ingen av de lästa dagboksförfattarna nämner att orosvågen också skulle 
ha kommit till huvudstaden. Inte heller poliskammarens diarium vittnar 
om något upplopp i Stockholm under den här tiden.236

Men även om de stora folkliga aktionerna uteblev så var missnöjet ändå väl 
utbrett i Stockholm. Det var framför allt de dåliga finanserna, dyrtiderna 
och bristen på varor som var föremål för klagomål: ”Ordningen kom ock 
så vida till Stockholm, att det sämre folket började knota över dyrhet, sig 
emellan omtala bagarnas spolierande samt på gatorna gäckas med kon-
ungens livré med mera dylikt”, skriver Hochschild i sin dagbok den 15 ja-
nuari 1800.237 Ämbetsmannen och författaren G. J. Adlerbeth omtalar i sina 
memoarer även rykten som gått om att folket planerat en nattlig aktion för 
att sänka brödpriserna. Huruvida det var ett upplopp som planerades eller 
om det överhuvudtaget sattes i verket framgår dock inte av hans anteck-
ningar.238 Däremot tycks ryktet om att kungen fått ett eller ett par hotbrev 
vara mer troligt. Ett av dessa brev skulle dessutom ha blivit funnet inne på 
kungens privata kammare.239

Trots riskerna med ytterligare brännvinskravaller tvingade spannmåls-
bristen till ett kungligt förbud emot all brännvinsbränning i Stockholm.240 
Dessutom kom besked om insamlingar av pengar för utdelning av bröd 
och spannmål åtminstone till stadens allra fattigaste invånare,241 samt – i 
anslutning till detta – ett förbud från överståthållaren om förköp och olaga 
handel av bl.a. spannmål.242 

235 Dagligt Allehanda, 1/11 1799–2/3 1800.
236 I polisdiariet för månaderna runt sekelskiftet 1800 syns endast de vardagliga notiserna kring 
stölder, tvister, polisförhör samt i något fall rapporter om ”överfall” och enskilda mindre slags-
mål. Äldre poliskammarens diarium, dec 1799–feb 1800, CIa1:1799–1800, Överståthållarens ar-
kiv, SSA. 
237 Hochschild III, s. 323. Incidenten med konungens livré förklaras av Adlerbeth, en hovlakej lär 
ha visat sig på staden iförd denna dräkt och för detta blivit ”hotad med stryk”, Adlerbeth III, s. 56.
238 Adlerbeth III, s. 56.
239 Adlerbeth III, s. 56; Hochschild III, s. 323; HEC VII, s. 4–5. 
240 KF 23/12 1799, tryckt i Dagligt Allehanda, 30/12 1799.
241 KF 21/1 1800, tryckt i Dagligt Allehanda, 27/1 1800.
242 Överståthållarens kungörelse 21/1 1800, tryckt i Dagligt Allehanda, 29/1 1800.
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I slutet av januari månad år 1800 kallade Gustav IV Adolf till riksdag. 
Ständerna hade då inte sammanträtt sedan Gustav III:s dagar och tiden 
ansågs allmänt nu var mogen varför kungörelsen kom föga överraskande. 
Förvåningen föll däremot över valet av plats – nämligen Norrköping. Att 
kungen ratat huvudstaden som det självklara samlingspunkten för rikets 
högsta beslutande organ väckte ett allmänt gnäll – särskilt hos Stockholms 
borgerskap som genom detta gick miste om ett utmärkt tillfälle till ökad 
omsättning. Men också det faktum att en flytt till Norrköping tvunget 
skulle medföra en hel del logistiska problem, och inte minst kostnader.243 
Den direkta orsaken till att kungen valt att förlägga mötet till Norrköping 
var just oron i landet. Trots det stora upploppet som blivit stillat bara nå-
gon vecka före kallelsen skickades ut, ansågs Norrköping vara en lämpli-
gare och säkrare ort än Stockholm. Minnet av novemberbråket vid Maria 
fattighus var ännu levande och rädslan för att något liknande eller kanske 
ännu värre skulle ske, t.ex. i samband med straffexekveringen av de döm-
da, var alltför stor.244

Det folkliga missnöjet med valet av ort förstärktes dessutom av att det 
äntligen skulle hållas officiell kröningsceremoni under riksdagen. Den 
skulle således komma att hållas på annan ort än i rikets huvudstad, vilket 
för många föreföll en smula märkligt. Utan tvekan uppfattades det som att 
kungen valde att fly från folket och uppmärksamheten. 

Riksdagen inleddes den 10 mars 1800. En knapp månad senare hölls krö-
ningen av både kungen och drottningen. Någon spektakulär iscensättning 
med överflöd av prakt, pompa och ståt – såsom i forna dagars kröningsce-
remonier – var det dock inte tal om.245 Snarare påminde det om tillfället för 
Gustav Adolfs maktövertagande i rikssalen 1796. ”Kröningsceremonien 
var mycket enkel. Aldrig har väl en dylik varit så tarvlig. Få vagnar, ingen 
ståt.” Det är hertiginnans kommentar till det hon fick bevittna. Även de 
andra dagboksskribenterna påpekar det torftiga i ceremonielet, och läg-
ger tonvikten även denna gång vid missöden och fadäser.246 Förutom att 
Norrköping knappast kunde erbjuda den förnäma dekor en kungakröning 
krävde – kungen bodde t.ex. enligt många alltför spartanskt, och stadskyr-
kan var nog väl liten för ett ståndsmässigt kröningsarrangemang – var ar-
rangemanget dåligt planerat och gav ett påfallande löjligt intryck på de kri-
tiska skribenterna. Vädret lär dessutom ha varit uruselt med snöglopp och 
minusgrader. Detta skrämde naturligtvis bort åskådarskarorna så det blev 
glest i publiken runt kröningståget. Gustav Adolfs häst stannade plötsligt i 
snömodden och vägrade istadigt fortsätta varför kungen tvingades byta till 

243 Hochschild III, s. 324; Adlerbeth III, s. 58.
244 Staf 1950, s. 290.
245 Jfr. t.ex. drottning Kristinas kröning 1650 i Grundberg 2005, s. 174–187.
246 Om kröningen: Adlerbeth III, s. 71 f.; Hochschild III, s. 328; HEC VII, s. 20–21, 528; von Schin-
kel IV, s. 86 f.; Carlsson 1946, s. 81.
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en annan och helt osmyckad häst. Drottningen som var sjuk trotsade sin 
feber, men fick senare missfall förmodligen på grund av detta bara några 
dagar senare. Och Adlerbeth påpekar att kungakronan ”skavde hål på hu-
vudet”, samt att flaggstången till riksbaneret gick sönder mitt under hyll-
ningen av den nykrönte konungen några dagar senare.247

Bland de ärenden som i övrigt avgjordes under riksdagen låg till stor del 
landets ekonomi i fokus. Viktigast var frågan om, och i sådant fall hur, de 
dåliga riksgäldssedlarna skulle realiseras i reda mynt. Dessa sedlar som 
instiftades av Gustav III hade i praktiken kommit att fungera som en pa-
rallell valuta till den officiella riksdalern. Dock hade värdet på riksgälden 
undan för undan sjunkit så att den nu bara stod i omkring halva riksdalern. 
Gustav Adolf insåg att detta var det huvudsakliga såret varifrån ekonomin 
blödde. Regeringens linje i frågan var därför att sedlarna skulle realiseras 
i snabbast möjliga takt för att så fort som möjligt åter få landets ekonomi 
på fötter. Detta kunde dock inte ske utan en betydande kostnad. Man hade 
därför låtit sekreta utskottet utarbeta ett förslag som i korthet gick ut på 
att realisationen av skuldsedlarna skulle ske mot en relativt hög rabatt. Sta-
tens förluster skulle då i sin tur finansieras genom tillfälliga extraskatter. 

Förslaget kom att bli föremål för hetsiga debatter under riksdagen, sär-
skilt inom adelsståndet. Oppositionen sökte förlänga bevillningstiden för 
att på så vis minska rabatten och därmed skattepålagan. I utskottets för-
handlingar hade såväl bondeståndet som borgarståndet och även präs-
teståndet generellt varit för en snabb bevillning medan adeln var kraftigt 
splittrad. Resultatet blev en kompromiss, som dock till slut kunde röstas 
igenom i riksdagens alla stånd.248 

Vid sidan om tvisterna i själva sakfrågorna – om bevillningens storlek 
och realisationstidens längd – hade det inom riddarhuset utbrutit ytterli-
gare en lång och irriterad debatt i frågeställningens formalia. Oppositio-
nen, som tvingades vika sig i sak, ansåg att presidiet hade hanterat ärendet 
på ett ohederligt sätt, och därigenom lyckats undvika principiellt viktiga 
men också känsliga plenidiskussioner. Den djupa sprickan inom ståndet 
vidgades nu ytterligare. Saken drevs upp på en så pass aggregerad nivå att 
flera av ledamöterna avsade sig, på plats i sina bänkar, både adelskap och 
riksdagsmandat och reste hem.249 

I Stockholm hade polischefen Ullholm avgått vilket Hedvig Elisabeth 
Charlotta välkomnade i sina anteckningar. Enligt henne var Ullholm or-
saken till bristen på respekt för polisväsendet, och därmed indirekt även 

247 Adlerbeth III, 72; von Schinkel IV, s. 87.
248 Clason 1897.
249 von Schinkel IV, s. 90–100.
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skyldig till den dåliga ordningen som hon menade hade rått på stadens ga-
tor.250 Under tiden som riksdagen pågick i Norrköping hade man antagit 
att Stockholmspolisen skulle få mycket att göra. Kungen hade därför låtit 
tillsätta Samuel af Ugglas som tillfällig överståthållare. af Ugglas var lands-
hövding över Stockholms län och en pålitlig gustavian, dessutom hade han 
vikarierat som överståthållare tidigare när Gustav Adolf varit på resa.251 
Hertiginnan menade dock att den väntade oordningen i huvudstaden helt 
uteblivit, ”frånsett några obetydliga uppträden i de krogar, där de olika 
hantverksskråna hålla till”.252

Av samma uppfattning är Nils Staf som studerat hertig Karls korrespon-
dens från den tiden. Också enligt honom verkade det – undantaget några 
enstaka incidenter – trots allt ha varit förvånansvärt lugnt i Stockholm. En 
av de få tillbuden inträffade i april. Det var egentligen en lönekonflikt där 
några skeppsarbetare hos en löjtnant Sander krävt höjd ersättning. Sander 
svarade med att skicka ett gäng sjömän på arbetarna, varpå slagsmål mel-
lan de två grupperna hade uppstått. Sjömännen tycks därefter ha dragit 
runt på stan och ställt till med diverse sattyg. Någon större skada skedde 
dock inte och det hela slutade med att tre av sjömännen arresterades.253 

Händelsen ovan handhades i poliskammaren vilket kammarens diarium 
visar. Men dessvärre är protokollet numera borta. Detsamma gäller för yt-
terligare en incident som skedde den 19 maj på Norrmalmstorg. Diariets 
korthuggna notis omtalar en polisarrestering som urartade. Det var to-
baksspinnaregossen Johan Erik Ström som tillsammans sin kamrat Johan 
Bergman hade besvärat folk med någon form av tiggeri. Förmodligen hade 
då någon larmat polisen som kom för att föra gossarna i arrest. Men vid 
arresteringen rusade en stor folkmängd till och hotade en av polisbetjän-
terna som tvingades fly undan och ta skydd inne hos en vaktmästare. Där 
blev han sittande relativ länge innan förstärkning från livregementet kom 
och räddade honom. Folkmassan förföljde dock vakterna och ställde sig 
utanför deras högkvarter där de ”med ropade och hurrade” stod kvar till 
långt inpå natten. På Norrmalmstorg hade samtidigt också självaste polis-
mästaren blivit antastad av folksamlingen. Bl.a. arresterades en soldat för 
detta illdåd, men denne släpptes senare och överlämnades till den militära 
rättsskipningen. De två gossarna som gav upphov till hela händelsen döm-
des till arbete på Spinnhuset. Något tidsbegränsat straff fick de inte utan 
de skulle hållas i förvar ”till dess för dem annan utväg gives”. Någon sådan 
utväg gavs tydligen inte, för ett och ett halvt år senare meddelades tragiskt 
nog att den ene av gossarna – Johan Bergman – var död. Han måste alltså 

250 HEC VII, s. 5 f.
251 af Ugglas var t.f. överståthållare under Gustav IV Adolfs friarfärd sommaren 1797. Boëthius 
1943, s. 521.
252 HEC VII, s. 15.
253 Staf 1950, s. 290.
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ha avlidit under arbetet på Spinnhuset. Av de andra i folkmassan arreste-
rades åtminstone nio personer vilka alla kan räknas till gruppen arbetare. 
Straffen blev i huvudsak relativt låga böter.254 

Splittring och partibildningar 1800–1809
Franska revolutionen hade visat att kungamakten i det förindustriella 
Europa inte var given. Folket kunde om de så ville göra revolt och störta 
makten. Mordet på Gustav III hade dessutom med tydlighet aktualise-
rat att detta även gällde för svensk del. Det är den enkla förklaringen till 
både Reuterholms nervösa läggning under sin regeringstid och Gustav 
IV Adolfs omskrivna ”skuggrädsla”. Gustav III hade haft ett brett folkligt  
stöd – därom vittnar t.ex. demonstrationen utanför Riddarhuset vid riks-
dagen 1789, men också händelserna och stämningen i Stockholm efter 
hans död. Att hertig Karl och framför allt Reuterholm till stor del saknade 
motsvarande stöd var, som vi har sett, också tydligt. 

Gustav Adolfs position hos folket var mer diffus och svårtydd. I likhet 
med fadern förde han i stort en adelsfientlig politik, men respekterades 
och hyllades av de övriga samhällsskikten. Men till skillnad från Gustav 
III, som regerade från en oerhört stabil maktbas, blev Gustav IV Adolf ald-
rig någon stark monark. Vid maktövertagandet 1796 tycks han i alla fall 
varit väl respekterad och efterlängtad till tronen av såväl ämbetsmännen 
som folket i gemen. ”Sällan torde någon konung börjat sin regering un-
der mera lyckliga auspicier, än Gustaf IV Adolf. Han själv var personligen 
omtyckt och värderad utav nästan alla samhällsklasser…”, skriver Berndt 
von Schinkel i ett avlutande och sammanfattande kapitel av fjärde bandet i 
sina Minnen.255 Men med tiden tappade kungen det förtroende han en gång 
hade vilket också kom att leda till hans avsättning vid statskuppen 1809. 
Men då återstår frågorna: när, hur och varför tappade han förankringen? 
Vad var det som ledde till hans avsättning? 

När riksdagen samlades i Norrköping hade Gustav Adolf suttit vid mak-
ten i drygt tre år. En sammanfattning av hans status bland ständerna efter 
riksdagens slut ger en kluven bild. Å ena sidan fick regeringen till största 
del igenom sin politik. Detta innebar i praktiken ett stöd för den sittande 
regenten. Men också ett fortsatt stöd för den åtstramningspolitik som 
Gustav Adolf bedrivit inom ekonomin ända sedan han besteg tronen på sin 
myndighetsdag. Med hjälp av hårda besparingar lyckades han så småning-
om också lyfta landet ur den närmast avgrundsdjupa kris som Gustav III 
och Reuterholm lämnat efter sig. 

254 Diarium, 19/5 1800, C1a1:1800, Äldre poliskammaren, ÖÄ, SSA, s. 371–373. Se även Staf, s. 290.
255 von Schinkel IV, s. 361. Jfr. även Carlsson 1946, s. 90–91. Om Gustav Adolfs förhållande till 
borgerskapet i Stockholm, se Boëthius 1943, s. 521–525.
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Gustav IV Adolf med handen på värjan. Målning av Per Krafft d.y., 1809.  
© Foto: Nationalmuseum.
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Men, å den andra sidan, var stödet för Gustav Adolf och hans politik 
långt ifrån enhälligt. Tvärtom hade det under riksdagen framträtt markan-
ta splittringar såväl inom som emellan ständerna. Strukturer och partibild-
ningar som under lång tid legat dolda för den politiska offentligheten kom 
nu med smärtsam tydlighet i dagen. Borgerskapet som under hela reger-
ingstiden varit lojalt inställt mot Gustav III hade välkomnat även sonen till 
tronen och åtminstone till en början varit honom trogen. Dock hade det på 
vissa håll knorrats över handelspolitiken, och bland Stockholms köpmän 
var missnöjet stort över kungens val av riksdagsort.256 Bönderna var däre-
mot – som alltid – kungatrogna, och mycket tyder även på att prästerna 
var på Gustav Adolfs sida.257 Inom Riddarhuset hade den gamla oppositio-
nen emot Gustav III splittrats och tystnat och därmed lämnat plats för nya 
fraktioner. Ståndet var nu kluvet. Memoarförfattaren von Schinkel som 
stannar upp inför ämnet såg förvisso inte det största hotet emot kunga-
huset och det rådande statsskicket inom adeln. Snarare, menade han, låg 
faran för riket hos ”den sysslolösa och okunnig massan”, och deras våld-
samma och destruktiva kraft, som under nyåret hade gjort sig så synlig i 
städerna.258 Men trots detta är det adelsståndet som upptar von Schinkels 
intresse när han ger en kort redogörelse för de politiska grupperingar som 
han tyckte sig se i Norrköping.259 

Det stora flertalet stod enligt von Schinkel förvisso på kungens och re-
geringens sida i det mesta. Men det var en rätt brokig skara som samlades 
runt general Toll och som mest bestod av ämbetsmän, militärer och folk 
från den tidigare adelsoppositionen. De röstade för det rådande regerings-
sättet och den bestående kungamakten. Och de var även för ett nytt under-
tecknande av förenings- och säkerhetsakten som skulle öka kungens makt 
bl.a. på ständernas bekostnad.

Det hade varit tydligt att säkerhetsakten skulle komma att ratificeras 
under ständermötet. I protest mot detta hade en stor del av adeln valt att 
stanna hemma varför oppositionen förblev relativ liten. Dessutom var den 
splittrad i två partier. Det ena av dessa partier utgjordes av de gamla ”pa-

256 Boëthius ger en kort redovisning av partibildningen inom Stockholms borgerskap så som 
den kom till uttryck vid valet av riksdagsmandat vilket skedde 6 februari 1800. Det visade sig att 
den konstitutionella oppositionen var i övervikt varför flertalet mandat från Stockholm hämta-
des ur detta parti. Dock förblev rojalisterna i ståndet totalt sett på riksdagen i majoritet. Boëthius 
1943, s. 522 f.
257 von Schinkel IV, s. 75.
258 von Schinkel IV, s. 65.
259 Berndt von Schinkel (1794–1882, före 1840 Bengt Bergman), gjorde en militär karriär vilken 
tog honom till hovet. Efter Karl XIV:s trontillträde kom han att bli dennes historiograf vilket gav 
honom tillgång till ett omfattande samtidshistoriskt källmaterial. Samlingen Minnen ur Sveriges 
nyare historia i 12+3 band , är sammanställd och utgiven av brorsonen C. W. Bergman åren 1855–
1893. En stor mängd relevant källmaterial i bilageform förstärker dess historiska relevans, inte 
desto mindre har viss kritik riktats huvudsakligen mot de senare banden för tendens och överdri-
ven dramatik. Se Jonasson, ’von Schinkel, Berndt’, SBL, bd. 31, s. 544–546. 
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trioterna” från Gustav III:s tid, som hade sett just säkerhetsakten som det 
stora hotet. I övrigt var de till största del positiva till kungen och grundla-
garna och utgjorde därför inte vare sig en särskilt radikal, manstark eller 
högljudd opposition. 

Det mest radikala partiet lät däremot göra desto större väsen av sig. 
Även om denna gruppering var i minoritet och därmed fick ett begränsat 
inflytande över de beslut som fattades under riksdagen, så kom de i för-
längningen att spela en central roll för landets fortsatta utveckling. Ledan-
de figurer inom kretsen var bl.a. Hans Hjärta och George Adlersparre. 

Hans Hjärta var 31 år gammal när riksdagen inleddes, han tillhörde såle-
des de yngre inom ståndet och var fortfarande ogift. Hertiginnan Hedvig 
Elisabeth Charlotta skriver i sin dagbok från riksdagen att Hjärta nog var 
den av alla de radikala ungdomarna på riksdagen som väckte störst upp-
märksamhet. ”I synnerhet Hans Hjärta”, skriver hon ”yttrar sig ofta. Han 
är vältalare, kvick och därför ganska rolig att höra, men han är obehärskad 
och häftig”.260 Under studietiden i Uppsala hade Hjärta kommit i kontakt 
med den franska revolutionens politiska strömningar. Han hävdade dock 
i en artikel många år senare att han aldrig tillhört någon jakobinsk falang, 
men däremot hade han tagit till sig idéer om frihet och medborgarrätt. 
Därvid tog han kraftigt avstånd från det rådande svenska statsskicket med 
en enväldig regent. Vid förhören 1792 efter mordet på Gustav III hade det 
framkommit uppgifter som talade för att Hjärta varit, om än inte på någon 
ledande position så åtminstone, insatt i mordplanerna. Klart är att han 
i alla fall umgicks med flera av de sammansvurna samt att han deltog på 
maskeradbalen. 1790-talets sista år ägnade Hjärta till stor del åt att skriva, 
men han sökte även göra karriär inom den offentliga administrationen. 
Vid tiden för Norrköpingsriksdagen var han adjungerad ledamot i Svea 
hovrätt, men innehade även en sekreterartjänst inom justitierevisionen.261 
Han hade därmed valt bort en förmodligen mer lukrativ karriär inom mi-
litären. 

George Adlersparre som var 14 år äldre än Hjärta gjorde däremot tvärtom. 
Efter en kortare studietid (även han i Uppsala) sökte han sig till livrege-
mentet till häst, där han befordrades till ryttmästare inom staben. Under 
Armfelts befäl deltog han i Gustav III:s ryska krig, men efter en förlust på 
slagfältet år 1790 tillfångatogs han och fördes som krigsfånge till Ryssland. 
Efter fred och frigivning kort därefter blev han av kungen för första gång-
en sänd till Norge med uppgiften att undersöka förutsättningarna för en 
eventuell union med Sverige. I mitten på 1790-talet begärde Adlersparre 
dock avsked från armén för att på heltid ägna sig åt förläggarverksamhet 

260 HEC VII, s 19. Att hertiginnan inte har några större sympatier för Hjärtas politik är givet, 
men det blir också tydligt genom kommentarerna om honom i dagboken. Se t.ex. HEC VII, s. 16, 
19, 22, 24, 27 och 30.
261 Landberg, ’Järta, Hans’, SBL, bd. 20.
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och mer eller mindre politiskt skrivande. Till riksdagen i Norrköping an-
lände han som redaktör för sin egen tidskrift Läsning i blandade ämnen (se 
nedan).262

Det var inom kretsen kring Hjärta och Adlersparre som motståndet 
emot den rabatterade realisationen av riksgälden var som starkast. Det var 
också dessa unga adelsmän som genom hela riksdagen mer eller mindre 
kom att obstruera arbetet med diverse rättshaveristiska inlägg och block-
eringar av omröstningar och centrala beslut. Och det var även inom denna 
grupp som flera ledamöter, bl.a. Hjärta själv, avsade sig adelskapet och där-
med även sina riksdagsmandat.263 

Man kan se det här krånglandet med avträdelserna och allt det andra 
som slag i luften eller rent av som taktiska missräkningar. Riksmarskalken 
och hovpartiet kunde ju nu med så stora delar av oppositionen helt ur vä-
gen lätt få igenom sin politik.264 I själva verket hade de unga radikala op-
positionsmännen genom sitt buller och sitt bråk lyckats göra sig hörda och 
dessutom fått kungamakten i gungning. 

På kort sikt kan man förvisso se riksdagen 1800 som ett bakslag för Ad-
lersparre och Hjärta och deras anhängare. De sökte mer än något annat 
en radikalt ny författning efter fransk-amerikanskt mönster med makt-

262 Brusewitz, ’Adlersparre, 2. Georg ’, SBL, bd. 1.
263 von Schinkel IV, s. 66–75. 
264 Se t.ex. Lindqvist 1998, s. 117.

Hans Järta (1774–1847). Porträtt ur 
Hildebrand, Sveriges historia intill 
tjugonde seklet, 1910.

Georg Adlersparre (1760–1835). Por-
trätt ur Femtio porträtt af ryktbara 
svenskar, 1893.
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delning och ökad parlamentarism, och därmed minskad kungamakt. Det 
markanta resultatet av adelsbråket på riksdagen blev dock motsatsen. Gus-
tav Adolf tappade all tillit till parlamentariska lösningar och vägrade för 
resten av sin tid på tronen att åter sammankalla ständerna. 

Genom en offensiv ekonomisk politik, med bl.a. pantsättning av staden 
Wismar, lyckades Gustav Adolf vända den svenska ekonomin i en mer po-
sitiv riktning.265 Lösningen på den långdragna krisen var äntligen i sikte 
och ingen kunde längre gnälla över finanserna. Dock fortsatte oppositio-
nen att klaga på kungens övriga politik. Stort missnöje rådde inte minst 
över tryckfrihetspolitiken. Gustav Adolf hade i sina försök att dämpa op-
positionens kritik redan i början av sin regeringsperiod genomfört skärp-
ningar i censurlagstiftningen.266 Protester hördes framför allt från kret-
sen kring Georg Adlersparres tidskrift Läsning i blandade ämnen som var 
kraftigt inspirerad av den franska upplysningen och encyklopedin. Bland 
skribenterna återfanns bl.a. Hans Järta (som efter avhoppet från riksda-
gen bytt stavning), men även andra från hans intellektuella omgivning. 
Inte alls oviktig i sammanhanget var den s.k. Juntan, vilken var en samling 
yngre akademiker vid universitetet i Uppsala som läste Kant och lät sig in-
spireras av franska upplysnings- och revolutionsidéer. Några jakobinska 
uttryck med uppvigling till folkresningar eller kravaller efter franska revo-
lutionens modell var det dock aldrig riktigt tal om, även om det nog kunde 
uppfattas så av den uppjagade monarken. 

Den kungliga kontrollmakten blev emellertid för stark för oppositio-
nen, och bara något år in på 1800-talet var så gott som samtliga oppositio-
nella organ utraderade. Även Läsning i blandade ämnen gick detta öde till 
mötes och tvingades lägga ner år 1801. Adlersparre valde då att helt lämna 
sin publicistiska karriär. Hans oppositionella ställning blockerade honom 
dock från att erhålla någon tjänst i staten. Istället fick han lov att bege sig 
ut på landet till sitt familjegods i Djursholm. Där låg han stilla och duckade 
fram till 1808.267

Det finska kriget (1808–1809) medförde utrymmen för nya militära 
tjänster vilket Adlersparre kunde utnyttja. Till Finland kom han förvisso 

265 Cornell, m.fl. (red.) 1968, s. 252; Carlsson & Rosén 1980, s. 215 f. Wismar pantsattes år 1803 på 
100 år mot en summa av 1,25 miljoner riksdaler. Återlösningskraven var dock för stränga för att 
Sverige vid panttidens utgång skulle ha någon möjlighet att återlösa staden. Situationen var också 
en helt annan efter Tysklands enande och etablering som stormakt, vilket gjorde en återlösning 
omöjlig även utifrån politiska aspekter. Johnson 1957, s. 4–5 och där anförd litteratur.
266 Se t.ex. Gustafsson & Rydén 2000, s. 196–206. Även nyhetsrapporteringen kontrollerades 
hårt. Så gott som allt fick gå genom militärledningens censurorgan, och bara det som först tryckts 
i någon av de kontrollerade Stockholmstidningarna hade möjligheter att därefter gå vidare och 
publiceras i andra sammanhang. Av detta skäl har heller inte tidningsmaterial kunnat användas 
som effektivt källmaterial för denna period.
267 Brusewitz, ’Adlersparre, 2. Georg’, SBL, bd. 1, s. 158–172.
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inte – men väl till Värmland. Där trädde han i tjänst i västra armén som un-
der Armfelts ledning förde sporadiska strider vid norska gränsen. Sverige 
var attackerat från två håll; från Danmark i väst och från Ryssland i öst. 
Den danska krigsförklaringen hade kommit kort efter den ryska men var 
till skillnad från den framtvingad av utrikespolitiska orsaker. Danmarks 
intresse för ett krig med Sverige var därför relativt svalt varför någon at-
tack söderifrån aldrig kom till stånd. Däremot fördes hårda strider i Fin-
land. Den svenska armén var illa rustad och alltför svag för att i längden stå 
emot de ryska trupperna. Kriget gick dåligt och kostnaderna blev enorma. 
Från många håll höjdes röster för fred. Särskilt ivriga att få slut på alla krig 
var handelsmännen vars näringar drabbades hårt av blockader och andra 
hinder som följer av krig.

I de städer där borgerskapet fick överta bevakningen blev trycket natur-
ligtvis ännu större. Så var det t.ex. i Stockholm, där Samuel af Ugglas återi-
gen inträdde i tillfällig tjänstgöring som överståthållare. 

Till största del tycks det emellertid som att Stockholmsborgarnas upp-
slutning kring såväl kung som fosterland ännu var mycket god. Till och 
med när pengar till kriget skulle anskaffas visades stor patriotism. Arbet-
arna, som inte hade någon möjlighet att betala den betungande krigsgär-
den, fick hjälp av grosshandlarna. Och det övriga borgerskapet visade sig 
villiga att följa efter.268 Den största striden bland Stockholms borgerskap 
rörde huruvida vaktkåren skulle uppträda uniformerad eller ej.269 Och ser 
man bakåt på Gustav IV Adolfs regeringsperiod så var det – för Stockholms 
del – anmärkningsvärt stillsamt på gatorna. Trots krig, fattigdom och kraf-
tiga besparingsåtgärder höll sig folket av allt att döma påtagligt lugnt. 

Några exempel på mindre oroligheter under Gustav Adolfs senare re-
geringstid kan dock nämnas. I Nils Stafs monografi om Stockholmspolisen 
redogörs för en fest på värdshuset Fredriksberg den 19 juni 1800. Gästerna 
på festen dominerades av anhängare till de adelsmän som utmärkt sig un-
der riksdagen genom sina avsägelser av adelskapen. Huvudsakligen var det 
folk ur borgerskapets övre skikt. Samuel af Ugglas – som då fortfarande 
tjänstgjorde som tillfällig överståthållare – hade fått tips om festen i för-
väg och beslutade att noggrant bevaka den. Han lät därför polischefen del-
taga som gäst, troligen inbjuden av Hans Järta som också närvarade. Visst 
tumult uppstod när gästerna efter middagen började sjunga revolutionära 
sånger, men det är oklart i vilken mån det hela urartade – källorna går en-
ligt Staf isär. Polischefen lyckades emellertid, troligen med god hjälp av 
Järta och några till, mana till ordning. Det intressanta i händelsen är inte 
att man höll en politisk tillställning som utmanade makten – sådana måste 

268 Boëthius 1943, s. 525, 527. Fabrikörerna hade ingen laglig rätt att vare sig betala för sina ar-
betare eller ens låna ut pengar. Men grosshandlarna löste frågan genom att ”var för sig erlägga 
skatten i förskott”. Dock föll hela frågan efter statskuppen i mars 1809. 
269 Boëthius 1943, s 526.
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det ha hållits ett flertal av i en så politiskt laddad tid. Anmärkningsvärt är 
istället hur god övervakningen var i huvudstaden. Genom att låta polische-
fen smyga med på middagen hölls festen och dess gäster under uppsikt och 
det fanns därför inget utrymme för kalaset att helt sväva ut i något okon-
trollerbart. Järta skrev själv om tillställningen och kallade den för ”ett litet 
medborgerlighetsupptåg” – mer än så blev det inte.270

En annan händelse som hanterades av säkerhetspolisen gällde en ”mys-
tiker” vid namn Karl Adolf Boheman. Denne hade lyckats vinna hertig 
Karls förtroende, men sökte under riksdagen i Norrköping också knyta 
vissa kontakter med kungen. 1802 kom han till Stockholm och grundade 
ett hemligt samfund – ”Asiatiska bröderna” – där flera av rikets förnämsta 
personer ingick, bl.a. makarna hertig Karl och Hedvig Elisabeth Charlotta 
samt flera grevar och grevinnor. Återigen var det af Ugglas som anade oråd. 
Han menade på att Boheman tillsammans med hertigparet förmodligen 
bara var ute i skumma ärenden. Möjligen var det ett giftmord på kungen 
själv som planerades. Gustav Adolf övertalades således att fängsla den be-
römde mystikern. Någon domstolsförhandling skedde aldrig, utan Bohe-
man utvisades till Danmark efter noggranna polisförhör. Även hertigen 
och hertiginnan fick genomgå vissa förhör efter händelsen.271

Några mer folkliga oroligheter tycks inte ha skett i Stockholm under 
perioden – åtminstone inte i någon större skala. Tvärtom är istället det 
uteblivna bråket mer signifikant för perioden; dvs. fester och folksam-
lingar som just inte spårade ur. Ett sådant tillfälle till folkfest gavs i början 
av oktober 1800 då den stora obelisken på Slottsbacken skulle invigas. Det 
var militärparader, salut och tal samt firande och dekorering av Samuel af 
Ugglas som erhöll serafimerorden direkt ur kungens hand för att han skött 
ordningen i huvudstaden på ett föredömligt sätt under Norrköpingsriks-
dagen.272 Ett liknande tillfälle till folkfest några år senare skedde då Gus-
tav III:s staty på Skeppsbron skulle avtäckas. Folk hade samlats till illumi-
nation och fyrverkeriuppskjutning från Blasieholmen. Festen pågick i två 
dagar. Men enligt poliskammarens diarium skedde inget som kunde rub-
riceras som oroligheter eller liknande.273 Tvärtom hyllade Stockholmsbor-
garna sin regent öppet och ärligt vid dessa och flera tillfällen.274

270 Staf 1950, s. 292 f.
271 Staf 1950, s. 294–298; HEC VII, s. 214–228, 497–527.
272 HEC VII, s. 50; Hochschild III, s. 334.
273 Diarium, C1a1:1800, 1801, 1808, Äldre poliskammaren, ÖÄ, SSA. Om avtäckningen av Gustav 
III:s staty i januari 1808, se HEC VIII, s. 110–112. Ytterligare liknande tillfällen nämns i Boëthius 
1943, s. 523, och HEC VII, s. 139–141 samt s. 336–338.
274 Jfr. Boëthius 1943, s. 523 f. Hedvig Elisabeth Charlotta visar förvisso upp ett par episoder som 
hon tolkar som att borgerskapets stöd för kungen inte gällde fullt ut i alla lägen. Se HEC VII, s. 133 
f., samt s. 280. 
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Den svenska revolutionen 1809
Att kostnaderna för det finska kriget skulle bli intill orimligt höga stod 
klart sedan en kungligt tillsatt kommission i september 1808 räknat ut en 
totalkostnad på 26 miljoner riksdaler. Visst stöd kunde fås från Storbritan-
nien som alltjämt var allierade med Sverige. Men det mesta måste ändå 
ordnas ur egen kassa. En krigsgärd om en miljon riksdaler skrevs ut 1808, 
och en om ytterligare fem miljoner i januari året därpå. Pålagan blev hård 
för folket. Under vintern hade olika sjukdomar, som de hemvändande och 
illa medfarna soldaterna i skärgårdsflottan burit på, spridits i Stockholm. 
I december 1808 hade enligt hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta runt 
5 000 stockholmare insjuknat och läget i huvudstaden var mycket kri-
tiskt.275

I hertiginnans dagbok finns flera belägg för att den rojalistiska stämning-
en bland folket i huvudstaden hade börjat svikta. Redan i februari 1808 no-
terar hon att ”franska” spioner och ryktesspridare florerade i Stockholm: 
”Personer funnos verkligen, som helt ogenerat talade i hätsk anda om 
konungen, särskilt i lokaler, där de lägre klasserna höllo till”.276 I decem-
ber samma år noteras att kungen fått några hotfulla brev, och i januari året 
efter hade en skomakare blivit frisläppt efter en uppmärksammad majes-
tätsbrottsrättegång. Han hade yttrat sig nedsättande om ”herren på Haga”. 
Även den kungatrogne af Ugglas hade flera gånger råkat ut för hotelser. 
Bl.a. hade hans fönsterrutor krossats vid ett tillfälle, och vid ett annat hade 
en hängd uggla påträffats utanför hans hus.277 ”Missnöjet tilltog dagligen, 
och allmänt gjorde man sig löjlig över kungen”, skriver hertiginnan.”278

 Bertil Boëthius är emellertid delvis av en annan uppfattning. Som vi såg 
ovan var – åtminstone för Stockholm del – betalningsviljan gällande de be-
tungande krigsgärderna påfallande god även om förmågan att betala många 
gånger kunde svikta. Kungen hade av allt att döma åtminstone stora delar 
av folkets förtroende. Men oavsett om Stockholms befolkning hade sina 
sympatier hos Gustav IV Adolf eller inte, kan man konstatera att statskup-
pen den trettonde mars 1809 inte sprang utifrån folket. Den planerades 
och genomfördes helt och hållet från annat håll. Den svenska revolutionen 
var till stor del en tjänstemannarevolution, ytterst styrd av generalmajoren 
Adlersparre och hans västra armé. En militärkupp.

Även om folket i allmänhet var tillfreds med Gustav Adolf och hans politik 
så hade ett missnöje redan tidigt börjat sprida sig inom kungens närmare 

275 HEC VIII, s. 273, 281 f., jfr. Carlsson & Rosén 1980, s. 235. 
276 HEC VIII, s. 127. Dessutom skriver hon att det förekom uppgifter i vissa tidningar om att 
”fransmännen tagit konungens av Sverige spira”, och att många hade låtit sig bedras av dylik pro-
paganda, s. 127.
277 HEC VIII, s. 306.
278 HEC VIII, s. 301.
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kretsar, bland tjänstemännen och hans egna rådgivare. Man menade att de 
kungliga krigsplanerna var alltför orealistiska och vidlyftiga. Någon en-
hetlig oppositionell linje inom kansliet kunde dock inte uppnås varför den 
kungliga politiken trots allt fick stå oemotsagd. 

Misslyckandena i det pommerska kriget (1805–1807) hade dock även fått 
militärledningen att öppet kritisera Gustav Adolfs vidare planer. När så 
det, enligt många bedömare, hopplösa företaget att försvara Finland (trots 
undermåliga resurser) till varje pris skulle genomdrivas uppstod de första 
allvarliga planerna inom armén på att få ett byte av regent till stånd.279

En av dessa planer gick ut på att låta mörda kungen under hans vistelse 
på Åland år 1808. En annan konspirationsidé utgick ifrån att man skulle 
gripa kungen i Stockholm i februari året efter. Allt var förberett, men Hans 
Järta – som troligtvis varit med redan bland de sammansvurna 1792, och 
nu även hade nys om dessa planer – ansåg projektet vara för dåligt plane-
rat. Han lyckades få stopp på det hela innan planen sattes i verket.280 

Vid det laget hade Adlersparre trätt in i handlingen igen. Från sin po-
sition som befäl över den värmländska fördelningen ledde han högt upp-
satta planer på en svensk revolution. Till sin hjälp hade han många goda 
förbindelser inom de oppositionella kretsarna i landet, men också en mot 
honom mycket lojal armé. 

Sedan erforderliga kontakter tagits med de lierade i Stockholm och med 
militärledningen och andra viktiga personer i Norge (och här kom den danska  
prinsen och överbefälhavaren Christian August sedermera att spela en vik-
tig roll) hade Adlersparre tillräckligt stöd för att samla sina trupper – inal-
les runt 3 000 man – utan risk att den norska hären skulle attackera honom 
i ryggen.

Den sjunde mars startade revolutionsarmén sin marsch från Karlstad 
mot Stockholm. Det dröjde ännu en knapp vecka innan Gustav Adolf änt-
ligen lyckades få en klar uppfattning över situationens allvar. I desperation 
samlade han garnisonen i Stockholm för att under deras beskydd bege sig 
till Skåne där den gustavianskt sinnade generalen Toll befanns sig med 
hela den södra armén. Men kungen hann emellertid inte längre än till sitt 
arbetsrum på Slottet. Där greps han av en handfull officerare och sattes i 
husarrest. Statskuppen var därmed ett faktum.281 

Följande dag – den 14 mars – utgick kallelse till ständerna att samlas till 
ny riksdag, och ytterligare en dryg vecka senare red Adlersparre in i hu-
vudstaden med hela sin armé. Han slog sig ner i det Westmanska huset på 

279 Se t.ex. Carlsson & Rosén 1980, s. 236. Enligt hertiginnans dagbok florerade antirojalistiska 
tendenser inom officerskåren redan i juni 1807, HEC VII, s. 47 f. Fredsförhandlingarna i det Pom-
merska (svensk-franska) kriget avslutades inte förrän i januari 1810.
280 Staf 1950, s. 307.
281 För en samtida beskrivning av händelserna, se t.ex. HEC VIII, s. 309–328. Ang. förberedel-
serna i Stockholm, se Staf 1950, s. 307–313. Se även Hemström 2005.
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Norrmalm. Ehuru hertig Karl var riksföreståndare och därmed rikets hög-
ste ämbetsman, tog generalen Adlersparre nu hela makten och regerade 
tills vidare över riket. Till sitt eget och revolutionens beskydd inrättade 
han också en egen polisstyrka. Tillspetsat var Sverige under en kort period 
närmast att jämföra med en militärdiktatur.282 

Men freden var ju det önskade bland kuppmännen, och freder slöts även 
kort efter att den nya regimen intagit sina positioner. Förhoppningar om 
fransk hjälp fanns, men den vägen föll och Sverige tvingades därför avträda 
hela Finland. Siktet var istället inställt på att vinna Norge. Och som en vik-
tig pusselbit i det spelet tillfrågades den danska prinsen Christian August 
att tillträda som svensk kronprins.283 Den gustavianska oppositionen miss-
lyckades härvid i sina försök att förmå sekreta utskottet att istället lansera 
Gustav IV Adolfs son prins Gustav som kronprins. 

Christian August accepterade för-
slaget att bli Sveriges tronarvinge. I 
januari 1810 anlände han till Sverige 
där han, för successionsordningens 
skull, adopterades av den nyvalde 
kungen Karl XIII samt tog det svens-
ka namnet Karl August. Dessvärre 
avled han mycket plötsligt och ovän-
tat vid en militärövning på Kvidinge 
hed utanför Helsingborg redan i maj 
samma år. Och eftersom han var 
barnlös stod tronföljdsfrågan än en 
gång öppen. Gustavianerna vädrade 
naturligtvis morgonluft och försökte 
återigen lansera prins Gustav. Men 
männen bakom 1809-års regeringsre-
form använde propagandaapparaten 
för att föra ut konspirationsteorier 
om att Karl August blivit giftmördad. 
Bland de huvudmisstänkta till ett så-

282 Hedvig Elisabeth Charlotta utrycker sin oro inför Adlersparres sätt att regera: ”Han var en 
partichef i detta ords dåliga bemärkelse…” skriver hon om Adlersparre. Och om hans privata 
polisstyrka skriver hon: ”Förvisso hade Stockholm en dålig poliskår, men att låta denna i sin hel-
het lyda under en partichef som uppmanat sin armékår till revolt, vore nog oförsiktigt…”, HEC 
VIII, s. 387. Enligt Nils Staf användes Adlersparres polisstyrka flitigt för att slå ner alla eventuella 
uppstickande kontrarevolutionära fraktioner. Staf 1950, s. 314 ff. Sten Carlsson menar att kup-
pen saknade folkligt stöd, samt att Adlersparre ”inrättade sig som en militärdespot”, Carlsson & 
Rosén 1980, s. 238, 243. Jfr. Mats Hemström som påtagligt tonar ner de eventuella konfliktytorna 
under tiden mellan revoltarméns inmarsch i huvudstaden den 22 mars 1810 och dess evakuerande 
mitten av juli, Hemström 2005, s. 194–240. Adlersparre lämnade Stockholm den 25 juli.
283 Carlsson & Rosén 1980, s. 254.

Kronprins Karl August (1758–1810) 
avled hastigt och oväntat vid en militär-
övning på Kvidinge hed utanför Helsing-
borg. Porträtt av Per Krafft, 1809.  
© Foto: Nationalmuseum. 
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dant dåd stod med självklarhet gustavianernas starke man Axel von Fersen 
och hans syster Sophie Piper.284 

Karl Augusts lik fördes till Stockholm för statsbegravning. En likprocess 
beslöts gå genom huvudstaden – från Liljeholmen in mot Gamla stan. Det 
skulle komma att ske den 10 juni 1810. Kungen, som väl borde ha färdats 
som centralfigur i processionen valde att hålla sig hemma varför Axel von 
Fersen – som i sin position som riksmarskalk ansågs vara rikets efter kungen 
högste ämbetsman – fick ta hans plats. Men ryktet om giftmordet och den 
gustavianska sammansvärjningen hade fått fäste bland folket i Stockholm. 

Det oroliga sekelskiftet – en sammanfattning
Det anmärkningsvärda i samband med händelserna under mars månad 
1809 är folkets reaktion. Eller snarare bristen på reaktion; en revolution 
och en militärkupp genomfördes helt utan blodspillan, och helt utan folk-
liga upplopp eller oroligheter. En episod mitt under gripandet av kungen 
den 13 mars 1809 ställer ärendet på sin spets: Själva kuppen på Slottet ge-
nomfördes personligen av generalen Adlercreutz eskorterad av endast sex 
officerare. I ett obevakat ögonblick lyckades kungen fly sin husarrest ge-
nom en bakdörr, och sprang nedför trapporna i riktning mot borggården 
för att söka hjälp hos den där samlade högvakten som ännu inte informe-
rats om statskuppen. Kungen hann dock inte hela vägen fram innan en av 
de sammansvurna – den före detta officeren, hovjägmästaren Johan Lud-
vig von Greiff – i sista sekunden gensköt honom. Memoarförfattaren von 
Schinkel skriver om händelserna och ställer frågan: ”vad följden kunnat 
bliva därav, om konungen nu, såsom hans avsikt var, lyckats undkomma till 
västra slottsvalvet [...] och därigenom bana sig väg till hög vakten och det 
i staden församlade folket”?285 Något svar på frågan gavs aldrig, ty – som  
von Schinkel korthugget uttrycker det: ”ödet ville annorlunda”.286 

Men även om frågan kvarstår, och även om det finns naturliga skäl att 
fundera över om Gustav Adolf hade kunnat mobilisera en folklig revolt 
mot kuppmännen, så är det mest troliga svaret likväl att en sådan motre-
aktion troligen ändå uteblivit. Det visar inte minst utvecklingen kring de 
två större händelserna som behandlats i kapitlet; ebelska upploppet 1793, 
respektive oron vid Maria fattighus 1799. 

Båda dessa händelser har det gemensamt att någon våldsexpansion i 
egentlig mening aldrig kom att utvecklas. Överhuvudtaget måste hela pe-

284 Bl.a. publicerades en – i forskningen väl omskriven – krönika i Stockholmstidningen Nya 
Posten. Texten hade formen av en fabel med titeln ”Räfvarne”, där en av huvudfigurerna: ”Rävin-
nan” (dvs. Grevinnan Sophie Piper) begår giftmord på den nye ”Lejonprinsen” (Karl August). Se 
Wibling 1954, s. 208–215. Hela fabeln är även tryckt i sin helhet hos Wibling på sidorna 216–220.
285 von Schinkel IV, s. 444–448, citat, s. 446.
286 von Schinkel IV, s. 446.
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rioden 1789–1809 i efterhand betraktas som överraskande icke-våldsam. 
Förutsättningarna för en folklig revolt har sällan i svensk historia varit 
så goda som under de två decennierna runt det oroliga sekelskiftet 1800. 
Kapitlet har beskrivit en epok av begynnande samhälleliga motsättningar 
på flera plan. Efter kungamordet 1792 följde en tjugoårig period av relativt 
maktvakuum. Rikspolitiken var grupperad i flera läger som lanserade oli-
ka kandidater till kronan. Inom hovet var situationen spänd och full av al-
liansförsök och kappvändare. Adelsståndet genomgick en intern kris, inte 
minst på riksdagen 1800 då flera ur den yngre generation avsade sig adel-
skapet och åkte hem. Stånds- och privilegiesamhället utmanades för första 
gången på allvar från flera håll, och nya klassmotsättningar växte. Pressens 
genombrott efter tryckfrihetens framgångar i början av 1790-talet medför-
de en explosion av politiska åsiktsinriktningar också inom de bredare folk-
lagren. Krav på samhälleligt deltagande och inflytande hördes allestädes. 

 Men revolten uteblev. Något bröd- eller brännvinsupplopp i samband 
med missväxtåren närmast sekelskiftet skedde till exempel aldrig i Stock-
holm, såsom det gjorde i många andra svenska städer på nyåret 1800. Och 
vad gäller de få utbrott av oroligheter som uppstod i Stockholm under peri-
oden, så ledde ingen av dem till några verkliga våldsamheter. Motsättning-
arna kom aldrig på allvar att kanaliseras i fysiska sammanstötningar. Den 
försiktiga taktiken som överheten använde redan vid Södermalmsupplop-
pet 1719, och vidare genom frihetstiden, visade sig framgångsrik även un-
der den fortsatta perioden. Genom ordningsmaktens tillbakadragna håll-
ning – och i det ebelska exemplet i kombination med en ambition att hålla 
dialogen levande – lyckades man undvika att situationerna trappades upp. 
Både ebelska upploppet och oron vid Maria fattighus slutade därför i stort 
sett helt utan allvarligare personskador och även utan någon märkbar ma-
teriell förstörelse. 

Utmärkande för förhandlingslinjen var också i båda fallen att mycket 
högt uppsatta tjänstemän deltog på plats. Vid Maria fattighus tjänstgjorde 
såväl polismästaren som underståthållaren mitt i tumultet ute på gatan. 
Och under ebelska upploppet var även överståthållaren och höga militära 
befälhavare där. Detta, menar jag, visar på ett mycket tydligt sätt att takti-
ken både var prioriterad och noga genomtänkt.

De båda studerade händelserna visar i övrigt upp en rad olikheter. Med 
Charles Tillys begrepp följde de sinsemellan till stor del skilda repertoarer 
där Maria fattighus huvudsakligen representerade den äldre 1700-tals-
repertoaren med tydliga inslag från de tidigmoderna bråkiga kulturerna, 
medan ebelska upploppet snarare blickade framåt, mot en modernare 
1800-talsrepertoar. Där massan vid fattighuset 1799 rekryterades ur de 
lägre samhällsskikten var den ebelska massan 1793 istället en tydlig medel-
klassförsamling bestående av handlare och hantverkare. Det samlade bor-
gerskapet hade också en politiskt färgad agenda och uttalat syfte med sin 
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aktion, vilket kan jämföras med det spontant uppkomna tumultet i sam-
band med illuminationen vid fattighuset där det även finns skäl att tro att 
alkohol var inblandat – inte minst då det skedde sent på kvällen – medan 
aktionen utanför poliskammaren 1793 igångsattes under pågående rätte-
gångsförhandlingar, dvs. under normal arbetstid.287 

Den tematiska sammanställningen av de studerade oroligheterna som 
presenterats i tidigare kapitel har i tabell 12 (nedan) kompletterats med de 
två händelserna från 1790-talet. Ytterligare en kategori har tillkommit. Det 
gäller de sociala motsättningarna i samhället som låg bakom det ebelska 
upploppet. I detta fall gällde det konflikten mellan borgerskapet å ena si-
dan, och officerskåren å den andra, vilket var den direkta orsaken till den 
stora manifestationen utanför poliskammarens lokaler den 7 januari 1793.

Tabell 12. Tematisk översikt över sex upplopp 1719–1799

teman Söder-
malm 
1719

Dalupp-
roret  
1743

Malmens 
källare 
1788

Hantverkar-
uppbådet 
1789

Ebelska 
upploppet 
1793

Maria 
fattighus 
1799

kvällstid  
centrala stadsdelar      
stora folkmassor     
våldsamma aktioner   
vapen  
stenkastning   
okväden förekom i 
massan

   

ära och heder viktigt   
förtal mot vakter 
våld mot vakter   
alkohol    
samband med krogar   
dynamik: expansion    
nationella orsaker/ 
politik

   

massan som redskap 
förhandlingar   
dödsfall (†) 
sociala motsättningar 

Termerna internationalisering, politisering och demokratisering kan beskriva 
den samhälleliga utvecklingen som påbörjades under den period som stu-
derats i kapitlet. Franska revolutionen och dess efterverkningar i Sverige 
är naturligtvis drivande i processen. Tidningspressens och pamflettlittera-

287 Att alkohol till viss del var inblandat även 1793 är förvisso inte omöjligt då ju rättegången 
hölls under ”frimåndagen”, då hantverkarna av tradition tog ledigt.
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turens genombrott i och med Reuterholms lättande på censuren efter her-
tig Karls trontillträde förstärkte det folkliga politiska engagemanget och 
tidningsläsandet väcktes på allvar bland Stockholms befolkning. Intrycket 
från källstudierna är att intresset för både svensk och internationell politik 
var stort och dominerade ofta samtalen på krogar och näringsställen. Ex-
emplet med den nyhetstörstande gesällen Anders Edholm visar tydligt på 
en ny trend inom den offentliga sfären. Det starka stödet för pressfriheten 
som visade sig bl.a. i den thorildska affären är ytterligare belägg för saken. 
Likaså de slagord och andra inslag från franska revolutionen som manifes-
terades i allehanda sammanhang under perioden. Den folkliga oron hade 
därmed fått en ny innebörd, en mer politisk sådan, som uttryckte sig inte 
minst i det ebelska upploppet. Folket hade blivit en del av den offentliga 
politiken.

Utifrån händelserna i samband med upploppet 1793 har jag även i kapitlet 
fått en genomlysning av rättegångssituationen. Genom att djupstudera 
rättegångsprotokollet i sin helhet har flera intressanta resultat erhållits. 
De anklagade ger ett påfallande starkt intryck av att vara väl förtrogna 
med både juridiken och de praktiska rättegångsförfarandet. De klarade 
sig mycket bra i förhandlingarna mot åklagaren. Detta kan eventuellt tyda 
på en stark tilltro till rättsväsendet. Men samtidigt blottas också sprickor 
i den muren. Precis som massan i det ebelska upploppet i sig gav uttryck 
för en ny samhällssyn och en ny upploppsrepertoar, så gör också de åtalade 
deltagarna samma sak i rätten. Där actor, Carl Johan Öhrbom, står med 
sina värderingar i en äldre tradition står de fem åtalade männen för helt 
andra – mer moderna och mer tillåtande och demokratiska – tankar om 
rättsväsendet och samhället i stort. 

I nästa kapitel argumenterar jag bland annat för att den utveckling som 
jag har pekat på, och som skedde under det oroliga sekelskiftet, var den in-
ledande fasen i den samhällsomvandling som dominerade större delen av 
1800-talet. Jag menar att Niclas Ebel, Ludvig Justi, Johan Sandberg och de 
övriga åtalade stod för den nya demokratiskt influerade samhällssyn som i 
slutändan kom att segra. Men kampen blev lång och inkluderade några av 
de blodigaste gatukravallerna i Stockholms historia.
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Utsikt över Mynttorget från Lejonbacken. Olja på duk av Gustaf Söderberg, 1834. SSM.
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4. Mot en demokratisk världsuppfattning,  
     c:a 1810–1850

Oroligheterna vid fersenska mordet 1810
Axel von fersen (d.y.) mördades den 20 juni 1810 av en folkmassa under 
kronprinsen Karl Augusts likprocession. Bakom massans raseri låg rykten 
som gjorde gällande att Fersen bar ansvaret för kronprinsens död då han 
själv hellre såg Gustav IV Adolfs son, prins Gustav, som tronföljare. Men 
gräver man djupare finner man flera orsaker bakom upploppet och mor-
det, men även faktorer i händelserna som får betydelse för den framtida 
utvecklingen. 

Processionståget utgick från Liljeholmen och skulle gå genom Söder-
malm och Gamla stan in mot Slottet. Kung Karl XIII skyllde på sorg och 
stannade hemma på Haga. Där passade han istället på att hålla regerings-
konselj varför varken någon ur kungafamiljen eller regeringen var på plats 
inne i staden den dagen. Fersen som var riksmarskalk och därmed rikets 
näst högsta ämbetsman fick därför representera Kronan i processionen. 
Han färdades i en förgylld vagn med krona på taket, dragen av vita hästar, 
på hedersplatsen just framför den mycket enkla likvagnen som dessutom 
var överhöljd av vägdamm och smuts från den långa resan från Skåne. 
Kontrasten var enligt alla samtidiga skildringar absurd, närmast motbju-
dande.1

Klockan tolv startade tåget från Liljeholmen. Redan efter några minuter 
började stenkastningen. Och ju närmare Slottet tåget kom desto mer oro-
ligt blev det kring den fersenska vagnen. Glasrutorna i vagnen krossades av 
stenar och byggmaterial, och när man hade nått in i Gamla stan var Fersen 
skadad och blödde ymnigt. 

Strax före Riddarhustorget lyckas Fersen smita ur sin vagn och fly in i ett 
närbeläget hus, det s.k. hultgrenska huset, där det en våning upp drevs en 
krog. Där fick han en stunds vila. Men snart blev han dock antastad igen. 
Någon ryckte i hans ordensband, och det slängdes strax ut på gatan. En an-
nan drog honom i håret, och folkmassan tryckte på allt mer. Generaladju-
tanten Isaac Lars Silfversparre, som hade högsta ansvaret över ordningen i 
huvudstaden, hade fått bud om Fersens belägenhet och tog sig genast dit. 

1 Nerman 1933, s. 58 f. 
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Där lyckades han få god kontakt med de värsta bråkstakarna som också 
lovade att hålla sig undan om bara Fersen fördes i arresten under rådhu-
set så att han kunde ställas till svars för det förmodade giftmordet.2 Med 
hjälp av Silfversparre tog sig Fersen åter ut på gatan. Men väl där skiljdes 
de två. Trots att det fanns beridna officerare nere på gatan som försökte 
skydda Fersen blev han kraftigt misshandlad av den samlade folkmassan. 
Han lyckades dock med viss hjälp ta sig ner till Riddarhustorget där solda-
ter ur Svea livgarde dagen till ära stod uppställda. Någon aktiv hjälp från 
livgardet fick han dock inte. Tvärtom beordrades ”för fot gevär” när några 
i vakten sökte komma Fersen till undsättning. Inte heller stadsvakten som 
var samlad i Riddarhuset just bredvid ingrep i händelserna när Fersen tog 
sin tillflykt dit. Istället drogs han åter ut på gatan och mitt framför ögonen 
på Svea livgardes omkring 200 soldater misshandlades han till döds. Krop-
pen skymfades och kläddes av, och hans värdesaker, smycken, och ordnar 
försvann i kaoset. 

Upploppet dog emellertid inte ut i och med Fersens död. I massan hör-
des i stället krav på fler offer; Sofie Piper – Fersens syster – menade man var 
delaktig i attentatet mot kronprinsen och borde gå samma öde till mötes 
som sin bror. Men även andra adelsnamn nämndes: överståthållaren 

Klingspor,3 Samuel af Ugglas samt generalen 
och statsrådet Carl Johan Adlercreutz som 

tidigare hade försökt skingra massorna 
hotades. Massan tycktes fast beslu-

ten att skövla och förstöra vartenda 
förmöget hus i staden. Nu reage-
rade dock överheten. Livgardet 
sattes in samtidigt som stadens 
vakter posterades ut runt om i 
staden. Kungen for in från Haga 

men trots hans bestämda order att 
låta militären i det längsta behålla  

lugnet så förekom skottlossning i flera 
sammanstötningar mellan massan och 

makten. Stenkastning förekom på 
flera håll, bl.a. mot ovan nämnde af 
Ugglas hus på Drottninggatan.

Oroligheterna fortsatte långt in 
på natten innan de klingade av i sam-
band med ett annalkande oväder. 

2 Nerman 1933, s. 106.
3 Klingspor blev emellertid avsatt som överståthållare redan samma eftermiddag. Han ersattes 
av Anders Fredrik Skjöldebrand . 

Riksmarskalken Axel von Fersen (1755–
1810) iklädd hermelinmantel och med 
serafimerordens kedja hängd över axlarna. 
Gouachemåling av Carl Fredrik von Breda. 
Kopia utförd av Gabriel Jean Joseph Hubert 
Le Monnier. © Foto: Nationalmuseum.
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Under de följande dagarna var stämningen i staden mycket spänd. Soldater 
patrullerade gatorna och ingrep mot allt som såg ut att kunna urarta i nya 
upplopp. Ändå konspirerades det på flera håll, inte minst bland livgardets 
soldater där en regelrätt statskupp förbereddes.4 Sammantaget dödades 
minst åtta civila stadsbor i oroligheterna kring fersenska mordet och ett 
stort antal skadades – både från den civila sidan och bland militärerna. Det 
dödande slaget mot Axel von Fersen utdelades troligen av Otto Johan Tan-
defeldt, en finsk adelsman som under upploppet berättas ha varit utklädd 
till sjöman. Tandefeldt dömdes senare till livstids fängelse, men benådades 
efter några år. Ytterligare tre personer dömdes till fängelse, men alla be-
nådades i likhet med Tandefeldt. Utöver detta dömdes ett antal personer 
till låga böter för fylleri. Fler eller värre straff än så blev det alltså inte trots 
en synnerligen omfattande undersökning och rättegång i kämnärsrätten, 
hovrätten och med överklaganden till Högsta domstolen. 

Forskningsläge, metod och disposition 
Forskningen kring fersenska mordet är omfattande ehuru inget akade-
miskt verk ännu skrivits som på ett övergripande sätt behandlar händel-
serna. De viktigaste arbetena är Ture Nermans Fersenska mordet från 1933 
och Rune Hedmans artikel Massan vid det s.k. Fersenska upploppet (1969). I 
Nermans fall talar undertiteln Historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 
1810 om att det inte rör sig om en vetenskaplig studie i egentlig mening. 
Även om han på ett mycket noggrant sätt gått igenom stora delar av de be-
fintliga källorna så saknas genomgående referenser i hans bok. Hedmans 
artikel publicerades i Historisk tidskrift och har således väl dokumentera-
de källhänvisningar. Men artikeln behandlar upploppet ur en väldigt spe-
cifik aspekt, nämligen massans sociala sammansättning. 

Till studier av vetenskaplig karaktär kring mordet på Fersen kan dock 
räknas Nils Stafs standardverk om Polisväsendet i Stockholm (1950) och Ger-
hard Hafströms artikel om Fersen i Svenskt biografiskt lexikon (1956). Haf-
ström har även publicerat en artikel om oegentligheter under rättsproces-
sen (1950). På senare tid är det främst Lars Hultman som ägnat uppmärk-
samhet åt fersenska mordet. I en antologi från 2002 gör han en ansats att 
systematisera och tolka våldsanvändningen i folkmassan. I sammanhanget 
bör även nämnas Jan Dahlström som i ytterligare en antologi från samma 
år belyser militärens roll under tiden efter mordet. 

Det finns emellertid en mängd övriga – huvudsakligen utomakademiska 
– verk som ur en eller annan aspekt behandlar händelserna. Allt ifrån A. J. 
Amnéus uppsats: Om kronprins Karl Augusts dödssätt från 1866 via Gardar 
Sahlbergs populärhistoriska dokumentär Fersenska mordet – hur kunde det 
hända? från 1974 till Herman Lindqvist biografi om Axel von Fersen (1991) 

4 Nerman 1933, s. 263–266; Dahlström 2000, s. 388–419.
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och avsnittet om fersenska mordet i hans tiobandsverk om Sveriges histo-
ria (1998).5 

Den stora mängden verk, och särskilt det faktum att händelseförloppet så 
utförligt har beskrivits i den tidigare forskningen gör att en egen ingående 
studie av källmaterialet (särskilt det otryckta) för min del skulle te sig över-
flödig. Därmed menas emellertid inte att ytterligare en undersökning i sig 
skulle vara överflödig! Framställningen i det som följer tar utgångspunkt i 
såväl den tidigare forskningen som resultaten från föregående avsnitt i av-
handlingen. Genom att betrakta fersenska mordet utifrån en längre krono-
logisk kontext kommer studien att sätta händelserna i ett delvis nytt ljus. 
I synnerhet gäller det militärens relativt passiva roll som tidigare ofta har 
framställts påtagligt negativt.

Efter ett antal problematiserade frågeställningar, framvaskade enligt ut-
gångspunkterna ovan, samt en presentation av de viktigaste befintliga käl-
lorna – både handskrifter och tryckta – kommer framställningens dispo-
sition att följa den kronologiska utvecklingen i tre steg. Lars Hultman de-
lar, i sin artikel från 2002, upp händelserna den 20 juni 1810 i ante mortem 
respektive post mortem, dvs. före och efter Fersens död. Till denna uppdel-
ning vill jag som ett tredje steg lägga tiden efter den 20 juni. Med det me-
nas tiden från de närmaste dagarna efter mordet, vilka karaktäriserades av 
truppsammandragningar och kraftigt ökad kontroll, till turbulensen och 
kupplanerna veckorna efter mordet samt den efterföljande debatten i tid-
ningar och på riksdagen under hösten och vintern 1810. Diskussionen förs 
utifrån frågeställningarna nedan. Resultaten diskuteras därefter i en kort 
sammanfattning, där även demokratiseringsaspekten behandlas, innan de 
förs vidare in i avhandlingskapitlets avslutande del om tiden fram till 1850. 

Frågeställningar och källmaterial
Tidigare i avhandlingen har kontinuerligt ställts en rad frågor av mer ge-
nerell karaktär av de studerade oroligheterna. Dessa frågor kring händel-
seförloppet, massans sammansättning, överhetens agerande osv. är natur-
ligtvis centrala även för studien av fersenska mordet. Den typen av fråge-
ställningar har dock tämligen utförligt behandlats av tidigare forskning 
och måste därför betraktas som väl besvarade. Däremot saknas i flera fall 
ordentliga diskussioner kring dessa frågor varför de ändå förtjänar ett visst 
utrymme även i denna text. Problemformulering och frågeställning för det 
här avsnittet kan därför delas upp i generella respektive specifika frågor.

5 Litteratur om mordet på Axel von Fersen: Amnéus 1866; Nerman 1933; Hafström 1950; Staf 
1950; Hafström, ’(von) Fersen, Hans Axel. Mordet på Axel von F.’, SBL, bd. 15; Hedman 1969; 
Sahlberg 1974; Lindqvist 1991; Dahlström 2000; Hultman 2002. Lindqvist 2006 är en marginellt 
omarbetad version av författarens tidigare texter.
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Några av de generella frågorna har jag nämnt ovan. Det gäller alltså 
för det första massans sociala sammansättning vilket Rune Hedman på ett 
mycket utförligt sätt undersöker i sin artikel i Historisk tidskrift från 1969. 
Nästa fråga rör händelseförloppet. Detta har Ture Nerman redogjort för in 
i närmast minsta detalj (eller åtminstone så långt han lyckades komma 
genom det undersökta källmaterialet). Nerman har i samma studie också 
ägnat stor uppmärksamhet åt överhetens agerande, dock utan någon större 
diskussion. Vad han och andra kommer fram till mynnar främst ut i speku-
lationer kring skuldfrågan. 

Nerman ägnar vidare ett helt avsnitt åt rättegången, men detta är det 
minst genomarbetade och användbara kapitlet i hans bok. Här kan Hed-
mans studie komplettera som underlag för en diskussion. Centralt är dock 
att hela rättsprocessen blev mycket omfattande med flera hundra förhörda 
vittnen, men också i kontrast till detta att det var så få som dömdes, samt 
att de dömda fick mycket lindriga straff. Min ambition är därför att göra en 
sammanställning och därefter föra en diskussion kring brottsrubricering, 
straffsatser och lagrum. Slutligen har Lars Hultman gjort ett viktigt sor-
teringsarbete gällande våldsinslagen i upploppet. Detta kan användas för 
att komplettera Charles Tillys diskussion kring repertoarer.6 Diskussio-
nerna kring dessa frågor syftar även till att ge underlag åt reflexioner över 
demokratiseringsprocessen. Utifrån de fem punkterna i analysmodellen från 
inledningskapitlet kommer jämförelser att kunna göras mellan processen 
kring fersenska mordet och de tidigare oroligheterna.

De specifika frågorna har också diskuterats i tidigare forskning, men då 
mer som debattinlägg. Genom att ställa oron vid fersenska mordet mot 
andra oroligheter i Stockholm kan en sådan debatt fördjupas och ge en 
större inblick i den tidigmoderna politiska kulturen. 

Varför måste Fersen dö? Frågan har givits en mängd alternativa svar: Ett 
utbrett folkligt adelshat kan vara en viktig faktor.7 Ett annat svar är att 
folket gick för långt, de blev allt mer uppeldade och blodtörstiga under 
misshandeln och överagerade. Politiska faktorer har gett ytterligare svar. 
Att Fersen var gustavian och därmed motståndare till såväl Karl XIII som 
1809-års regeringsform var naturligtvis väl känt. Folket (eller männen 
bakom regeringsformen) ville få bort Fersen då han utgjorde ett hot mot 
den nya ordningen. Alternativt kan man tänka sig att folket (som ju genom 
historien alltid har varit trogna rojalister) ställde sig på kungens sida och 
därmed gjorde Fersen till motståndare. Fersen var ju dessutom dokumen-
terat emot franska revolutionen och kunde därför uppfattas som en folkets 
fiende.

6 För Tilly, se kapitel 1.
7 Se t.ex. Wibling 1954, s. 226 ff.
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Varför ingrep inte vakterna? Konspirationsteorier ligger öppet för handen 
när man betänker att Axel von Fersen mördades inför ögonen på den upp-
ställda vakten utanför rådhuset. Den som mest ogenerat drar den slutsat-
sen är Herman Lindqvist, men också andra är inne på den konspiratoriska 
tanken (som ju är svår att bortse ifrån). Oklar ordergivning är annars det 
mest spridda svaret både bland samtida skribenter som bland eftervärdens 
historieskrivare (t.ex. Nerman, Hafström, Staf ). 

Varför fortsatte bråket efter Fersens död? Lars Hultman (m.fl.) menar att 
våldet ändrade karaktär efter döden från huvudsakligen symboliskt eller 
rituellt våld enbart mot Fersens person, till ett allt mer påtagligt fysiskt 
våld mot enskilda adelsmän, militärer och mot flera centrala och privata 
byggnader i staden. Jan Dahlströms artikel från 2002 behandlar de förbe-
redelser till en eventuell statskupp som planerades huvudsakligen på några 
av stadens regementen.

Hur ska militärens och myndigheternas insatser under tiden efter mordet 
tolkas? Utan tvekan ger den tidigare forskningen en bild av att det inte en-
dast var folket som ändrade strategi efter mordet. Militären blev närmast 
omedelbart efter Fersens död mer aktiv. Såväl sablar och bajonetter som 
skarpa skott användes. Följderna blev ohyggliga med flera dödsfall och en 
stor mängd personskador bland folket i den oroliga massan. Hur ska det 
förändrade agerandet tolkas? 

Frågeställningarna ovan kan inte ges definitiva svar. Istället kommer de 
att fungera som problemområden för en vidare diskussion kring fersenska 
mordet. Underlag för denna diskussion blir huvudsakligen den litteratur 
som jag redogjort för i avsnittet ovan. Men den räcker inte, det kommer 
också att krävas vissa inblickar i källorna. 

Det befintliga källmaterialet från fersenska mordet består närmast ute-
slutande av två typer av texter. För det första har vi det judiciella materialet. 
Dvs. källor som härstammar från den rättegång som följde efter mordet 
och upploppet. Delar av det materialet finns i tryck, men det har ändå varit 
nödvändigt att använda de handskrivna dokumenten vilka finns bevarade i 
Riksarkivet. För det andra rör det sig om dagböcker, memoarer och brevsam-
lingar. Även dessa finns naturligtvis som handskrifter i original. Men stor 
del av det materialet finns utgivet i tryck, ofta även som goda källkritiska 
utgåvor med noter och exemplariska index och innehållsförteckningar. 

Redan dagen efter upploppet, dvs. den 21 juni, vidtog arbete i polis-
kammaren. Förhören leddes av underståthållaren Edelcreutz och pågick 
ända in i september månad.8 Förhören bevittnades även, efter en kunglig 

8 Staf 1950, s. 324. Anledningen till att Edelcreutz fick uppdraget var enligt Staf att polischefen 
(Olof af Wannqvist) var upptagen med det löpande arbetet, samt att den nyutnämnde överståt-
hållaren (Skjöldebrand) var illitterat, dvs. han ägde ingen juridisk examen. Enligt Hafström på-
börjades förhören redan på kvällen den 20 juni. Hafström 1950, s. 34. 
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befallning, av justitiekanslern.9 Men redan den 28 juli, alltså långt innan 
polisförhören var till ända, påbörjades en rättegång i kämnärsrätten. 
Över 700 personer hördes och detta tog naturligtvis sin tid. Rättegångsför-
handlingarna pågick därför ända till i mars året därpå.10 Kämnärsrätten var 
emellertid inte dömande instans utan ärendet skickades vidare till Svea 
hovrätt för utslag och dom vilken kom den 1 juli 1811, alltså ett drygt år 
efter upploppet och mordet. Hemställan och överklaganden skedde till 
högsta domstolen. Hela rättsapparaten har efterlämnat ett källmate-
rial om åtta volymer. Av dessa utgörs två volymer av material från polisför-
hören.11 Till detta kommer justitiekanslerns material samt hovrättens 
utslag vilka ligger i statsrådsprotokollen.12

Av det tryckta dagboksmaterialet kan först och främst nämnas drottning-
ens dagbok. hedvig elisabeth charlotta ägnar ett förhållandevis 
stort utrymme åt upploppet och fersenska mordet.13 Detta trots att hon 
inte själv var ögonvittne till händelserna då hon hela dagen och kvällen be-
fann sig ute på Haga.14 

Närvarande var däremot skjöldebrand som lämnat efter sig en tret-
tio trycksidor lång redogörelse för händelserna den 20 juni, och ungefär 
lika mycket om den närmaste tiden därefter. Skjöldebrand var ute och 
mötte folkmassan flera gånger under misshandeln för att försöka dämpa 
oroligheterna och rädda Fersen. Han kom i allra högsta grad att hamna i 
händelsernas centrum under eftermiddagen. Strax efter mordet när kung-
en hade tagit sig in till staden hölls nämligen ett kort regeringsmöte på 
Slottet där man beslöt att byta ut den gamle överståthållaren Klingspor 
mot just Skjöldebrand. I hans memoarer riktas kraftig kritik mot vakthåll-
ningen och mot de högst ansvariga Adlercreutz och Silfversparre.15

Också salomon brelin skriver i sina memoarer att han var åsyna vitt-
ne till oroligheterna och mordet i Stockholm den 20 juni 1810. Brelin var 
officer och steg sedermera till överstes grad. Vid detta tillfälle var han dock 
inte i tjänst utan endast på tillfälligt besök i huvudstaden. Henrik Schück 
som redigerat Överste Brelins anteckningar 1809–1818 påpekar att dessa tro-
ligen är nedtecknade 1824, dvs. fjorton år efter mordet. Dessutom är de 

9 Tf. justitiekansler Vilhelm af Klintberg. 
10 Hedman 1969, s 26.
11 Vardera volym omfattar ca. 500 folioblad. Se Hedman 1969, s. 25. 
12 Se Hedman 1969, s. 26 och där anförda källhänvisningar.
13 HEC VIII, s. 538–566. Dessutom finns ett 53 sidor långt särtryck ur dagboken, vilken även inne-
håller flera brev från drottningen.
14 Hennes berättelse är dock både utförlig och detaljrik och bör anses som tillförlitlig inte minst 
tack vare dagbokens närhet till händelsernas centrum. Hon omtalar på flera ställen att hon konti-
nuerligt fick underrättelser inifrån stan, ex. HEC VIII, s. 545, 547, 550. Hon är även tydlig med att 
poängtera det hon är osäker kring, ex. HEC VIII, s. 538, 547, jfr. även s. 815.
15 Skjöldebrand IV.
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något politiskt vinklade emot Karl Johan. Inte desto mindre menar Schück 
att ”hans anteckningar ej sakna historiskt värde”.16 

Även berndt von schinkels Minnen är nedtecknade i efterhand samt 
har en tydlig politisk vinkling. Men inte heller i detta fall har det någon 
större negativ betydelse för trovärdigheten.17 von Schinkel ägnar även han 
relativt stort utrymme åt mordet. Omkring 40 sidor i de tryckta memoa-
rerna behandlar upploppet, mordet och uppståndelsen efteråt.18  

Statsministern för utrikes ärenden, lars von engeström, var natur-
ligtvis även han en man i händelsernas centrum. I andra bandet av hans 
Minnen och anteckningar redogör han huvudsakligen för sina egna göromål 
under den 20 juni. Det rör sig emellertid om relativt knapphändiga upp-
gifter, och större delen av dagen befann han sig också ute på Haga. Även 
adlersparres anteckningar har givits ut i tryck, men dessa har härvid 
bedömts som alltför tendentiösa för att kunna användas.19

”…det är ej så farligt!”, om upploppet fram till och med mordet
Folkmassans lynchning på Axel von Fersen var utan tvekan ett ohyggligt 
dåd som saknar motstycke i svensk historia. Tusentals människor träng-
des på gatorna för att slå ihjäl den impopuläre riksmarskalken som inte 
hade någon möjlighet att undkomma. Det var ett politiskt mord, men 
samtidigt också en brutal avrättning utan rättegång. Händelsen är som de 
flesta andra incidenter i den här studien på många sätt en solitär företeelse, 
unik till sin karaktär. Men på samma gång visar fersenska mordet och det 
vidhängande upploppet även upp en rad tidstypiska inslag. I en analys av 
händelseförloppet är det således fruktbart att ta fasta på jämförelsepunk-
ter och paralleller med de samtida oroligheterna och folkliga massaktio-
nerna som studerats i tidigare kapitel. 

Kortegen startade alltså vid Liljeholmen. Klockan var då runt tolv. Att det 
var ett farligt och obehagligt uppdrag som väntade hade nog Fersen av allt 
att döma reda på. Det hade i flera dagar skvallrats bland folket i staden om 
vad som skulle ske med riksmarskalken. Hans kusk som varit runt på kro-
garna och hört hotelserna mot Fersen lär ha varnat sin husbonde som i sin 

16 Schück 1900. Uppenbart är dock att det föreligger en del felaktigheter hos Brelin, t.ex. skriver 
han att ”intet kanonskott avlossades den dagen…”, Brelin, s. 33. Påståendet måste anses som fel-
aktigt då flera andra dagboksförfattare tvärtom menade att flera skott avlossades under kvällen. 
T.ex. skriver drottningen att hon själv hörde kanonmullret ända ut till Haga, se HEC VIII, s. 545.
17 Dock har verket i efterhand kritiserats för att överdriva dramatiska händelser, se not i föregå-
ende kapitel.
18 von Schinkel V, s. 213 –251.
19 von Engeström II, s. 150–157; Adlersparre (1–3). För ytterliggare tryckt källmaterial rörande 
fersenska mordet, se Hedman 1969 och där anförd litteratur, samt Dahlström 2000 och där an-
förd litteratur.
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tur svarat något undfallande om att han inte var rädd men att om kusken 
var det kunde han gärna få slippa köra den här dagen. Som ytterligare be-
vis för faran hade Fersen erhållit ett hotelsebrev som han stoppade på sig 
och som senare återfanns i den dödes återlämnade plånbok.20 

Att hoten inte var utan innehåll blev man varse redan omgående efter 
processionens start. Den fersenska vagnen omgavs redan innan man kom-
mit över till Hornstull av en skock pojkar som betedde sig och spottade 
mot vagnen och mot de sex livréklädda lakejerna som Fersen anlitat att 
gå utmed vagnens sidor. Längs hela Hornsgatan for spottloskor mot vag-
nen och bland åskådarna hördes hotfulla hurrarop ”för Fersen, kronprin-
sens mördare”, och de gälla skriken från pojkarna överröstades allt mer 
av grövre mansröster ju närmare Slussen ekipaget kom. Längre fram, när 
Fersens vagn svängde in vid Slussen mot Gamla stan och över Kornhamns-
torg, började stenar regna över vagnen. Först småsten, mynt och brädbitar, 
men snart allt större stenar som tillfogade vagnen betydliga skador.21 Flera 

20 Brevet finns återgivet i tryck, se HEC VIII, s. 559 f.
21 Brelin, s. 19.

Karta 7. Kronprinsens likprocession gick från Liljeholmens gård genom Södermalm och 
Gamla stan. Redan tidigt under färden började glåpord och småsten kastas mot vagnen. 
Strax innan sista svängen upp mot Storkyrkobrinken och Slottet kopplades riksmar-
skalkens vagn av från hästspannet. Resten av processionståget fortsatte medan Axel von 
Fersen misshandlades till döds. Utsnitt ur 1805 års karta av Carl af Akrel. SSA.
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vittnen berättar hur kall och oberörd Axel von Fersen fortfarande var. Vid 
ett tillfälle lutade han sig ut och talade till folket därutanför och bad dem 
lunga ner sig.22 

Vid tillflykten in i det hultgrenska huset på Stora Nygatan syntes att 
inte endast vagnen, utan även Fersen hade träffats av stenarna. Han blödde 
från huvudet, men var i övrigt inte allvarligt skadad. Våldet hade ännu inte 
heller riktats direkt emot hans person, utan det hade enbart varit i form 
av kastade stenar och andra projektiler huvudsakligen mot vagnen. Inne 
i huset började emellertid några enstaka individer närma sig Fersen. Det 
var framför allt den 37-åriga grosshandlaren Johan Lexow och skådespela-
ren Joseph Lambert (från den tidigare i avhandlingen omtalade Abraham 
de Broëns teatergrupp) som var mest aktiva inne i huset. Men också den 
man som sedermera utdelade dödsstöten, Otto Johan Tandefeldt, var där. 
Lexow var den som först attackerade Fersen genom att tvinga till sig ban-
det till hans serafimerorden. Fersen tog självmant av sig bandet och gav det 
till Lexow som kastade ut det genom fönstret ner på gatan. Därefter ytt-
rade sig Lambert: ”… nu är ni ej mera greve utan endast herr Fersen”.23 
Folket, såväl inne i lokalen som ute på gatan, hurrade och krävde fler per-
sedlar, varpå bl.a. Fersens rock och hatt kastades ut.

Generaladjutanten Silfversparre som hade ansvaret för ordningen i sta-
den under processionen hade under tiden lyckats ta sig till huset. Där möt-
tes han av överste Stackelberg som tagit sig till honom för att höra sig för 
om han skulle ordna med förstärkningar. Han menade att han snabbt kunde 

22 von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 222. 
23 Se Nerman 1933, s. 95.

I det Hultgrenska huset på 
Västerlånggatan fick Axel 
von Fersen en kort stunds 
vila i en lokal med fönster 
ut mot gatan en trappa 
upp. Foto: Mats Berglund.
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få fram trupper som utan problem skulle kunna skingra folkmassan och 
helt återställa ordningen. Men Silfversparre svarade då enligt Stackelberg: 
”Min vän, det behövs ej, det är ej så farligt, jag skall nog gå ner och tala med 
folket, de skiljs nog åt.”24 

Däremot tillkallades en mindre vaktstyrka under ledning av löjtnanten 
Hammarskjöld. Silfversparre bad denne lämna två man utanför porten 
samt själv gå upp i huset för att personligen skydda riksmarskalken. Bevak-
ningen visade sig dessvärre vara otillräcklig. Man hade nämligen missat att 
huset även hade in ingång från gården varigenom folket nu strömmade in. 
Tumultet uppe i våningen stegrades och snart hördes krav på att också Fer-
sen själv skulle kastas ut ner till folket på gatan. Folket gjorde Fersen skyl-
dig inte bara till giftmordet på kronprinsen, utan också för att ha varit den 
drivande kraften bakom hela franska revolutionen. Hammarskjöld berät-
tar att han hörde Lexow säga: ”Du har vållat franska revolutionen och vill 
nu tillställa en dylik här, sedan du mördat vår älskade kronprins.”25 

Hammarskjöld hade gjort sitt bästa för att hålla undan folket. Till en 
början försökte han hålla dörren stängd in till rummet där riksmarskalken 
satt och pustade ut. Men folkmassan krävde att dörren skulle stå öppen så 
att de åtminstone kunde se honom. Hammarskjöld gick med på det under 
det samlade folkets löfte att hålla sig lugna. Det löftet hade brutits relativt 
omgående med Lexows hotfulla krav på att få serafimerbandet. När man 
sedan började slita i Fersens kläder för att skicka ner dem som souvenirer 
till massan ute på gatan försökte Hammarskjöld återigen tala till folket. 
De sa sig vilja se Fersen straffas för det påstådda giftmordet. Silfversparre 
kom då upp i rummet för att bistå i förhandlingarna. Folket krävde helt 
enkelt Fersen bakom lås och bom, helst på Smedjegården eller åtminstone 
i häktet under Rådstugan, men inte på Slottet för då ansåg man helt klart 
att han skulle komma fri. Att man inte litade vare sig på att Fersen skulle 
dömas om han ställdes inför rätta, eller att myndigheterna skulle hålla ho-
nom fången var tydligt. Men om han sattes på ett ställe där folket kunde 
kontrollera honom var saken en annan. 

Silfversparre lovade då att föra riksmarskalken till Rådhuset i avvaktan 
på vidare order om bara folket höll sig undan. Han fick efter en stunds dis-
pyt svaret från samtliga inne i huset att detta kunde gå för sig. Därefter lu-
tade sig Silfversparre ut genom fönstret och ställde samma fråga till mas-
san ute på gatan. Även de lovade att låta Fersen vara i fred om bara gene-
raladjutanten själv förde honom mot Rådhuset. 

Precis som det förra löftet folket gav bröts även detta. Silfversparre över-
talade den fortfarande rätt tveksamme riksmarskalken att följa med ut på 
gatan. Men redan i trappan ner åkte han på en del smällar. Och när de kom 

24 Överste Reinold Stackelberg i förhör 14/12 1810, se Hafström 1950, s. 25; Nerman 1933, s. 6.
25 Löjtnant Hammarskjölds rapport. Se Nerman 1933, s. 94.
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ut mot porten började folket på en gång peta på dem med paraplyer och 
käppar. Nu ställdes dessutom nya krav; de två vaktposterna måste avlägs-
na sig innan man kunde släppa igenom Fersen. Detta ordnades, och Silf-
versparre tog sig ut tillsammans med riksmarskalken. Men den hotfulla 
massan backade inte som planerat varpå Silfversparre återigen tvingades 
påminna om löftet. Mycket riktigt förnyades också löftet unisont från alla 
som var där. Men det dröjde trots detta inte länge förrän folket var där igen 
med spottloskor, knytnävar, och sina paraplyer. 

Ungefär samtidigt hade flera representanter för ordningsmakten också 
tagit sig till platsen. Generalen Vegesack var en av dessa. Han försökte med 
hjälp av sin häst skydda Fersen mot folket genom att ställa sig mot en vägg 
och få in den nu helt omtöcknade riksmarskalken mellan sig och fasaden. 
Men han misslyckades. Statsrådet och generallöjtnanten Adlercreutz, som 
i sin position som tjänstgörande genaraladjutant över armén var den hög-
sta militära befälhavaren, var en annan som försökte komma Fersen till 
undsättning. Han talade till folket och bad dem lugna sig och följa med ho-
nom bort mot Kornhamnstorg. Därpå red han iväg med en stort koppel av 
folk efter sig. 

Men också Adlercreutz planer misslyckades: Även om förmodligen över 
tusen personer följde honom så blev långt fler kvar. Silfversparre kunde 
inte längre stå emot folkets tryck och Fersen skiljdes ifrån honom och 
kom nu helt och hållet i folkmassans våld. En stund senare var han död. Då 
hade han ändå lyckats ta sig till Rådhuset (Bondeska palatset) där vakten 
stod uppställd. Men någon hjälp hade han inte fått vare sig där eller inne i 
stadsvaktens corps-de-garde dit han också lyckades ta sig. Istället blev han 
utsläpad på Riddarhustorget där han blev nedslagen, avklädd, förnedrad 
och slutligen mördad.26 

Varför måste då Axel von Fersen dö? Frågan implicerar många aspekter; 
Vilka var motiven bakom mordet? Vem eller vilka låg bakom dådet och 
vilka grupper i samhället var det som deltog i folkmassan? Vad hade över-
heten för militära och polisiära resurser tillgängliga? Och varför ingrep 
inte myndigheterna mer kraftfullt? Dessa frågor ligger till grund för dis-
kussionen i det kommande avsnittet. Men svaren måste också sökas i jäm-
förelser med resultaten från undersökningarna tidigare i avhandlingen om 
andra samtida oroligheter. Detta och det kommande avsnittet delas upp i 
två delar, nämligen i analyser av massan respektive överheten. Med överhe-
ten avses de civila och de militära myndigheterna liksom de rättsvårdande 
instanserna.

26 För en fylligare berättelse om händelseförloppet, se Nerman 1933, s. 55–159.

4. mot en demokratisk världsuppfattning



269 

Massan – ryktesspridning och adelshat

Varför var massan ute den 20 juni 1810?
Svaret på den redan ställda frågan ”Varför måste Fersen dö?” är naturligt-
vis lika komplext som själva frågan. Lars Hultman, som är den senaste i ra-
den av forskare kring fersenska mordet, har valt att börja med att ställa en 
annan fråga, nämligen ”Varför var massan ute?” Hultman menar att frå-
gan inte – i alla fall inte helt och hållet – kan besvaras utifrån vad han ser 
som något av den moderna upplopps- och upprorsforskningens huvudtes. 
Nämligen att folket hade en slags traditionell rätt att agera för att återställa 
den samhälleliga ordning som bringats ur balans på grund av att överheten 
svikit sina förpliktelser.27 I stället sätter Hultman upp tre delvis överlap-
pande hypoteser utifrån nämnda forskningsläge. 

27 Hultman 2002, s. 77 ff.

Utanför rådhuset i det Bondeska palatset (nuvarande Högsta domstolen) dödades riks-
marskalken Axel von Fersen den 20 juni 1810. Foto: Mats Berglund.
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I den första av dessa utgår han ifrån Charles Tilly, och hypotesen är att 
”Massan gav uttryck för socialt missnöje”. Här är det den gemensamma för-
ståelsen som står i centrum. På individnivå skapades inga bärande idéer. Det 
var istället endast genom gemensamma begreppsramar och gemensamma 
handlingar som folket i massan kunde forma och uttrycka sitt missnöje.

Den andra hypotesen, att ”Massan ställde politiska krav”, skulle väl 
också ha kunnat hämtats från Tilly. Men Hultman betonar här istället Co-
lin Lucas tanke om att massan utgjorde en central ingrediens i den politiska 
kulturen. Detta realiserades genom att människorna i en folkmassa ansåg 
sig för det första på ett legitimt sätt representera hela folket, för det andra 
ha legitim rätt att kontrollera och ingripa mot felaktigheter i den offentliga 
rättsutövningen, och för det tredje agera offentligt, dvs. i praktiken på of-
fentliga och centrala platser i staden.

Den sista hypotesen hittar Hultman hos Arlette Farge i hennes avsnitt 
om ”den inbjudna folkmassan”. Genom att folket deltog som åskådare till 
offentliga uppvisningar eller ceremonier garanterade dem skådespelets 
giltighet och därmed befästes maktpositionerna i samhället. Den inbjudna 
folkmassan var därför nödvändig för myndigheterna, men också farlig ef-
tersom den lätt kunde råka skena iväg eller på annat sätt visa sitt missnöje. 

Överför man dessa hypoteser på händelserna i samband med fersenska 
mordet bör man således få ett möjligt svar på frågan om varför folket var 
ute den 20 juni 1810. Bakom aggressionerna mot Axel von Fersen låg en 
kollektiv ilska som hade byggts upp under en längre tid. Förmodligen var 
Fersen en mycket impopulär person bland folket, men det var oklarheter-
na kring kronprinsens död som fick den folkiga opinionen att så fullstän-
digt spåra ur. Folket misstrodde myndigheterna och deras sätt att hantera 
det förmodade mordet på kronprinsen. Därmed såg man sig ha full rätt att 
såväl agera domstol som att exekvera den dom man fastställt, nämligen 
dödsstraffet. Att det hela kunde sättas i verket var slutligen helt beroende 
av att folket verkligen inbjöds av överheten. Allt dagligt arbete i hela staden 
hade ju i praktiken ställts in till förmån för att få folket att bevista proces-
sionen. När folket väl var samlat hände det som inte får hända, men ändå 
enligt Farge återkommande gör det. Nämligen att det hela urartar. 

Så långt är Hultmans förklaring utan tvekan helt rimlig. Men för att få 
ett svar på varför Axel von Fersen måste dö vill jag istället börja i en annan 
ände, nämligen hos aktörerna själva. Vad säger de medverkande på gatan 
om sitt eget agerande? Och hur har massan kommenterats, i samtiden och 
senare? Enligt Ture Nerman, som gått igenom rättsmaterialet, intressera-
de sig rätten inte särskilt över frågan om attacken mot riksmarskalken var 
organiserad eller vad som låg bakom. Det är mot bakgrund av de tidigare 
studerade oroligheterna inte heller ett särkskilt överraskande resultat. Rät-
ten frågar sällan om varför de anklagade har agerat som de gjort, eller vilka 
motiv som har legat bakom oroligheterna. 
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Istället får vi gå på vad som har sagts i förhören och i det övriga käll-
materialet. De direkta motiv som har kunnat beläggas är således de redan 
nämnda. Nämligen, för det första ett allmänt adelshat. Vi såg prov på detta 
redan under ebelska upploppet 1793. En av tolkningarna där utgick från att 
glappet mellan adeln och borgerskapet hade vuxit till en mer eller mindre 
öppen fientlighet mellan de båda stånden. Brevet som återfanns i Axel von 
Fersens plånbok vittnar tydligt om ett förakt för adeln. Men också fabeln 
”Räfvarne”, som hade publicerats i tidningen Nya Posten dagarna före mor-
det, gav sådana tydliga aristokratfientliga signaler.28 ”Rävarna” användes 
som ett anagram för ”grevarna”, och var utan tvekan tydligt nedsättande. 
Vidare vimlar det av repliker om ”den långe greven” osv. i källmaterialet. 
Episoden där Lexow har tagit serafimerbandet av Fersen då Lambert kal-
lar honom ”herr Fersen” vittnar också om ett aristokratförakt. Det var na-
turligtvis bara adelsmän som kunde erhålla serafimerorden och genom att 
tvinga av Axel von Fersen detta hade man också lyckats degradera honom 
till en vanlig medborgare som kunde dömas av folket själva. 

Ett annat motiv för folkets agerande är hämnd och dom över det påstådda 
mordet på kronprins Karl August. Folkmassans lynchning hade föregåtts av 
ett rykte om att Axel von Fersen tillsammans med sin syster Sophie Piper 
och familjens livläkare Rossi hade planerat och genomfört ett giftmord på 
kronprinsen. Huruvida detta var en trovärdig förklaring till kronprinsens 
död tycks inte ha varit föremål för diskussioner bland folket. Däremot dis-
kuterades det enligt flera vittnen ingående på krogar och näringsställen 
vad folket borde göra åt det nu när myndigheterna inte tycktes vilja ingri-
pa. Ett sådant vittne är Jacob Bauer – Fersens kusk, som hade hört folket 
prata om giftmordet och att det skulle bli uppror i samband med kronprin-
sens införande i huvudstaden.

Ett tredje motiv, som framkom i det hultgrenska huset var att man ville 
göra Fersen skyldig för franska revolutionen. Anklagelsen ter sig vid handen 
något absurd med tanke på att Fersen förmodligen var den som avskydde 
den nya franska regimen mer än någon annan. Han hade i revolutionen 
förlorat sin älskarinna Marie Antoinette, men också alla de ideal han bar 
på hade välts på ända. Han dyrkade det franska hovlivet och dess manér. 
Exakt vad Lexow menade i sitt yttrande är därför svårt att förstå. Men en 
parallell finns ju åtminstone i det giljotinerade franska kungaparet och den 
påstådda förgiftningen av den svenska kronprinsen. Att Fersen tillhörde 
det gustavianska partiet var allmänt känt. Motivet för giftmordet skulle 
således vara att få gustavianernas kandidat, prins Gustav, på tronen och 
genom mordet genomföra en form av statskupp eller revolution. 

28 Se not i kapitel 3.
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Hur ställer sig då de samtida brevskrivarna och memoar- och dagboksför-
fattarna till dessa motiv? Gemensamt för samtliga är att de bestämt tar av-
stånd från tanken att Fersen på något sätt skulle ha legat bakom kronprins 
Karl Augusts död. Drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta var säker på att 
ryktena var falska och spreds enbart av partipolitiska skäl.29 

Gustavianen och hovmannen Leonard von Hausswolff skriver några 
dagar efter upploppet i ett brev till vännen Nils Posse om händelserna i 
Stockholm den 20 juni. Att den döde excellensen skulle ha varit orsak till 
kronprinsens död tar han för omöjligt. ”Därom är jag övertygad”, skriver 
han, ”och detta av flera skäl”. Inte minst för att Fersen var, som han skrev, 
”för lat att någonsin tänka på något, som skulle ändra hans levnadssätt.”30

Skjöldebrand är inne på ungefär samma spår i sina memoarer. Axel von 
Fersen höll sig för det mesta för sig själv och var efter revolutionen ointres-
serad av politiken.31 Inte heller kunde väl någon av hans syskon ha varit or-
sak till giftmord. Systern Sofie Piper hade visserligen redan tidigare varit 

29 HEC VIII, s. 535.
30 Brev, von Hausswolff till Posse den 25 juni 1810, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 219. Se 
även brev daterat den 2 juli, Petersens & Clason (red.) 1909, s. 232.
31 Skjöldebrand IV, s. 102.

Axel von Fersen, en ”tvättäkta hjälte” som levde ett diplomatliv. Ofta på resande fot och 
med stort kontaktnät. Här spelad av Jamie Dornan i en filmscen tillsammans med fran-
ska drottningen Marie Antoinette (Kirsten Dunst). “MARIE ANTOINETTE”, © 2006.  
I Want Candy, LLC. All Rights Reserved. Courtesy of Columbia Pictures.
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föremål för giftmordsmisstankar (mot sin älskare, generalen Taube, som 
strax innan dennes hastige dödsfall testamenterat en stor summa pengar 
till henne). Men att vare sig hon eller brodern Fabian Fersen – som dess-
utom även han ansågs vara alltför ”lat för att ingå i någon komplott, även 
om den varit mycket mindre viktig och farlig” – tog Skjöldebrand för helt 
orimligt.32 Men också livläkaren Rossi var han övertygad om var helt utan 
skuld.33

Skjöldebrand räknar upp alla möjliga anledningar till varför familjen 
Fersen skulle velat ha ihjäl kronprinsen. Och han avfärdar omedelbart dem 
alla: ”Och vad kunde den släkten vinna vid prinsens död?”, frågar han. 

”Värdigheter? De hade redan de högsta. Förmögenhet? De hade nog därav, 
och vem som bleve kung i vårt fattiga land, skulle ej äga makt att öka den. 
Skulle de väl hava eftertraktat kronan? Men de kunde icke vara okunnige, att 
om än valet kunde falla på en svensk, de vore de sista, som kunde komma 
i fråga; så hade de satt sig över folkgunsten. Var det partianda? Så stor 
partichef deras länge sedan avlidne och under sin tid av stora egenskaper 
lysande fader hade varit, så litet hade sönerna någonsin befattat sig med 
politik.” [Mina kursiveringar.34

Familjen Fersen ansågs således i dessa kretsar vara oskyldig till kronprin-
sens död.35 Men det var inte detta budskap som hade nått stockholmarnas 
öron. Syskonskaran var illa omtyckt, inte minst på grund av deras snobbi-
ga manér och högdragna sätt, och den gjordes därför till en mycket lämplig 
måltavla för folkets hämndbegär och behov av syndabockar. Detta poäng-
terar von Schinkel i sina memoarer, och han nämner förgiftningsryktena 
som ”troddes av den stora okunniga hopen”.36 

Skjöldebrand, däremot går längre och skriver om ”den vilda, mordis-
ka skocken”, som utgjordes av ”ett slags medelklass, som mer än pöbeln 
avundades de stora och så gärna trodde dem brottsliga, varför den med 
nöje begagnade ett tillfälle att mot en av dem utöva sin harm.”37 Han po-
ängterar alltså att upploppet mot Fersen var medelklassbetonat. Men 
också att det var mer eller mindre oöverlagt och att massan drevs av ett in-
nerligt hat mot aristokratin och adeln. Ett spontant igångsatt klassuppror 
således mellan en medel- och en överklass. Och han får medhåll av Brelin 
som i sina memoarer berättar om de rykten som gick på stan dagarna före 

32 Skjöldebrand IV, s. 103.
33 Skjöldebrand IV, s. 99.
34 Skjöldebrand IV, s. 100. Jfr. HEC VIII, s. 536.
35 En utredning gjordes som visade att vissa misstag skett vid t.ex. obduktionen av kronprinsen, 
men att Fersen var helt oskyldig. Livläkaren Rossi dömdes dock av hovrätten till landsflykt för 
försumlighet. HEC VIII, s. 600–602.
36 von Schinkel V, s. 232
37 Skjöldebrand IV, s. 109.
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upploppet. På värdshus och källare skvallrades det och man sökte efter en 
skyldig. Och i det klimatet blev det enkelt för ”några penningestinna bor-
gare” att sprida sina aristokratfientliga synpunkter, och ”kväsa de högre av 
adeln, som dessa storbukar alltid se med avundsamhet”.38 

Brelin hade med egna öron hört hur det pratades om ”hämnd, bilor och 
mord”. Men också med egna ögon sett hur pengar och brännvin utdelades 
till alla som ville ha. Att det var mutor det var fråga om var så tydligt och 
öppet som det bara kunde vara. Man ville få ut folket på gatorna till den 20 
juni. Och poliserna, hävdade Brelin, måste ha haft andra order än att in-
gripa: ”Obegripligt nog att den vid småsaker annars så vaksamma polisen 
hela denna tiden helt och hållet var insomnad. Var det av sömnsjuka, brist 
på vilja eller rädsla, det må Gud veta. Men hemligt var det ej för någon, 
som ville höra, att uppträden skulle bli.”39 

Samma sak vittnar också andra memoarförfattare om. Hela staden var 
varse att det skulle bli tumult.40 ”Penningar delades ut till folket men av 
vem fick man aldrig veta” skriver Brelin.41 Och von Hausswolff skriver i 
sitt brev den 25 juni att myndigheterna söker efter dem ytterst skyldiga. 
Att folkmassan bara var ett redskap i händerna på någon okänd person el-
ler grupp var han övertygad om. Men lika övertygad var han om att man 
aldrig skulle få rätt på ”huvudmännen” bakom fersenska mordet.42 

Den som utvecklar konspirationsteorierna mest utförligt är ändå von 
Schinkel. Enligt hans berättelse uppstod en viss panik bland de s.k. 1809-
års män efter kronprinsens död. Ett mardrömsscenario för dessa vore att 
deras politiska motståndare – det gustavianska partiet, med de la Gardie, 
Ruuth och Toll i spetsen (och där familjen Fersen utgjorde något av parti-
ets galjonsfigurer) – blev tillräckligt starka för att rösta igenom sin kandi-
dat i ett nytt kronprinsval. Följden av detta skulle då, med von Schinkels 
ord, kunna bli ”En ny statsvälvning; återinförandet av den absoluta stats-
författningen; en minderårighetsregering i händelse av den åldrige och 
sjuklige monarkens [Karl XIII] frånfälle”. Men också – och häri ligger or-
saken till den nervösa stämningen – ”förföljelse mot alla dem, som deltagit 
i händelserna från den 13 mars.” Kanske kunde det till och med sluta så illa 
att hela 1809-års revolution förklarades som olaglig varvid otvivelaktigt ett 
antal huvuden bokstavligen skulle få rulla.

Det var alltså i preventivt syfte som Adlersparre samlade Opinions-
klubben, i vilken huvudsakligen männen bakom 1809-års revolution var 
medlemmar. Inom klubben smiddes planer för hur man skulle lyckas un-
dergräva de gamla gustavianernas makt inför ett nytt tronföljarval. Och 

38 Brelin, s 18.
39 Brelin, s. 19.
40 HEC VIII, s. 537 ff.; Skjöldebrand IV, s. 105; von Schinkel V, s. 234–235.
41 Brelin, s. 30.
42 Brev, von Hausswolff till Posse den 25 juni 1810, i Petersens & Clason (red.), s. 217.
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mycket riktigt började också ”de vidunderligaste rykten snart att kring-
löpa i huvudstaden”43 

Att dylika rykten hade god jordmån att växa i landets huvudstad blev 
alla snart varse – inte minst sedan ”Räfvarne” kom i tryck”. Med den alle-
goriska stämplingen mot Axel von Fersen och Sofie Piper kom ryktena att 
övergå närmast till allmän sanning. Ytterligare pamfletter spreds eller spi-
kades upp i gathörnen. Och enligt von Schinkel lyfte myndigheterna fort-
farande inte ett lillfinger för att stävja oredan. De skriftliga order som kom 
att utfärdas inför den 20 juni, menade han var långt ifrån tillräckliga.44

Kretsen kring Opinionsklubben vittrade framgång. Men samtidigt bör-
jade situationen i Stockholm bli lite väl hotfull. Och det fanns de även inom 
den innersta kretsen som anade oråd. Silfversparre, som hade ansvaret för 
ordningen i staden tog upp saken med Karl XIII. Men kungen svarade bara 
helt kallt: ”Det skulle ej skada, om den högdragna herren [dvs. von Fersen] 
fick en läxa”.45

I von Schinkels memoarer lyfts statsministern Lars von Engeström fram 
som en av de få mer klarsynta inom etablissemanget, och som uttryckte 
sin oro över vad som var å färde. Denna oro går mycket riktigt igen även 
i Engeströms egna anteckningar.46 Att ryktena om den fersenska inbland-
ningen i kronprinsens död var fabricerade utifrån politiska motiv var han, 
liksom många andra, övertygad om.47

Sammantaget tog således de samtidiga förståsigpåarna bestämt avstånd 
från idén att Karl August blivit förgiftad. Åtminstone var de helt ense över 
att varken Axel von Fersen eller hans syskon på något sätt skulle ha varit 
ansvariga för ett sådant dåd. Den drivande faktorn bakom folkets agerande 
såg såväl Skjöldebrand som Brelin istället i det växande klasshatet i sam-
hället i stort. I synnerhet hos den stora och relativt nya medelklassen hade 
ett aristokrathat vuxit fram som visade sig från sin allra sämsta sida under 
eftermiddagen den 20 juni. Men också det faktum att folket krävde hämnd 
för kronprinsens död låg bakom det hemska uppträdet. Att pengar och 
brännvin delats ut till folket i uppviglande syfte hade Brelin själv iakttagit. 
Kopplingen till spelet på högre politisk nivå utvecklas dock huvudsakligen 

43 von Schinkel V, s. 217 (gäller samtliga tre citat i texten ovan); HEC VII, s. 535 ff. Valet av mål-
tavla hade helt klart kommit att falla på kronprinsens, tillika familjen Fersens, livläkare Rossi. 
Kronprinsen hade mått illa och förgiftningsryktena florerade redan sedan tidigare. Rossis italien-
ska ursprung kunde också lätt användas emot honom.
44 von Schinkel V, s. 224, 230.
45 Karl XIII till Silfversparre. Enligt von Schinkel är kungens uttalande bekräftat som en ”full-
komligt trovärdig uppgift”, von Schinkel V, s. 231.
46 Engeström poängterar tydligt att han var motståndare till det förslag om en ny obduktion som 
framförts av Hans Järta. Obduktionen genomfördes och fick stor uppmärksamhet inte minst då 
den kom att utföras av kungens livmedikus Magnus Pontin tillsammans med den unge, men re-
dan berömde, Jöns Jacob Berzelius. Se von Schinkel V, s. 218–220; von Engeström II, s. 151.
47 Syftet med förgiftningsryktena skulle enligt Engeström vara att påverka ett kommande tron-
följarval. von Engeström II, s. 151–152.
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av von Schinkel och statsministern von Engeström. Men enligt dessa två 
gick det hela längre än vad konspiratörerna räknat med: Fersen och gusta-
vianerna skulle bara skrämmas till tystnad. Målet var att vinna ytterligare 
ett kronprinsval. Att Axel von Fersen blev lynchad var att betrakta som ett 
olycksfall i arbetet, men också ett bevis på att massan inte gick att tämja 
och kontrollera. 

Så långt de samtida aktörerna och iakttagarna av fersenska mordet. Nästa 
steg blir nu att undersöka var forskningen står i den fråga som Lars Hult-
man ställde: Varför var folket ute den 20 juni 1810? Ture Nerman som 
skrev sin bok om fersenska mordet redan 1933 ställer sig frågan om man 
bör ta memoarförfattarna på ordet när de påstår att folket blivit uppviglat. 
Han menar att det är mycket svårt att bedöma trovärdigheten i dagböck-
erna. Och tar väl därför heller inte direkt ställning i frågan. ”Något ligger 
det säkert också i de många uppgifterna om, att såväl kontanta pengar som 
också fri förtäring hade ställts till massans förfogande” skriver han, och 
låter istället Hedvig Elisabeth Charlotta, överste Brelin samt von Schin-
kel tala för sig själva.48 Däremot delar han den åsikten att Axel von Fersen 
gjordes till en vacker måltavla. Det fanns grupper som ville utnyttja Fer-
sen för egna politiska syften. Kopplingen därifrån till folkets lynchning 
är däremot oklar. Men att mordet inte ingick i planerna är han trots allt 
ganska klar över. Om själva huvudansvaret för det obehagliga dramat, 
väljer Nerman emellertid bara att som avlutning citera Hedvig Elisabeth 
Charlotta: ”…så förbliver för all framtid hela denna historia en förborgad 
hemlighet”.49

Nils Staf som relativt kortfattat berör händelsen 1810 i sin bok från 1950 
ägnar störst utrymme åt polisens påfallande passivitet. Vad gäller frågan 
om de folkiga aspekterna av upploppet så ser han händelsen som en kul-
men på en längre utveckling. Ända sedan slutet av 1780-talet, menar Staf, 
hade såväl de våldsamma som de aristokratfientliga inslagen i huvudsta-
dens folkliga oroligheter accelererat.50 Även Rune Hedman ser de antiaris-
tokratiska stämningarna som huvudsakliga motiv till mordet. Orsakerna 
finner han i det samtida samhällets sociala faktorer. En utbredd fattig-
dom, arbetslöshet och en oroväckande inflation plågade stockholmarnas 
vardag. De sociala skillnaderna var stora och det politiska läget i landet 
medförde en instabillitet som visade sig som allra tydligast i huvudstaden. 

48 Nerman 1933, s. 35 f.
49 Nerman 1933, s. 349.
50 Staf poängterar samtidigt att folkmassan i praktiken hade bytt sida. Vid t.ex. hantverkarupp-
bådet 1789 hade folket engagerades av kungen (via polischefen Liljensparre) i kampen mot ett ho-
tande adelsvälde. Vid det fersenska upploppet var rollerna ombytta: ”Den gamla, tidigare under-
tryckta adelsoppositionen hetsade huvudstadens pöbel mot sina motståndare, gustavianerna.” 
Staf 1950, s. 328–329.
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Detta samhälle, menar han, var en god grogrund för växande klassmot-
sättningar.51

Det finns så långt ingen anledning att ifrågasätta bilden från den tidigare 
forskningen. Bakom mordet på Fersen låg en mängd faktorer. Det politiska 
etablissemangets företrädare hade all anledning att vara nervösa. Och det 
är uppenbart att åtgärder vidtogs för att spä på det folkliga missnöjet med 
den gamla aristokratin. Men det räcker fortfarande inte som en uttöm-
mande förklaring till varför Fersen måste dö. 

Vilka var ute den 20 juni 1810?
Ett första svar på frågan om vilka som var ute på gatorna i Stockholm tidigt 
på eftermiddagen den 20 juni 1810 är enkelt att ge – nämligen: så gott som 
alla! Hela staden verkar ha engagerats som åskådare till kronprinsens lik-
färd genom stan. Brelin berättar att verkstäderna hölls stängda, myndighe-
terna hade genom kungörelser i tidningarna med framgång gjort sitt för att 
förmå stockholmarna att hedra sin döde tronföljare. Också på vägen upp 
från Skåne hade folket tagit sig tid att titta på likfärden när den for förbi 
genom socknarna.52 Huruvida Karl August varit populär bland svenskarna 
under sin levnad kan diskuteras, men efter sin död tycks han i alla fall av 
allt att döma ha blivit närmast folkkär. 

Vi vet alltså att det var stora folkmassor som hade samlats längs färdvä-
gen från Liljeholmen in mot stan. Men vilka av dessa var aktiva i stenkast-
ningen, bespottningen, hurraropen och den slutliga lynchningen av Fer-
sen? Några av memoarförfattarnas skildringar ger oss en del ledtrådar. 

Skjöldebrand som stod på Södermalmstorg när vagnarna gled förbi, såg 
inga våldsamheter där. Däremot ”mumlades” det en hel del bland åskå-
darna runt omkring honom. Och även om han skriver om ”folkets vilda 
blickar”, så anade han ännu inte vid den tidpunkten i vilken omfattning det 
hela skulle komma att urarta.53 Om inte förr så gick detta emellertid upp 
för honom en stund senare, då han tagit sig till det hultgrenska huset. Där 
kunde han bevittna de helt ohämmade aggressionerna som trädde fram i 
samband med att Silfversparre förde Fersen ur huset ut på gatan. Skjölde-
brand såg hur Fersen blev misshandlad och slagen, som han skriver: ”mest 
med paraplyer”.54 Därav drar han den slutsatsen att det var ett slags medel - 
klass som var den pådrivande gruppen i folkmassan.

Leonard von Hausswolff skriver i sina brev till Posse att han visserligen 
inte bevittnade momentet vid det hultgrenska huset eller hur Axel von 

51 Hedman 1969, s. 6–19. Hedman menar även att massans agerade 1810 inte bara fick till följd att 
man lyckades skrämma gustavianerna, utan även att den politiska processen i landet påskynda-
des, Hedman 1969, s. 70.
52 Brelin, s. 19; Nerman 1933, s. 45 f.
53 Skjöldebrand IV, s. 106.
54 Skjöldebrand IV, s. 109.
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Fersen misshandlades till döds. Men bara någon timme efter mordet hade 
han lämnat sitt tjänsterum för att promenera hemåt genom Gamla stan. 
Vid Storkyrkobrinken och vid Norrbro såg han flera välklädda herrar med 
sidenparaplyer. Han beskriver därefter hur dessa män gick och skröt för 
varandra och visade upp sina troféer bestående av lappar från Fersens klä-
der.55 

Men även dagen efter, när han återigen vandrade samma väg fast åt 
andra hållet, alltså på vägen till arbetet, såg han återigen den paraplyför-
sedda folkhopen. Han gjorde då samma reflexion som Skjöldebrand dagen 
förut. ”Idag är mycket folk i rörelse, och på den mängd par-à-pluie, som 
finnes i folksamlingar, har man anledning tro det vara av den klass, som 
har råd köpa dem av sidentyg.”56

Av dessa utsagor att döma var det alltså ett medelklassbetonat upplopp, 
utfört av välklädda män med sidenparaplyer. Men von Hausswolff skrev 
även vidare att han hört att ”en mängd kvinnfolk” varit med, särskilt i sam-
band med att Fersens kläder revs i bitar. Detta var förvisso inget han själv 
sett, men det påstods, skriver han, ”att man sett dem [kvinnorna] köpa och 
få av greve Fersens kläder, som de lagt i sina rédicules”.57 Brelin, som däre-
mot just var på plats och såg hela spektaklet, vittnar om samma sak i sina 
anteckningar: ”Ja, där voro även klädda fruntimmer i högen, som nappade 
bitar av Fersens kläder och förvarade i sina ridikyler.”58 Hedvig Elisabeth 
Charlotta menade att kvinnorna också var med i det förnedrande våldet 
mot Fersens kropp efter döden: ”Till och med kvinnor lära hava tagit del 
i våldet och ytterligare misshandlat den döda kroppen på ett så avskyvärt 
sätt, att min penna vägrar att därom vidare förtälja.”59

Ture Nerman ger några korta beskrivningar av de personer som varit mest 
aktiva under misshandeln av Fersen. Tre av dessa har jag redan nämnt 
ovan; det är grosshandlaren Lexow, skådespelaren Lambert och den lågad-
lige före detta underofficeraren Tandefeldt. 

Johan Gottlieb Lexow ”var 37 år gammal, […] född i Rostock, son till en 
prokurator, kom 16-årig till Stockholm, hade platser som handelsbokhål-
lare, vann 1801 för egen räkning burskap å grosshandel i Stockholm och 
bodde å K. Djurgården” sammanfattar Ture Nerman.60 Han var förmod-
ligen den som var mest pådrivande uppe i det hultgrenska huset. Han in-
ledde förvisso med att ställa sig vid porten för att hålla undan folk från att 

55 von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 219, 234 f. 
56 von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 216.
57 Dvs. i sina handväskor. von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 218.
58 Brelin, s. 28. 
59 HEC VIII, s. 543. Se även s. 546 där drottningen skriver om ”pojkar och gummor” som stop-
pade på sig stenar i närheten av kungliga stallet för att kasta på förbigående. 
60 Nerman 1933, s. 284.
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strömma in. Dessutom lovade han vid det tillfället Silfversparre att hålla 
ordning på folket och lugna ner situationen. Hur det nu var med den saken 
så var det ändå Lexow som tvingade Fersen att ta av sig ordensbandet, vil-
ket blev startskottet för det tumult som sedan uppstod då Fersens kläder 
kastades ut genom fönstret. Högsta domstolen dömde honom sedermera 
mot hans nekande till att mista äran jämte 40 par spö (tre slag av paret), 
samt därefter till ett års straffarbete på Landskrona fästning. Spöstraffet 
fick han dock utbytt mot livstids fängelse på Varbergs fästning. Detta, häv-
dar Skjöldebrand, överklagades dock senare till kungen varpå straffet byt-
tes till landsflykt.61 

61 Nerman 1933, s. 288 f. Jfr. Skjöldebrand IV, s. 126.

Fersens död 1810. Karikatyr av okänd konstnär. Axel von Fersen är avklädd och omgär-
dad av militärer och paraplyförsedda män. Längst till höger står Tandefeldt som utde-
lade det dödande slaget. Även Lexow syns med en träpåk i handen, och bakom honom 
står, enligt bildtexten, ”sex tjänstgörande Adjutanter”. En man i hatt och lila jacka talar 
föraktfullt till den missmodige överståthållaren Klingspor som strax ska lägga in om 
avsked: ”Hem med dig du gammla skit gubbe, och stora Krontjyf.” Ovan hela sällskapet 
sitter den döde Marie Antoinette omgiven av två djävlar på ett moln och sträcker armar-
na mot Fersen. I bakgrunden syns den sönderslagna vagnen. Notera även hundarna som 
orenar mot den enkla träkistan som den misshandlade kroppen fick ligga i över natten. 
Teckning och akvarell. Finlands nationalmuseum. Foto: Istvan Bolgar.
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Skådespelaren Joseph August Lambert var 26 år och född och uppvuxen i 
Stockholm. Hans far var musiker och själv var han, som nämnts, anställd 
vid Abraham de Broëns teater. Det var även för Lamberts del händelserna i 
våningen uppe i det hultgrenska huset som blev avgörande för domslutet. 
Liksom Lexow hade Lambert spelat något av ett dubbelspel. Flera vittnen 
hade hört honom säga att han var på Fersens sida och försökt förmå folket 
att backa tillbaka. Han verkar också ha försökt avvärja situationen. Men 
andra menade att han bara spelat sin vanliga teater och i själva verket varit 
synnerligen pådrivande och fungerat framför allt som uppviglare. Han fick 
heller ingen dom emot sig gällande någon våldsamhet. Däremot dömdes 
han av hovrätten till 16 dagars fängelse på vatten och bröd för att han varit 
berusad och för att han uppenbarligen ändå varit del i den hotfulla folk-
massan. Högsta domstolen skärpte straffet till 28 dagars fängelse.62 

Otto Johan Tandefeldt var alltså den som med ett jämfotahopp över bröst-
korgen utdelade den fersenska nådastöten.63 Han föddes i Finland år 1782 
och var alltså 28 år den där sommardagen då Fersen dog. Han hade en mili-
tär bana bakom sig med bl.a. två resor som rysk krigsfånge. I sitt brottsre-
gister hade han en del våldsamheter, bl.a. krogslagsmål och eventuellt även 
ett mord.64 Stockholm hade han bara tänkt sig som en mellanlandning på 
vägen från den ryska fångenskapen. Enligt Brelin hade han redan mönst-
rat på ett fartyg som skulle ta honom till England. Men istället för den pla-
nerade friheten hamnade han i smedjegårdshäktet och småningom också 
på Älvsborgs fästning. Förutom vid misshandeln ute rådhusplatsen hade 
Tandefeldt varit med och följd Fersen ända från att hans vagn rullade förbi 
vid Södermalms torg. Han hade också följt med upp i huset och varit en av 
de pådrivande därinne. Efter utfört mord hade han firat rejält på stadens 
krogar. Flera av de vittnen han hade emot sig under rättegången omtalar 
hur Tandefeldt suttit på krogarna och skrutit över sitt aktiva deltagande i 
misshandeln och mordet. Och som bevis hade han på begäran visat upp bi-
tar av Fersens kläder.65 Förutom straffet på Älvsborgs fästning så dömdes 
Tandefeldt mot sitt nekande till 40 par spö, samt efter fängelsevistelsens 
slut till landsförvisning.66 

Ytterliggare två personer som Ture Nerman anser tillhörde de mest in-
blandade – trots att de båda faktiskt kom att bli frikända i rätten – var un-
derofficeren George Bartholin respektive skräddaregesällen Johan Fredric 
Törnmark. Den förstnämnde, Bartholin, var en 40-årig danskfödd fan-

62 Nerman 1933, s. 290–296.
63 Om jämfotahopp, se von Schinkel V, s. 241.
64 Uppgiften om mordet har Nerman hämtat från Brelin, se Nerman 1933, s. 298; Brelin, s. 27.
65 Nerman 1933, s. 298–300. 
66 Fängelsevistelsen var till för att genom prästsamtal förmå Tandefeldt till bekännelse. Denna 
kom dock aldrig, istället släpptes han fri efter två år och for troligen därefter till Amerika. Ner-
man 1933, s. 307.
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junkare vid Västmanlands regemente. Han hade emellertid året före upp-
loppet tagit avsked ur armén och farit till Stockholm för att söka sig en 
anställning. Liksom de andra anklagade ovan, hade även Bartholin till en 
början åtminstone gett sken av att försöka hjälpa Fersen ur den hotfulla si-
tuationen. Det var han som öppnade dörren till Fersens vagn och tog med 
honom upp i hultgrenska huset. Uppe i våningen hade han även biträtt 
Fersen med att tvätta såren med mera. Huruvida han därefter s.a.s. bytt 
sida och deltagit i våldsamheter emot Fersen gick inte att avgöra i rätten. 
Han frikändes därför helt och hållet. Inte heller Törnmark kunde bindas 
till någon våldsamhet begången mot Fersen. Törnmark var 45 år och född 
i Östergötland. Att han befann sig uppe i våningen tycks emellertid vara 
klart, men där verkade han mest intresserad av Bartholin som var skyldig 
honom pengar. 

Av dessa fem personer blev alltså tre dömda till relativt hårda straff; det 
var såväl spöstraff som fängelse och fästningsstraff som utdelades. Dess-
utom blev ju både Lexow och Tandefeldt dömda till landsförvisning efter 
avtjänat straff. Intressant att notera är även det faktum att Högsta domsto-
len gick in och skärpte straffet för Lambert från 16 till 28 dagars fängelse. 
Även Lexows straff ändrades i HD, men omvandlingen från 40 par spö till 
ett fästningsstraff livstid ansågs vara en lindring. Vad man i övrigt kan säga 
om dessa fem herrar är att åtminstone tre av dem – Lambert, Törnmark 
och Bartholin – tillhörde den medelklass som flera av memoarförfattarna 
vittnade om dominerande folkmassan. Tandefeldt som var adlig räknas 
enligt den klassificering jag använt mig av i tidigare kapitel, till det ännu 
högre skiktet i samhället. Lexow var grosshandlare och bör väl som sådan 
också kunna räknas till medelklassen även om han i min indelning klassi-
ficeras som högre handlande.67 Vidare är de alla vuxna män; Lexow, Bart-
holin och Törnmark var i 40-årsåldern, medan Lambert (26 år) och Tande-
feldt (28) båda åtminstone är närmare trettio än tjugo. 

Är dessa fem män representativa för massan? Nerman har listat ytter-
ligare 34 personer som han ansåg tillhörde de mest aktiva i upploppet. 
Uppgifterna för dessa är precis som för de fem redan uppräknade männen 
hämtade ur rättegångsmaterialet. En sammanställning av Nermans redo-
görelse ger vid handen en bekräftelse av att det nog rörde sig om just ett 
medelklassupplopp. 

67 För klassificeringsmetoden, se avsnittet ”Massans deltagare”, kapitel 2. 
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Tabell 13. Social fördelning av några deltagare i massan vid fersenska mordet 1810

högre medel lägre gosse övrig total

Hantverkare 2 6 2 1 11
Handlande 2 1 1 4
Arbetare 2 7 9
Militär 2 2 2 6
Civ. tjänsteman 4 1 5
Adel 1 1
Övrig 1 1 1 3
Total 39

källa: Nerman 1933, s. 277–341. anmärkningar: För klassificeringsmetod, se kapitel 2. 
De skuggade fälten motsvarar medelklasstillhörighet.

I tabell 13 ovan har jag skuggat de rutorna som jag bedömer motsvara en 
medelklasstillhörighet. Flera fall är naturligtvis tveksamma, t.ex. de två 
”högre handlande”, vilka här är dels en före detta kramhandlare och dels 
grosshandlaren Lexow.68 Den lägre tjänstemannen var kontorsskrivare 
och den man som jag klassat som ”övrig ; övrig” arbetade som biljard-
markör på Jungfru Maria Tengmarks biljard i Bergstrahlska huset som låg 
mitt emot Riddarhuset.69 Totalt rör det sig således om 18 personer av 39, 
dvs. drygt hälften, som kan sägas tillhöra en medelklass. Men även de sju 
personerna i det övre skiktet, samt eventuellt flera av de lägre borde kunna 
föras dit beroende på hur man ska definiera klasstillhörighet. De två högre 
hantverkarna var skomakare respektive guldsmed.

Vidare var medelåldern påfallande hög. Av de 39 personerna anger Ner-
man åldern i 24 fall, medelåldern på dessa ligger på drygt 30 år. Samtliga 39 
personer är dessutom män, inga kvinnor finns alltså med i Nermans upp-
räkning. Hur detta ska tolkas är oklart: Nerman visade ju själv att kvinnor 
deltog i oroligheterna, men han har i sitt urval inte valt att nämna några 
kvinnor.70 Ytterligare en intressant iakttagelse man gör vid en samman-
ställning av Nermans genomgång är att det påfallande ofta var män som 
hade sina rötter utanför Stockholm som förekommer i materialet. Förvis-
so är det bara i 19 fall som födelseorten anges, men av dessa var det bara 
fem som kom från Stockholm. Av de övriga var åtta födda i andra delar av 
landet, medan fyra hade kommit hit från utlandet (inklusive Finland). 

Slutligen kan några ord om straffsatserna tilläggas. Förutom de tre 
ovan nämnda männen räknar Nerman upp ytterligare fyra personer som 
dömdes till fästningsstraff. Två av dessa fick livstidsstraff på fästningen 

68 Kramhandlaren Joachim Stenberg. Nerman 1933, s. 335
69 Markören Lars Gustaf Ölander. Nerman 1933, s. 333.
70 Någon kommentar till detta ger inte Nerman. Den ojämna könsfördelningen kan alltså bero 
på antingen att Nerman själv har valt bort kvinnorna då han inte ansett dem tillhöra de mest ak-
tiva i upploppet, eller att kvinnorna helt enkelt inte finns med i rättegångsmaterialet.
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i Landskrona varav den ena efter en benådad dödsdom.71 De övriga två 
dömdes till Varbergs fästning på obegränsad tid ”för bekännelse” då de 
nekat till brott.72 Till denna uppräkning kommer ytterliggare åtta perso-
ner som dömdes av hovrätten till mellan åtta och tjugo dagars fängelse på 
vatten och bröd för olika delaktighet i upploppet. Av dessa ändrade sedan 
Högsta domstolen straffen i två av fallen, båda gångerna till spöstraff, vil-
ket ansågs som en skärpning.73 Några mindre bötesförelägganden tilldöm-
des även för fylleri.74

Ture Nermans rätt kortfattade notiser om 39 stycken av alla de anklagade 
personerna bekräftar alltså den bild av ett medelklassupplopp som memo-
arförfattarna gav. Men den har också vidgat bilden. Medelåldern låg runt 
trettio år och var alltså påfallande hög. Flera var födda utanför Stockholm. 
Om Nerman har räknat upp de som även rätten ansåg varit mest aktiva så 
får man nog säga att det var få som överhuvudtaget dömdes. 19 av de 39 
personerna frikändes helt och 10 fick endast mycket lindriga straff (böter 
eller fängelse upp till 12 dagar). 

För att få ytterliggare bekräftelse på dessa iakttagelser har Rune Hedman 
gjort en långt mer omfattande studie av massan vid det fersenska upplop-
pet i en artikel i Historisk tidskrift från 1969.75 I stora drag bekräftar Hedman 
sammanställningen av Nermans notiser, men han tillför även en del nytt. 
I Nermans lista återfinns personer både från den folkmassa som mördade 
Fersen och de massor som drog runt i staden under eftermiddagen och 
kvällen. Det går alltså inte utifrån min sammanställning av hans lista (ta-
bell 13) att utröna om massan t.ex. ändrar karaktär under dagen och kväl-
len den 20 juni 1810. Rune Hedman har däremot inte endast ett kvantitativt 
mer stabilt material på grund av det stora antalet individer som han lyckats 
fånga upp (totalt över 700 personer), han har även kunnat gruppera per-
sonerna efter vid vilken tidpunkt de var aktiva.76 Därmed blir det möjligt 

71 Den 32-årige kakelugnsmakaren Johan Ljungqvist hade agerat våldsamt mot Adlercreutz på 
eftermiddagen vid en tidpunkt efter mordet på Fersen. Han dömdes till döden av Svea hovrätt, 
men Högsta domstolen mildrade straffet till livstids straffarbete på Landskrona fästning. Även 
hattmakaregesällen Jacob Bergman, 41 år, dömdes för våldsamheter efter Fersens död. Han döm-
des av högsta domstolen till 20 par spö och livstids fängelse på Landskrona för att han sökt hindra 
militären att ingripa mot folkmassan. Nerman 1933, s. 319–323.
72 Den 24 årige kommissionären Carl Fredig Löfgren samt den 52-årige guldsmeden Olof Hell-
bom sändes båda till Varbergs fästning ”för bekännelse”. Nerman 1933, s. 312–314.
73 Nerman 1933, s. 326, 332.
74 Nerman 1933, s. 327, 329, 335, 338.
75 Hedman 1969.
76 Det exakta antalet personer framgår inte av Hedmans text. Han skriver dock att ”drygt nio-
hundra personer” kallades till polisförhör, medan” drygt 700 personer” hördes av kämnärsrätten, 
varav drygt 500 under ed. Hedman, s. 26. Hedman ställer vidare krav såväl på fysisk närvaro som 
aktivt deltagande i massans agerande. Dvs. han räknar inte med t.ex. åskådare, poliser eller perso-
ner som deltog i processionen. Dessutom har samtliga kvinnor räknats bort. Hedman 1969, s. 34 f. 
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att jämföra t.ex. massan från händelserna inne i det hultgrenska huset med 
den ute på Riddarhustorget då Fersens liv släcktes eller med massorna se-
nare under eftermiddagen och kvällen. 

Siffrorna från tiden före Fersens död är emellertid betydligt större, vil-
ket beror på att rätten huvudsakligen intresserade sig för själva mordet. 
Totalt har Hedman identifierat 535 personer från den tidpunkten jämfört 
med endast 190 personer från tiden efter mordet. Av de 535 personerna 
kunde dessutom 120 stycken knytas till närvaro i det hultgrenska huset. 
Dessa personer antas ha utgjort en särskilt aktiv grupp, varför Hedman har 
koncentrerat sig på dem i några av de mer ingående kvantitativa undersök-
ningarna. De faktorer som Hedman har studerat för att kartlägga massan 
är i huvudsak deltagarnas yrkestillhörighet, åldersstruktur, social position 
samt var deltagarna bodde. Någon könsfördelning har han dock inte brytt 
sig om att göra.77 

Yrkesfördelningen bland folket i massan vid det fersenska mordet skiljde 
sig på några punkter från fördelningen i staden i stort. Särskilt för tiden före 
mordet var överrepresentationen av ämbets- och tjänstemän stor. Vidare var 
såväl hantverkare (dvs. mästare) som officerare och underofficerare överre-
presenterade, medan gesäller och – märkligt nog – arbetare var påtagligt få. 
Denna fördelning ändrades dock framåt eftermiddagen och kvällen då an-
delen arbetskarlar och drängar, m.m. ökade kraftigt.78 Sammantaget står sig 
ändå karaktäriseringen av det fersenska mordet som ett medelklassupplopp. 

Även åldersstrukturen i Hedmans undersökning sammanfaller med den 
tidigare iakttagna utifrån Ture Nermans förteckning. Hedman räknar fram 
en medianålder på 31,3 år, vilket alltså kan jämföras med det ovan nämnda 
32 år. Men intressant är även att spridningen var relativt stor.79

Något som inte kunde avgöras utifrån Nermans lista var i vilken stadsdel de 
aktiva deltagarna bodde. Hedmans undersökning av det geografiska ursprunget 
visar att det stora flertalet i den hultgrenska gruppen var boende i Stockholm, 
men att spridningen mellan stadsdelarna var stor. Nära hälften av deltagar-
na hade kommit in från Norrmalm, medan en tredjedel bodde i Gamla stan. 
Bara c:a en femtedel hade tagit sig via Slussen in från Södermalm.80 

Utifrån en jämförelse mellan listan över deltagarna vid det hultgren-
ska huset och 1810-års taxeringslängd har Hedman även lyckats kartlägga 
massans sociala position. Även här var spridningen påfallande stor. Den 

77 Anledningen till utelämnandet är delvis att Hedman fann alltför få kvinnor i källmaterialet. 
Dessutom menar han att kvinnor är svårare att lokalisera i parallella källserier som t.ex. man-
tals- och taxeringslängder. Hedmans mycket tveksamma lösning till detta problem blev därför att 
sonika stryka kvinnorna ur materialet.
78 Hedman 1969, s. 38–39; tabeller s. 7, 37, 38.
79 Av de 108 personerna vid hultgrenska huset som åldern kunde fastställs för, var åtta över 50 år 
och nio mellan 15 och 19 år. Över hälften av personerna i den s.k. ”hultgrenska gruppen” låg dock 
i intervallet 20–35 år.
80 Därmed var Gamla stan överrepresenterad, medan Södermalm kraftigt underrepresenterad. 
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framräknade medianinkomsten låg emellertid på 260 rdr/år. Detta värde 
ska jämföras med gränsen för vad Hedman klassar som låginkomsttagare, 
vilken låg på runt 300 rdr/år. Med tanke på den medelklasskaraktär som 
massan ändå visade upp, var det alltså relativt fattiga personer som del-
tog i folkmassan. Över hälften av individerna i den hultgrenska gruppen 
var lågavlönade. Till största del tillhörde de gruppen av civila tjänstemän, 
men även officerare, gesäller, arbetskarlar och drängar, m.m. innefattades 
bland de sämst betalda.81 Men också mer förmögna grupper av framför allt 
hantverkare och handlare förekom inom massan vilket också de mångom-
skrivna sidenparaplyerna vittnar om. 

Den försiktiga överheten
Det brutala mordet på Fersen kan inte annat än ses som ett misslyckande 
från myndigheternas och ordningsmaktens sida. Trots att gott om militär 
personal var utposterad längs processionsvägen och inte minst på Riddar-
hustorget där Fersen slutligt slogs ihjäl, så var det knappast någon som in-
grep. Den stora frågan, både för samtiden som för eftervärlden har blivit 
hur detta kunde ske; varför ingrep inte vakterna i tid?

Forskningsläget anger två huvudinriktningar för svaret på frågan. Kon-
spirationsteorin ligger som tidigare nämnts nära till hands. Revolutionen 
året innan var fortfarande färsk och den nya författningen hade långt ifrån 
det breda stöd som en politisk stabilitet skulle kräva. Rädslan bland de s.k. 
1809-års män för en kontrarevolution var naturligtvis stor. På det politiska 
planet stod ett nytt kronprinsval för dörren. Situationen kunde utan tve-
kan snabbt bli mycket riskabel för flera av de personer som nu bar ansva-
ret för säkerheten i staden under liktåget. Silfversparre, Adlercreutz och 
Skjöldebrand med flera hade alla haft centrala positioner i och efter revo-
lutionen 1809.82 Genom att uppvigla till ett buller i huvudstaden skulle op-
positionen skrämmas till tystnad.

 Den andra linjen till varför militären inte avstyrde bråket och miss-
handeln i tid utgår från att en rad olyckliga omständigheter samverkade. 
Det var alltifrån individuella misstag eller felaktiga bedömningar till oklar-
heter inom ordergivningen som ledde till myndigheternas och militärens 
passiva inställning.

De två teorierna – om en konspiration, respektive dålig organisation – 
är inte oförenliga. Tvärtom kan de med fördel kopplas samman, och har 
så även gjorts av såväl samtida bedömare som eftervärldens forskare. Nils 
Staf nämner att militärledningen med Silfversparre i spetsen ”med rätta” 
kritiserades för det tama agerandet. Men han riktar även kritik mot den 

81 Hedman 1969, s. 50–52.
82 Även Karl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta skulle sitta mycket osäkert om gustavianerna 
åter kom till makten. Se Staf 1950, s. 320–322.
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civila ordningsmakten, dvs. överståthållaren och poliskammaren. Tyvärr 
finns inga källor bevarade som kan berätta om vilka befogenheter de civila 
vakterna hade, men Staf anar trots allt att överståthållare Klingspors klena 
hälsa kan ha spelat in. Att tjänsten, efter regeringens ingripande, överför-
des på A. F. Skjöldebrand bara någon timme efter mordet stödjer också 
detta. Samtidigt påtalar Staf det politiska spelet i att ge tjänsten just till 
Skjöldebrand med tanke på revolutionen året innan.83 

Ture Nerman håller sig förhållandevis neutral i själva skuldfrågan. Bara 
någon gång fyller han ut texten med subjektiva värderingar. Han tycks då 
snarare ställa sig förvånad än dömande inför t.ex. ”det obegripliga tåla-
mod, som myndigheterna” visade.84 Men också när han frågar sig i vilken 
mån anfallet på Fersen kan tänkas ha varit organiserat, ger han läsaren ett 
avvaktande svar. Det fanns egentligen, menar han, inte något som direkt 
tydde på det. En signal från en visselpipa under färden på Stora Nygatan, 
var det enda som rätten fann som belägg för en organiserad attack. Men, 
som Nerman skriver, ”det blev aldrig utrett”.85 

Herman Lindqvist driver däremot huvudtesen att en konspiration låg 
bakom oron, där tanken var att Fersen skulle ”räddas” av Silfversparre. 
Därefter skulle gustavianerna vara ur vägen för gott. Lindqvist stöder sig 
inte minst på det som han skriver ”historiska faktum” att alla exekutiva of-
ficerare spelat ledande roller i 1809-års revolution. Övriga officerare och 
vakter saknade civilkurage och ”visade prov på den feghet och passivitet” 
som Lindqvist menade rådde inom den svenska officerskåren vid den ti-
den. Domen fäller han över Silfversparre, som han menar hade huvudan-
svaret för vad som skedde. Men det moraliska ansvaret, hävdar Lindqvist, 
”vilar på Karl XIII”.86

Även om det kan tyckas som att myndigheterna på många sätt stod passiva 
och handfallna under upploppet kan oron inte ha kommit som en fullstän-
dig överraskning. Man var heller inte helt oförberedda. Organisationen 
för ordningen i huvudstaden hade direkt efter budet om kronprinsens död 
genomgått en översyn. Adlercreutz antogs som regeringsledamot. Hans 
befattning som tjänstgörande generaladjutant kompletterades därför med 
en särskild befälhavande generaladjutant för enbart Stockholm. Den nya 
tjänsten gick som nämnts till Isaac Lars Silfversparre. Två dagar före liktå-
gets ankomst till Liljeholmen erhöll Silfversparre sin generalorder för ord-
ningens upprätthållande under processionen.87 

83 Skjöldebrand hade varit en av dem som ivrigast berett vägen 1809, och var sannolikt inför-
stådd i eventuella högre planer. Staf 1950, s. 321 f. 
84 Nerman 1933, s. 185.
85 Nerman 1933, s. 68.
86 Lindqvist 1998, s. 324. Se även Lindqvist 1991, s. 265 och Lindqvist 2006, s. 100.
87 HEC VIII, s. 588, 539; Hafström 1950, s. 23, 42. 
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De rykten som spreds på stan kunde inte heller undgå att nå även ord-
ningsväsendets öron. Svaret på ryktesfloran blev två stycken kungörelser 
från överståthållaren. I den första, daterad den 16 juni, förbjöds vagnar 
att köras på de gator där kortegen skulle fram. Istället angavs alternativa 
vägar. Dessutom gavs en uppmaning till folket att hålla sig till polisernas 
och vakternas anvisningar, samt att uppträda med tysthet och stillhet un-
der processionen. Den andra kungörelsen trycktes den 18 juni och var mer 
allmän i sin hållning. Den gällde en skärpning och påminnelse av gamla 
förbud mot att upplägga hantverksprodukter, byggmaterial som grus och 
stenar och liknande på gator och kajer i staden. Med detta vill myndighe-
terna minska risken att en folkmassa kunde använda sig av löst liggande 
bråte vid eventuella gatukravaller i samband med processionen.88 

Andra eventuella förberedelser från överståthållarens sida är dock, som 
Staf påpekar, okända då orderjournaler eller annat källmaterial inte finns 
kvar. Klart är dock att poliser och stadsfiskaler var utposterade den 20 juni 
på centrala platser längs processionsvägen.89 Den huvudsakliga bevak-
ningen stod emellertid Silfversparre och militären för. Förutom de solda-
ter som red med i processionen – runt 50 man från livgardet till häst, samt 
den kavalleristyrka som medföljt liktåget från Skåne – stod ett mycket stort 
antal soldater uppställda längs hela kortegevägen. Dessutom hade man ur 
olika vapenslag och regementen placerat ut en bataljon vardera på Riddar-
hustorget, Kornhamnstorg, Adolf Fredriks torg (nuvarande Mariatorget) 
och Södermalms torg.90 

Manskapet försågs som nämnts emellertid inte med skarpa skott, och 
hade heller inte order att ingripa med våld. Den kungliga generalordern 
har i efterhand kritiserats av bl.a. Berndt von Schinkel, som ansåg att den 
”voro av en sådan beskaffenhet, som i hög grad gynnade de våldsamheter, 
som begingos”.91 Schinkels kritik utgick framför allt från att Silfversparre 
inte hade rätt att själv befalla trupperna att ingripa med våld. Han pas-
sar även på att anmärka på det faktum att kungen och regeringen höll sig 
ute på Haga och därmed försinkade ordergången. Andra har valt att sna-
rare rikta sin kritik mot agerandet på gatan genom Silfversparre92, Adler-
creutz93 eller den befälhavande bataljonschefen vid Riddarhustorget, ma-
joren Djurklou94. Hade kanske bara någon av dem uppträtt med något mer 
kurage så kunde måhända den åtgångne riksmarskalken räddats. 

88 Staf 1950, s. 320 f. Kungörelserna finns delvis återgivna hos Nerman 1933, s. 43–45. Se även t.ex. 
von Schinkel V, s. 227; Skjöldebrand IV, s. 228.
89 Staf 1950, s. 321.
90 Hafström 1950, s. 23. Staf 1950, s. 320. En bataljon torde inbegripa runt 200 man samt befäl 
och underbefäl, jfr. Adlercreutz’ uppgift. Hafström 1950, s. 39. 
91 von Schinkel V, s. 230.
92 von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 227.
93 Skjöldebrand IV, s. 108
94 von Düben i vittnesförhör 30/10 1810, se Hafström 1950, s. 31.
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Så resonerar t.ex. Skjöldebrand och von Hausswolff, men alltså inte von 
Schinkel; den kritik som av honom riktades mot kungen, regeringen och 
bristerna inom ordergivningen vänds till fördel för Silfversparre. ”Hade 
den på Riddarhuset uppställde bataljon av Svea Livgarde kunnat rädda gref-
ve Fersen”, frågar sig von Schinkel. Och han svarar själv: ”Vi tro det, ehu-
ruväl ett dylikt försök måhända ej avlupit utan blodiga uppträden mellan 
militären och folket, vilket slutligen kunnat finna utväg förleda soldaterna 
till uppenbart myteri.”95 Silfversparre (liksom även Adlercreutz) bör alltså 
inte klandras för sin passiva hållning. Ett hårdare militärt ingripande hade 
riskerat att medföra inte endast ett reellt blodbad; i förlängningen skulle 
en sådan situation mycket väl kunna leda till revolt och till och med en ny 
statskupp. Det fortsatta förloppet (såväl upploppet samma dag som upp-
viglingen inom garnisonerna den följande tiden) efter Fersens död bekräf-
tar Schinkels farhågor. Silfversparre gjorde således en högst rimlig analys av 
läget, och handlade därefter: ”Utvecklingen av dessa bedrövliga uppträden 
kunde således svårligen bliva någon annan” sammanfattar von Schinkel.96 

Med sitt resonemang menar von Schinkel att även Adlercreutz grundin-
ställning var riktig. Även han sökte lugna folket för att undvika alla vålds-
yttringar. Men hans agerande var ett misstag då han efter att ha talat till 
folket utanför hultgrenska huset, red iväg i riktning mot Kornhamnstorg. 
Även om han fick stora delar av folket med sig bort från Fersen, så stanna-
de beklagligt nog alltför många kvar.97 

Adlercreutz själv försvarar sitt agerande i två skilda rapporter. Den första 
skrevs redan den 25 juni. Efter en utläggning om händelseförloppet den 20 
juni med tonvikt på hans eget agerande förklarar Adlercreutz i tre punkter 
sin egen syn på orsakerna bakom militärens passivitet. För det första, me-
nade han, kunde ingen ana att folket en sådan sorgens dag kunde löpa amok 
på detta sätt. Militären hade alltså ingen möjlighet att fullt ut göra sig bered-
da på vad som skulle komma att ske. För det andra inträffade det olyckliga 
att den militära befälhavaren generaladjutanten Silfversparre, som själv ak-
tivt deltog i arbetet att lugna folkmassan, på grund av trängseln ute på gatan 
inte kunde kommunicera med trupperna. Den avgörande ordergivningen 
nådde därför inte fram. Den tredje anledningen var av juridisk natur. Lan-
dets författningar tillät inte militären att fatta egna beslut i trängda lägen. 
Därmed blockerades en möjlig militär insats på Riddarhustorget.98 

I den andra rapporten, som kom runt två år efter händelserna 1810, upp-
repar Adlercreutz sitt försvar för såväl sitt eget som Silfversparres och 
militärens handlande. Utgången av en militär insats på Nygatan eller Rid-
darhustorget, måste hypotetiskt anses som mycket oviss. Både skyldiga 

95 von Schinkel V, s. 239.
96 von Schinkel V, s. 240.
97 von Schinkel V, s. 238.
98 Adlercreutz rapport till konungen 25/6 1810. Se Rein 1927, s. 300 f.
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upprorsmakare och oskyldiga åskådare skulle ha kunnat åsamkats mycket 
allvarliga skador, eller till och med ha fått sätta sina liv till. Och detta utan 
att man därmed med säkerhet kan säga att Fersens liv kunnat räddas. Dess-
utom tillägger Adlercreutz: ”…och om militären verkligen kunnat frälsa 
greve Fersens liv och några oskyldiga medborgare, som möjligen kunnat 
befinna sig i folkmassan därvid blivit uppoffrade, månne icke befälhavaren 
då även blivit blottställd för en svår rättegång?”.99 Hur Silfversparre och de 
andra befälhavarna (inklusive Adlercreutz själv) än hade agerat, så skulle 
de alltså ha bemötts av kritik och hot av rättegång och bestraffning. 

Att det var 1809-års män, vilka nu samlats i den nybildade Opinionsklubben, 
som till stor del låg bakom ryktesspridningen och oron måste anses som 
klarlagt av forskningen. Likaså att ryktena med all sannolikhet var helt 
ogrundade, och att dokument till och med blivit förfalskade. Det märkliga 
i att kungen inte heller deltog i begravningen, utan istället passade på att 

99 Adlercreutz yttrande, tryckt i Hafström 1950, s. 38–40.

Riddarhustorget med Riddarhuset och dåvarande rådhuset. Kolorerad litografi av  
Ferdinand Tollin, 1841. (Något beskuren.)
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hålla regeringskonselj, stärker antagandet att han mycket väl anade vad 
som var å färde.100 Även de milda domsluten, samt uppfattningen att Karl 
XIII vid upprepade tillfällen sökte lägga locket på hela utredningen talar 
för en konspirationsteori. Att den militära insatsen led av bristande or-
ganisation och ordergivning har även det klargjorts såväl av flera samtida 
analyser som i senare forskning. Men varken konspirationsteorierna eller 
synpunkterna på kommunikationen och ordergivningen är tillräckliga för 
att förklara det fersenska mordet.

För att skapa djupare förståelse för Adlercreutz, Silfversparres, Karl 
XIII:s, regeringens och militärledningens tillbakahållna handlande bör man 
istället sätta in händelserna 1810 i ett större sammanhang och därvid göra 
relevanta jämförelser med 1790-talets och det tidiga 1800-talets oroligheter.

Vi minns att den taktik man nyttjade t.ex. 1793 vid det s.k. Ebelska upp-
loppet, lika väl som vid oron vid Maria fattighus 1799, och flera andra till-
fällen föll mycket väl ut. Få eller inga personer skadades och ordningen 
återställdes ofta på ett mycket smidigt sätt. Strategin då var i huvudsak 
densamma som vid den olyckliga dagen 1810 och byggde på vad jag kallat 
förhandling i handling. Likheterna är påtagliga; den upprörda folkmassan 
möttes varken 1793 eller 1810 av någon järnhård armé som utan pardon 
slog hårt tillbaka. Istället ställdes de inför överhetens representanter i form 
av de högsta ansvariga befälhavarna i egen person. 1793 stod polismästa-
ren Liljensparre tillsammans med överståthållaren Modée och beredda till 
förhandling med folkets utvalda talesmän. 1810 var det generaladjutanten 
Silfversparre som manade till lugn och ingick överenskommelser tillsam-
mans med folket i massan om att föra Fersen i arrest. 

Myndigheternas anti-våldslinje var således ingalunda något nytt påfund 
uppkommen av feghet eller bristande civilkurage hos kung, regering eller 
militärledning. Tvärtom ska överhetens tillbakadragna hållning och för-
handlingstaktik ses utifrån en lång tradition av framgångsrika insatser mot 
oroliga folkmassor i det förindustriella Stockholm.101 

Orsaken till varför Fersen måste dö står att finna i en serie faktorer. 
Stockholmarnas inrotade aristokratförakt underblåstes av Opinionsklub-
bens ryktesspridning. Myndigheterna var nog väl förberedda, men när den 
försiktiga taktiken som fungerat flera gånger tidigare fallerade, fanns ingen 
organisation som tillräckligt snabbt kunde styra upp truppernas använd-
ning. Innan de rätta orderna kom var Fersen död. Men scenen på huvud-
stadens gator skulle emellertid rätt snart komma att förändras.

100 Väl att betänka i sammanhanget är att Karl August var Karl XIII:s adoptivson!
101 Med liknande termer tillbakavisar Gerhard Hafström i en artikel som ursprungligen trycktes 
1950, den kritik mot rättegången och de milda domsluten som så ofta har dykt upp både i samti-
den och senare. Hafström hävdar att tidens regelverk förhindrade rätten att döma på enbart indi-
ciebevisning. Även om domaren var övertygad om de tilltalades skuld i ärendet så kunde de alltså 
inte på laglig grund dömas. Hafström 1950, s. 44. 
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”…många blev då lytta…”, om upploppet efter mordet
När Axel von Fersen dog var klockan ungefär två på eftermiddagen. Nu 
borde väl folket ha skingrats och var och en gått hem till sitt, och oron 
klingat av. Men tvärtom fortsatte upploppet under resten av eftermidda-
gen och kvällen. Däremot förändrades orons karaktär; flera vittnen hävda-
de att massan bytte skepnad. De röda sidenparaplyerna försvann, och is-
tället för välklädda medelklasspersoner syntes nu bara mängder med folk 
ur de lägre samhällsskikten på stadens gator. Och nu när det var ute med 
riksmarskalken tvingades massans fokus att flytta. Inte minst militären 
fick därför under återstoden av kvällen utgöra måltavla för folkets aggres-
sioner. De utsattes för både stenkastning och andra våldsamheter. 

Men även myndigheternas agerande förändrades. Förhandlingslinjen 
hade misslyckats, och nu återstod därför endast att slå ner de upproriska 
massorna med våld. Vid tretiden rullades kanoner ner till Riddarhustor-
get, och runt klockan fyra hade kungen givit order: Våld skulle mötas med 
våld, och soldaterna laddade nu sina vapen med skarp ammunition. Ytter-
ligare en timme senare noterade Skjöldebrand att det var så trångt och hot-
fullt i staden att han endast med stora svårigheter kunde ta sig den korta 
sträckan från överståthållarhuset (där han just fått sina nya befogenheter) 
till rådstugan för att träffa stadens råd och äldste. ”Omkring tiotusen män-
niskor voro i rörelse…” skriver han.102 

Oron höll sig inom stadens allra mest centrala delar. I gränderna i norra 
delen av Gamla stan utspelade sig flera obehagliga scener. Skjöldebrand 
kunde iaktta hur folket och militären drabbade samman i regelrätta gatu-
strider. Vid Norrbro såg han att folk kastade sten på livgardisterna och hur 
dessa svarade med att jaga undan massan.103 Ett par gånger försökte folket 
storma Slottet men alltid med misslyckat resultat. Likaså föll planerna på 
att tränga sig in i fersenska palatset på Blasieholmen då militären hunnit 
före. Några timmar in på kvällen attackerades Samuel af Ugglas hus på 
Drottninggatan. En mängd fönsterrutor slogs sönder men folket skingra-
des av en skvadron beridna livgardister innan porten hunnit forceras.Ytter-
ligare någon timme senare vidtog ett stadigt regnoväder som slutligt satte 
punkt för våldsamheterna. Då hade klockan hunnit passera tio på kvällen. 

De dubbla massorna
Den här förändringen i massans beteende, dvs. att folket började ge sig på 
militären, tycks alltså ske parallellt med förändringen i massans samman-
sättning. Som von Schinkel skriver var händelserna under den sena efter-
middagen, alltså efter mordet, ”av en fullkomligt olika karaktär mot dem, 

102 Skjöldebrand IV, s. 111.
103 Skjöldebrand IV, s. 110.
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som föregingo och förorsakade detsamma”.104 Då huvudaktörerna tidigare 
utgjorts av ”s.k. bättre folk”, som han skriver, var alla eniga om att ”Stock-
holms gator och öppna platser aldrig erbjudigt anblicken av en folkmassa, 
sammansatt av individer med vildare fysionomier, råare åtbörder, uslare 
klädsel o. s. v., än de som e. m. den 20 juni och natten till den följande da-
gen väckte så många rättsinnigas bestörtning och gåvo myndigheterna så 
mycket bekymmer”. Ja, han vill gå så långt som att hävda att det var ”be-
folkningens drägg” som nu lämnat sina jordkulor och begivit sig in till stan 
för allehanda plundring och mord. Det senare tackade von Schinkel emel-
lertid militärmakten för att de i stort lyckats avvärja. I annat fall menar han 
att en jakobinsk revolution stått för dörren.105 Också statsministern von 
Engeström noterar förändringen i massan som nu, efter mordet bestod av 
så illa klädda personer, att han aldrig sett sådana förr i Stockholm.106

Rune Hedmans kvantitativa resultat kan endast till viss del bekräfta 
uttalandena om de dubbla massorna. Enligt Hedmans statistik så var det 
fortfarande ett mycket stort antal ämbets- och tjänstemän ute på gatorna 
under resten av eftermiddagen och kvällen. Dock var den gruppen inte 
fullt så dominerande som vid misshandeln och mordet på Fersen. Samti-
digt skedde en märkbar ökning av de lägre grupperna. Det var framför allt 

104 von Schinkel V, s. 244.
105 Schinkel nedtecknar ett åttapunktsprogram, som han menar dessa jakobiner hade för avsikt 
att följa. Dessa punkter innehåller i tur och ordning olika attacker mot militären, Kungliga slottet 
och de högre ämbetsmännen. Därefter skulle staden brännas och plundras. I senare steg skulle 
propaganda spridas genom dels en periodisk skrift och dels genom pamfletter och annat riktade 
huvudsakligen mot regementena. Även mutor nämns som ett övertalningsvapen. Syftet var ”att 
befordra den överväxande jakobinismens triumf i Sverige”. von Schinkel V, s. 244–245.
106 von Engeström II, s. 154. Jfr. även HEC VIII, s. 559.

Karta 8. Våldsamma kvarter. Såväl 
efter fersenska mordet 1810 som vid 
upploppen 1838 och 1848 utspelade sig 
blodiga scener i kvarteren mellan Rid-
darhustorget och Storkyrkobrinkens 
krön uppe vid Storkyrkan. Utsnitt ur 
Carl Jakob Küsels karta över Staden 
inom broarna, 1848. SSA. 
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antalet arbetskarlar och drängar som ökade, och de tycks även ha blivit 
allt fler ju senare på kvällen vi kommer. Vid Hedmans sista mättillfälle ut-
gjorde de nära en tredjedel av massans sammansättning. Det ska dock til-
läggas att de trots det inte var överrepresenterade i jämförelse med stadens 
befolkningsprofil i stort. I det avseendet var det alltså fortfarande tjänste-
männen som under hela kvällen vidmakthöll sin ställning i massan.

I övrigt gällande det tidigare så starka medelklassinslaget i upploppet 
så kan sägas att antalet handelsmän sjönk betydligt under kvällen, medan 
hantverkarna – som redan tidigare varit överrepresenterade i jämförelse 
med stadens befolkning – möjligen blev ytterligare något fler. Överraskan-
de kan tyckas att de annars så ”orosbenägna” grupperna av å ena sidan ge-
säller och å den andra soldater, var så påtagligt få i det fersenska upploppet. 
Avsaknaden av soldater blir ytterligare märkbar mot den bakgrunden att 
officerare och underofficerare som grupp var kraftigt överrepresenterad.107 

Lars Hultman vill med sin antologitext om oron i samband med det fersen-
ska mordet pröva tesen om massan som en populär politisk plattform. Detta 
görs utifrån frågorna om orsakerna till våldet, dess innebörd, samt våldets 
art och grad.108 I ett särskilt kapitel söker han svara på frågorna genom att 
systematiskt sortera och analysera massans våldsanvändning den 20 juni 
1810 i kronologisk ordning, från stenkastningen mot den fersenska vag-
nen, via misshandeln och mordet till kravallerna under eftermiddagen och 
kvällen. 

För systematiseringen ställer Hultman upp fyra kategorier av våld, näm-
ligen: verbalt, fysiskt, symboliskt samt rituellt våld. Därefter sorterar han in 
massans våldshandlingar i kronologisk ordning i dessa kategorier och kan 
på så vis följa upploppets våldsutveckling. Under tidsperioden fram till och 
med mordet, ser Hultman på det viset en mycket tydlig linje. Till en början 
höll sig folket endast till hotfulla hurrarop samt en och annan spottloska 
mot den fersenska vagnen. Detta kategoriseras in i det verbala våldet. När 
så stenar, mynt och så småningom även vedträn och byggmaterial släng-
des mot vagnen så rutorna slås sönder och den förgyllda kronan hamnar 
på sned hade våldet övergått till att bli symboliskt. I nästa fas drogs Fersen 
ut från sin vagn och hamnade i det hultgrenska huset och senare ut även 
på gatan och på gården utanför Rådhuset. Nu var våldet inte längre enbart 
symboliskt, utan i allra högsta grad fysiskt mot Fersens person och kropp. 
Slutligen blev detta fysiska våld honom övermäktigt och han dog av ska-
dorna. Men våldet mot honom slutade emellertid inte i och med döden. 
I stället slet folket runtomkring av honom kläder och tillhörigheter. En 

107 Hedman 1969, s. 38–40. Hedmans övriga undersökningar om massans sammansättning (om 
ålder, geografisk härkomst och social position) har inte kunnat användas för en uppföljning av 
förändringen under kvällen. Se Hedman 1969, s. 40–58.
108 Hultman 2002, s. 73 f.
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pojke drog i hans lem och en annan stoppade in en prilla under hans läpp. 
Hela den här leken både med hans kropp och med det utdragna dödandet, 
samt samlandet av klädlappar och troféer kan ses som rituellt våld. Därmed 
har mordet på Axel von Fersen inbegripit alla de fyra nämnda våldsfor-
merna.109

Händelserna efter mordet under resten av dagen och kvällen ger inte 
samma uttryck för en kontinuerlig utveckling över tid, utan våldsformerna 
blev då mer komplext invävda i varandra. Våldet övergick från att vara rik-
tat mot ett gemensamt och mycket konkret fokus, nämligen Fersens per-
son, till att bli mer splittrat. Å ena sidan pågick under hela kvällen fortlö-
pande gatustrider mellan folket och militären, och å den andra sidan gjorde 
folkmassan ett par raider mot några särskilt utvalda byggnader. Hultman 
menar att stenkastningen mot militären inte primärt var målinriktat utan 
”mer reaktivt” och inriktat på självförsvar. De mer offensivt inriktade at-
tackerna mot Slottet och mot af Ugglas hus ser Hultman som i första hand 
symboliskt våld, även om de till sitt uttryck var i allra högsta grad fysiska 
med fönsterkrossning och annan vandalisering. Men han har också funnit 
belägg för både verbalt våld (i form av glåpord) och rituellt våld. Attacken 
mot Slottet får hos Hultman ytterligare en symbolisk dimension genom 
att folket då skulle ha brutit det tänkta kontraktet mellan människorna 
och makten. När stenar och glåpord kastades mot Slottets fasad ifrågasat-
tes själva kungamakten. 

Emellertid vacklar resonemanget. Kungen blev vid ett tillfälle under 
upploppet tvärtom hyllad av folket. Det var när han red in från Haga vid 
fyratiden på eftermiddagen och mötte den stora folksamlingen på Norr-
bro. ”Folket gav rum och hattarna avtogos” skriver Skjöldebrand, och 
fortsätter: ”Den åldrige Karl var älskad och ingen misstanke var kastad på 
honom.”110 Det var därför knappast ”kungens hus” som var folkets verk-
liga måltavla när man kastade stenar och sökte tränga sig in i Slottet.111

Ett problem i att för starkt fokusera på symbolvärdena i folkets offensiva 
attacker blir att de icke-fysiska inslagen övervärderas. Massan gav sig vid 
ett par tillfällen på några av de högsta representanterna för överheten utan 
att det medförde några allvarligare blessyrer.112 Men även om ingen över-
hetsperson – vid sidan om Fersen själv – dödades eller ens skadades svårt, 

109 Hultman 2002, s. 88–94.
110 Skjöldebrand IV, s. 110.
111 Snarare kan antas att det var andra figurer som man ville åt: Axel von Fersens bror, Fabian von 
Fersen, hade t.ex. sin bostad i en våning på Slottet. Det fanns förmodligen även skäl för folket att 
misstänka att också systern, Sophie Piper, gömde sig därinne. Dessutom hade folket sett hur den 
misstänkte livläkaren Rossi tagit sin tillflykt in i Slottet. Se bl.a. HEC VIII, s. 546 f.
112 Förutom attacken mot Ugglas hus, så råkade vid skilda tillfällen också Adlercreutz, Klings-
por, Skjöldebrand och von Engeström illa ut. Dock blev det fysiska våldet emot dessa herrar aldrig 
särskilt allvarligt. Inte heller attacken mot deputationen ur borgerskapets äldste var särskilt all-
varlig. Se von Schinkel V, s. 248; Skjöldebrand IV, s. 115.
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så fick troligen en mycket stor mängd vanligt folk sätta livet till.113 Hela 
skeendet med mordet och de utdragna gatustriderna mot militären och 
vandaliseringen av t.ex. överståthållarens hus måste mot den bakgrunden 
betraktas som i första hand fysiska handlingar snarare än som enbart sym-
boler. (Därmed inte sagt att massan inte var rationell i sitt agerande). 

Systematiseringen enligt de fyra våldskategorierna fungerar alltså myck-
et bra för händelserna före mordet. Däremot blir det på grund av brister i 
källmaterialet svårare att med den metoden analysera förloppet efter Fer-
sens död. Vi vet t.ex. för lite om närvaron av eventuellt verbalt och rituellt 
våld under sammanstötningarna med militären eller attackerna mot de 
olika byggnaderna. Det var delvis nya grupper som engagerades och deras 
syften torde inte haft samma konkreta rikspolitiska bakgrund som tidi-
gare. Istället bör förklaringarna sökas i ett mer allmänt missnöje. Den nya 
massan kan sägas ha utnyttjat den redan oroliga situationen och helt enkelt 
hängt på våldsvågen. Stenen var satt i rullning och då gick det inte längre 
att hejda den. 

För analysen kan Tillys repertoarer användas. Utifrån det repertoarsche-
ma som nämnts tidigare i avhandlingen kan ytterligare förståelse för såväl 
folkets som överhetens våld erhållas. Oron i samband med fersenska mor-
det uppvisar en rad likheter med tidigare upplopp och oroligheter i Stock-
holm, men också några skillnader. (Se sammanställning i tabellform, tabell 
14, sist i kapitlet). Upploppet pågick till långt in på kvällen, men faktum 
är att det trots allt startade under de ljusa timmarna varför anonymiteten 
i massan inte på samma sätt som tidigare kunde utnyttjas för att komma 
undan rättvisan. Däremot var massans numerära antal troligtvis större än 
någonsin tidigare under ett svenskt urbant upplopp. Detta medförde å ena 
sidan att antalet vittnen var större än vanligt, men å den andra att det trots 
allt fanns goda möjligheter för den som så ville att ”gömma sig”. Som ti-
digare höll man sig inom stadens allra mest centrala delar, och attackerna 
skedde mot för myndigheterna viktiga byggnader. 

Upploppet var vidare oerhört våldsamt; på överhetens sida var det en-
dast riksmarskalken som fick sätta livet till, men samtidigt blev ett antal 
soldater sårade. Bland folket däremot dog ett relativt stort antal, och ännu 
fler skadades allvarligt av militärens vapen (se vidare nedan). Folkets främ-
sta vapen var – som så många gånger tidigare – stenkastning. Stenarna hag-
lade inte bara mot myndigheternas vaktstyrkor, utan krossade även ganska 
många fönster i Ugglas hus. Huruvida okväden och förtal förekom mot 
andra än den lynchade riksmarkskalen är oklart, men de kan inte ha haft 
en alltför central roll. Inte heller ära och heder som under de äldre upplop-
pen varit så viktigt tycks ha varit så centralt i juni 1810. Vad gäller det al-
koholrelaterade i våldet så är det oklart hur pass stor roll det hade. Klart 

113 Hultman 2002, s. 100.
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är i alla fall att brännvin hade delats ut innan kortegen skulle komma, och 
belägg finns för att folket efter mordet drog sig tillbaka för att äta och supa. 
Hedvig Elisabeth Charlotta skriver t.ex. att det serverades gratis brännvin 
på krogarna, vilket hade fått den följden att ”redan vid ett-tiden människor  
voro dödfulla”.114 

Oron vid fersenska mordet kan också mycket väl karaktäriseras som ett 
kontinuerligt expanderande upplopp. Det startade ur ett gemensamt fo-
kus, och vidgades successivt till ett brett folkligt uppror. 

Huruvida folket hade någon ledargestalt är svårt att ge ett entydigt svar 
på. De få personerna som dömdes i rätten kan alla sägas på sitt sätt ha age-
rat som ledare under episoden i det hultgrenska huset eller momenten 
strax därefter. Vid det som hände under den sena eftermiddagen och på 
kvällen tycks det däremot – något överraskande – som att massan inte led-
des av någon enstaka person. Möjligen kan det bero på brister i källmateri-
alet, dvs. att rätten helt enkelt inte kunde identifiera någon ledare. Men det 
finns också uttalanden som tyder på att massan agerade relativt spontant 
och utan någon form av direktiv, eller liknande. T.ex. skriver Skjöldebrand 
att ”ingen hade vågat träda fram som anförare” vid tillfället då han mötte 
folkmassan när han tillsammans med borgerskapets äldste var på väg mot 
Slottet. ”annars hade säkert plundring redan begynts”, fortsätter han, ”och 
därmed följt alla högre ämbetsmäns mord”.115 Även Brelin har en motsva-
rande passus i sin redogörelse. Den gäller dock händelserna före mordet då 
Fersen just kommit upp i hultgrenska huset.116 

Överheten byter taktik
Som framgått kom myndigheterna efter den brutala lynchningen att inta 
en ny och mycket skarpare attityd till folkmassan och upploppet. Det dröj-
de bara runt en halvtimme efter Fersens död förrän vaktstyrkor sändes ut 
att bevaka de utländska ministrarnas bostäder. Likaså palatset på Blasie-
holmen, där Sophie Piper bodde och befann sig under oroligheterna, sattes 
mycket snabbt under militärt beskydd. 

Från kungen som fortfarande höll sig ute på Haga, kom relativt snart 
även en skriftlig order ställd till Silfversparre, att ”genast skilja all slags 
folksamling samt flitigt låta patrullera”.117 Silfversparre tolkade dock inte 
den ordern som en frihet att bruka våld. I stället blev det därför krigsmi-
nistern Adlercreutz som tog befälet tillika beslutet att dela ut ammunition 

114 HEC VIII, s. 559.
115 Skjöldebrand IV, s. 114.
116 Brelin, s. 21.
117 Ordern skrevs av kungens generaladjutant Suremain, men undertecknades av kungen, se 
Hafström, s. 33. Suremain hade då tidigare försökt förmå såväl Silfversparre som Adlercreutz att 
använda vapen för att stilla hopen. HEC VIII, s. 544.
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till soldaterna. Han berättas ha varit djupt bedrövad efter det strategiska 
misstag som hade begåtts tidigare på dagen, då han red iväg med vad han 
trodde var den samlade folkmassan, men som visade sig bara var dess 
svans. Emellertid repade han sig och såg till att låta rensa Riddarhustorget 
och befallde fram en division kanoner till platsen. 

Men folket fortsatte att strömma till. Och enligt Hedvig Elisabeth Char-
lotta pratades det på gatorna om att de som dödat Fersen hade belöningar 
att hämta. Hon uppfattade läget som att det nu ”fanns verkligen grundad 
anledning frukta, att hela staden skulle skövlas”.118 Vid fyratiden tog sig 
därför kungen äntligen in till staden. Genast sammankallade han till kon-
selj på Slottet. Adlercreutz inledde denna med att informera övriga stats-
råd om vad som hänt tidigare under dagen. Därefter styrkte regeringen 
förslaget att låta avsätta den skröplige Klingspor och istället låta överståt-
hållarämbetet gå till Skjöldebrand. Befälsordningen var därmed klarlagd; 
Adlercreutz hade i praktiken ensam befälet över de militära styrkorna och 
Skjöldebrand över de civila. 

Vidare utfärdades den order som militären väntat på, att ge militären 
rätt att efter tydligt deklarerade varningar möta folkmassan med våld om 
så behövdes.119 Kungen var emellertid fortfarande mån om att låta ”sko-
na folket så långt det gick”, och så snart som möjligt utfärda en prokla-
mation till folket.120 Men, som Adlercreutz skriver i sin rapport: ”Innan 
den var tryckt tilltog dock oroligheterna mer och mer. Massorna drog 
sig mot slottet och hela tiden skrek de och förolämpade både befäl och 
manskap.”121 Han lät därför småningom rulla ner ytterligare ett par ka-
noner och ställde dem utanför Slottet. Detta tycks dock inte haft någon 
större effekt på folkmassan som fortsatte storma såväl vid slottet som 
vid Norrbro och gränderna inåt Gamla stan. Adlercreutz svarade med 
upprepade kavallerichocker, och gatustriderna var ett faktum. Militären 
använde både sablar, bajonetter och skarpa skott under kravallerna. Det 
finns bland dagböckerna och memoarerna flera målande beskrivningar 
av dessa – stundom mycket blodiga – sammanstötningar. Skjöldebrands 
korthuggna vittnesskildring berättar om hur han vid Riddarhustorget 
först hör chefen för den posterade skvadronen varna folkmassan för att 
tränga vidare framåt. Och strax därefter hördes ordern: ”’Gevär ut!’, var-
på skvadronen i file, på tre mans front, i fullt galopp gjorde sig väg i hopen 
och högg åt båda sidor. Då hördes många skrin av blesserade, och Kyrko-
brinken blev tom”.122 

118 HEC VIII, s. 544 f.
119 von Engeström II, s. 154; Skjöldebrand IV, s. 114.
120 Tryckt i Nerman 1933, s. 193. Se även HEC VIII, s. 552.
121 Adlercreutz rapport till kungen 25/6 1810, se Rein 1927, s. 292 ff.
122 Skjöldebrand IV, s. 115.
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Striderna pågick på flera platser i Gamla stan och på Norrmalm fram till 
och med tiotiden. Den sista sammanstötningen mellan massan och militä-
ren var den som skedde utanför af Ugglas hus. Förloppet där var tämligen 
hastigt: ”På mindre än tre minuter…”, skriver von Hausswolff i sitt brev 
till vännen Posse, ”voro alla fönster i första våningen och flere i den andra 
med hurrande utslagne”.123 Ugglas själv hade stängt in sig i källaren. Han 
vägrade gå samma öde till mötes som Fersen, och satte sig på en tunna krut 
i syfte att spränga både sig själv, folkmassan och hela huset i bitar om de 
skulle lyckas ta sig in. Han slapp dock. Folket skingrades då en skvadron 
ur livgardet till häst red i upprepade kavallerichocker genom folkmassan 
med dragna sablar. ”Många blev då lytta.” skriver Brelin, och ger därmed 
en känsla av hur våldsamt det kan ha varit när de beridna soldaterna i hög 
fart for fram och högg mot folket med sina sablar.124

Efter detta avtog oron och upploppet klingade av. Polisbetjäningen be-
ordrades dock att patrullera gatorna natten igenom. Den nye överståthål-
laren var härvid mycket noga med att få in samtliga rapporter om påträffa-
de folksamlingar eller eventuella orosmoment. Men, som han själv skriver 
gav rapporteringen tillkänna ”ett fullständigt lugn”.125

Någon trovärdig sammanräkning av hur många som fick sätta livet till i 
Stockholm den 20 juni gjordes aldrig av samtiden. Dock föreligger en rad 
delvis motsägande uppgifter.126 I poliskammaren upptas endast två döds-
fall i rapporteringen. Rune Hedman som även baserar sig på siffror från 
medicinkollegium, skriver att det var ”minst åtta civilpersoner” som avled 
av skador som uppkommit i samband med gatustriderna. Men troligt är 
att namnen på flera av de döda aldrig nådde de officiella rapporterna, var-
för det sannolikt bör ha rört sig om ytterligare något fler.127 Ett relativt stort 
antal människor fick dessutom mer eller mindre allvarliga skador. Kanske 
kan det, som Hedvig Elisabeth Charlotta menar, ha rört sig om ”minst ett 
hundratal”.128 Klart är i alla fall att de allra flesta dödsfall och personskador 
uppkom under kavallerichockerna i Gamla stans gränder, huvudsakligen i 
Storkyrkobrinken och Trångsund. Inga soldater dödades. Enligt en inlaga 
till rättsmaterialet sårades dock sammanlagt fyra officerare, två underof-
ficerare och 44 gardister.129 

123 von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 224.
124 Brelin, s. 30
125 Skjöldebrand IV, s. 121. Lugnet har även verifierats av Nils Staf så långt källmaterialet har til-
låtit, se Staf 1950, s. 323 f.
126 För en redogörelse av källmaterialet angående antaganden om antalet döda, se Nerman 1933, 
s. 231–237. 
127 Hedman 1969, s. 23.
128 HEC VIII, s. 547.
129 Nerman 1933, s. 237; Hedman 1969, s. 23.

4. mot en demokratisk världsuppfattning



299 

”…en besynnerlig jäsning fortfor bland folket”, om tiden efter 
upploppet
Den 21 juni – dagen efter det hemska mordet – vaknade stockholmarna 
upp i en spökstad. Regnet hade inte avtagit, utan fortsatte falla. Inte många 
var ute, men ett undantag var den nye överståthållaren Skjöldebrand. Han 
hade suttit till häst och övervakat stadens gator och kvarter större delen 
av natten, och efter bara ett par timmars sömn var han uppe igen redan 
klockan fyra på morgonen. Överallt var lugnt och tyst, bara polisbetjän-
ter och det utposterade militära manskapet tittade fram då han red förbi. 
Liket från gårdagen låg fortfarande naket och eländigt i en öppen träkista 
i Rådhushäktet. Man skulle just till att transportera kroppen per båt över 
Mälaren till det fersenska familjegodset Steninge då Skjöldebrand kom 
förbi. Ett fönster öppnades i huset mitt emot och det frågades om över-
ståthållaren ville ha en kopp kaffe. Han accepterade och tänkte att det med 
tanke på gårdagens händelser nog var gott att han i sin nya tjänst blev vän-
ligt bemött.130

Men lugnet i huvudstaden var bedrägligt. Det skulle inte dröja länge 
innan oron på nytt kom upp till ytan. Paskiller och pamfletter spikades de 
närmaste dagarna upp på husknutarna medan kungliga dito revs ner. Ryk-
ten gick om revolt och samhällsomstörtning: ”En besynnerlig jäsning fort-
for bland folket, fastän utbrottet hindrades genom kraftiga anstalter” kon-
staterade Skjöldebrand i sina memoarer.131 Och mycket riktigt; både den 
militära och den civila ordningsmakten skärpte sin beredskap – till dess att 
staden mest ”liknade ett läger” som von Schinkel skriver i sina Minnen.132 
Dagligen häktades personer antingen misstänkta för mordet på Fersen, 
eller för uppvigling och jakobinsk verksamhet. Angiveriet var utbrett och 
ingen kunde lita på någon: ”Envar hade förkänsla av att skräckvälde lik-
nande den franska revolutionen vore i antågande” skriver drottningen i 
sin dagbok.133 

Överståthållaren Skjöldebrand mönstrade borgerskapets militärkår vid 
middagstid dagen efter mordet. Det var outbildat manskap som endast 
kunde användas för lättare vakttjänstgöring, men kom ändå till använd-
ning under de allra första dagarna. Därefter tog den militära organisatio-
nen över, och mannarna kunde återgå till sina egna näringar.134 Däremot 
förstärktes den civila ordningsmakten under överståthållarens inflytande. 
Brandvaktsstyrkan ökade i det inledande skedet till att innefatta 60 man i 
tjänst, därtill lejdes arbetskarlar och järnbärare som extra bevakningsper-

130 Skjöldebrand IV, s. 119, 121.
131 Skjöldebrand IV, s. 123.
132 von Schinkel V, s. 250.
133 HEC VIII, s. 552 f.
134 Skjöldebrand IV, s. 123.
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sonal. För att ytterligare skärpa ordningen utfärdade Skjöldebrand dess-
utom en rad varningar och kungörelser till folket med förbud att samla sig 
eller uppträda bullersamt, med mera.135 En av Ture Nerman redovisad sam-
manräkning utifrån polisdiariet visar att varningen verkligen följdes upp 
av det patrullerande vaktmanskapet. Över trettio personer greps de när-
maste dagarna för att ha strukit omkring på gatorna ”utan laga ärende”. 
Dessutom rapporterades det om flera oroligheter på stan.136

Vid sidan om den civila ordningsmakten skötte Adlercreutz – som två 
dagar efter mordet övertog Silfversparres uppgifter – den militära delen 
av den upptrappade beredskapen. Trots att Hedvig Elisabeth Charlotta var 
särskilt utsatt för folkets vrede så låter hon närapå förskräckt i sin beskriv-
ning av hur hård militärens kontroll över staden var: 

Hela garnisonen var ännu under vapen, och gatorna, isynnerhet de som jag 
skulle passera, bevakades här och där av kavalleri. Gustav Adolfs torg var 
besatt med artilleri, omkring slottet voro vakter till häst och till fots samt 
kanoner uppställda, vilket gav detsamma mera utseendet av en fästning än 
ett kungligt residens.137

För att klara bevakningen inkallades runt fyra tusen soldater av olika 
truppslag huvudsakligen från Livregementet men även från Upplands, 
Östergötlands och det finska regementet.138 

Inte desto mindre uppstod snart problem. Efter bara några dagar kom 
man en konspirationshärva på spåren. Någon hade försökt att genom mu-
tor uppvigla soldater till myteri. Pengar och brännvin hade använts som 
övertalning för att förmå de invigda att fängsla eller ta ihjäl sina officerare 
samt därefter själva överta ledningen. Möjligen var det jakobinska revolu-
tionsidéer som låg bakom myteriförsöket. Någon ytterst ansvarig lyckades 
man aldrig finna. Däremot greps åtminstone 25 soldater från Svea livgarde 
och Livgardet till häst, som alla skickades på fästning. Flera av dem hade 
troligen uppviglats av en major Tersmedens betjänt som enligt von Schin-

135 Överståthållarens kungörelse 22/6 1810 (ang. belöning på 500 Rdr för upplysningar om fer-
senska mordet), tryckt i Dagligt Allehanda, 23/6 1810 och 25/6 1810; Kungens kungörelse 21/6 1810 
(ang. utegångsförbud efter kl. 11 kvällstid, m.m.), Dagligt Allehanda, 22/6 1810. Den 21 juni 1810 
lät dessutom Skjöldebrand trycka förre överståthållaren Klingspors kungörelse emot införsel 
av löv samt ”lövsalaras uppsättande” inom staden inför midsommarfirandet, Dagligt Allehanda, 
21/6 1810. Jfr. Staf 1950, s. 324. Den 26–29 juni var hela brandvaktsstyrkan i tjänst. Det exakta an-
talet brandvakter är emellertid oklart. Nils Wester menar att antalet meniga brandvakter redan 
1788 var uppe i 200 man, därtill kom vid den tiden runt 20 officerare och underofficerare. Wester 
1946, s. 132.
136 Den 3/6 rapporterades om ett stort slagsmål och den 11/6 spårade en polisarrestering ur med 
bl.a. folksamling och stenkastning som följd. Nerman 1933, s. 255–257. Jfr. Staf 1950, s. 324 samt 
von Hausswolff, i Petersens & Clason (red.) 1909, s. 221.
137 HEC VIII, s. 5. Gällande folkets hat mot drottningen, se Skjöldebrand IV, s. 132.
138 HEC VIII, s. 553. Jfr. Staf 1950, s. 251.
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kel togs på bar gärning då han delade ut pengar och upproriska skrifter på 
regementet. Via betjänten lyckades man sedan även spåra en marketentare 
på Kungsholmen som satt på över fyratusen riksdaler i syfte att användas 
till mutor. Det spekulerades därför i att det kunde ha legat utländska in-
tressen bakom planerna.139 

Måhända var det inom samma rörelse eller utifrån samma handlings-
plan som ett antal bränder anlades i Stockholms utkanter. Skjöldebrand 
anade en konspiration. Tanken skulle vara att locka ut trupperna från sta-
den och samtidigt samla tillräckligt stora folkmassor inne i stadens centra-
lare delar för att dra igång ett upplopp. Efter den femte anlagda branden 
lät Skjöldebrand därför ge ut en kungörelse där det tillkännagavs att de 
särskilda bevakningsstyrkorna inte skulle komma att lämna sina poster. I 
händelse av eldsvådor hade andra arrangemang förberetts för släcknings-
arbetet, med mera. Och som han skriver i sina memoarer: ”Efter denna 
publikation upphörde mordbrandsförsöken.”140 

Debatten efter fersenska mordet
Två veckor efter mordet utkom första numret av Allmänna opinionens or-
gan. Den nya tidningen försvarade mordet. Bl.a. framfördes en klassaspekt 
där det påtalades att de många sidenparaplyerna hade visat att det var en 
medelklass som låg bakom mordet. Därmed tvingades etablissemanget 
och myndigheterna att nyansera sin kritik. Tidigare hade det kunnat hän-
visas till ett illdåd från en tygellös pöbel. En debatt uppstod och flera tid-
ningar och debattörer kände, i anfall av nervositet och klasskramp, sig 
tvungna att starkt fördöma såväl mordet som det övriga uppträdet den 20 
juni.141 Men också överhetens agerande kritiserades hårt. Så kom t.ex. Ad-
lercreutz att bli föremål för debatt i bl.a. Nya Posten, även om det dröjde  
till framåt årsskiftet.142 Vidare märks kritiken av de militära insatserna hos 
flera av dagboksförfattarna.143

139 Skjöldebrand IV, s. 124, 131 f.; HEC VII, s. 557; von Schinkel V, s. 245 f.; Nerman 1933, s. 63–266. 
Se även Dahlström 2000, passim.
140 Skjöldebrand IV, s. 125. I samband med bränderna lyckades polisen dock endast arrestera 
en äldre kvinna som greps på bar gärning då hon stod i begrepp att tända eld på ett skjul. Enligt 
von Schinkel (s. 248) dömdes hon till döden för detta. Någon ytterligare vägledning kring vem 
eller vilka som låg bakom bränderna tycks inte ha kunnat erhållas. Överståthållarens Kungörelse 
27/6 1810 (tryckt i Dagligt Allehanda, 28/6 1810). 
141 Johannesson 1987, s. 24. Dagligt Allehanda fungerade härvid huvudsakligen som ett organ för 
myndigheterna att nå ut med kungörelser, men den 13 juni infördes en insänd debatterande ar-
tikel där skribenten tydligt tog avstånd från Allmänna Opinionens Organ. Ytterligare exempel på 
debatten kan ses i Dagligt Allehanda, 29/11 och 3/12 1810.
142 Se Wibling 1954, s. 293; Rein 1927, 343 ff. Adlercreutz-debatten rörde till stor del formule-
ringar i den försvarsskrift han skrev dagarna efter mordet. Adlercreutz besvarade även angreppen 
emot honom med inlägg i tidningen Journal för litteraturen och theatern, nr. 26 den 31/1 1811.
143 Hedvig Elisabeth Charlotta är mycket kritiskt inställd till både militären och polisen. Se t.ex. 
HEC VIII s. 556, 558, 562 f., 564. 
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Tidningsdebatten tog även ny fart inför begravningen av von Fersen. Ef-
ter att en rättegång bevisat den forne riksmarskalkens fullständiga oskuld i 
fallet med kronprinsens död hade man beslutat om att ge honom en stats-
begravning i vederbörlig ordning i huvudstaden. Nya Postens bidrag till 
debatten inför begravningen blev att trycka ytterligare en fabel, med titeln 
”Rävarne n:o 2”. Denna innehöll emellertid långt ifrån samma revolutio-
nära sprängstoff som sin föregångare och syftade inte heller till en folklig 
uppvigling. Myndigheterna – med överståthållaren i spetsen – hade dess-
utom förberett begravningen och säkerheten på ett mycket noggrant sätt. 

Den fersenska begravningen (den 2 december) förflöt därför med sam-
ma värdighet och lugn som kronprinsens hade gjort halvåret tidigare. In-
för Karl Augusts begravning (den 13 juli) hade överståthållaren låtit publi-
cera dubbla kungörelser med bl.a. en varning att bryta stillheten under be-
gravningen samt om krogarnas begränsade öppethållande och förbud mot 
brännvinsförsäljning under begravningsdagen.144 Vidare hade vakter satts 
ut på ”alla gator som ledde till stället, där processionen skulle framgå”.145 
Liknande förberedelser gjordes till den fersenska begravningsproceduren 
i Stockholm.146

Men debatten efter mordet stannade inte vid tidningar och tyckare. 
Även vid den hastigt inkallade valriksdagen som hölls under hösten och 
vintern 1810 var mordet och upploppet ett ständigt närvarande ämne.147 

Riksdagen 1810
Riksdagen fick på grund av osäkerheten i huvudstaden flyttas till Örebro. 
Vid riksdagens öppnande hade en kunglig proposition inlämnats angåen-
de de extra kostnader som bl.a. oroligheterna vid fersenska mordet hade 
tillkommit militärmakten. Propositionen behandlades i statsutskottet den 
22 augusti 1810. Det fastställdes att kostnaden för upploppet dittills hade 
uppgått till över åttiotusen riksdaler. Till detta räknade man även med en 
fortlöpande kostnad för de styrkor som ännu låg kvar i Stockholm. Enligt 
en uträkning antogs kostnaden sammantaget uppgå till 214 860 riksdaler 
och 26 skilling för tiden fram till och med årsskiftet. Summan förväntades 
kunna hämtas ur en särskild fond hos riksgäldskontoret för dylika oförut-
sedda utgifter.148 

Borgarståndets ledamot i utskottet, Abraham Engel, tog upp ärendet i 
ståndet den 30 augusti. Syftet var emellertid inte att diskutera propositio-
nen i sig. Det han ville var istället att peka på vilka oerhörda kostnader som 

144 Till tryck i Dagligt Allehanda, 11/7 samt 13/7 1810. Se även överståthållarens kungörelse i Dag-
ligt Allehanda, 12/7 1810. 
145 Skjöldebrand IV, s. 130.
146 Nerman 1933, s. 274.
147 Se Johannesson 1987, s. 24–26. 
148 Bihang till riksdagens protokoll 22/8 1810, bd. 1, s. 214–225.
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det fersenska upploppet hade tillfogat staten. En bakomliggande faktor till 
det hela, menade han, låg i lagarnas otillräcklighet. Med anledning av detta 
lämnade Engel in en motion angående en översikt av den lagstiftning som 
fanns gällande upplopp och uppror, samt militärens och myndigheternas 
ansvar i händelse av oroligheter. 

Ärendet uppdrogs åt lagutskottet att bereda, varvid ett förslag på ny 
upprorslag remitterades de fyra ständerna den 19 september.149 Lagtex-
ten var skriven i sju paragrafer där den första paragrafen behandlade de 
eventuella insatsernas befälsordning. Vid kunglig närvaro var denne alltid 
självskriven som högste ansvarig. I övrigt gällde att generaladjutanten el-
ler motsvarande högste militära befälhavare i samråd med överståthållaren 
eller motsvarande högste civile ämbetsman hade ansvaret och befäl över 
insatsen. 

I den andra paragrafen redovisades i korthet en instruktion för hur ord-
ningsmakten skulle agera vid uppträden av hotfulla folksamlingar. Här 
klargjordes vikten av att överståthållaren eller dennes företrädare (eller 
motsvarande) ”offentligen och högljutt, i konungens- och lagens namn” 
skulle mana folket till besinning och att skingra sig. Denna anmaning skul-
le dessutom upprepas ytterligare två gånger inom maximalt tio minuter. 
Vidare stadgades att signaler med antingen fanor eller – om natten – lyktor 
skulle ges för att visa på situationens allvar.

Paragraf tre behandlade befälets instruktion då folkmassan var mer än 
bara hotfull; dvs. om folket t.ex. hade trängt in ”inom konungens borg”, 
brukade våld mot vakter, eller på annat sätt var våldsam. Den militära be-
fälhavaren hade då rätt att agera redan innan givna varningar. Dock gällde 
fortfarande samrådet med de civila myndigheterna. Vidare stadgades vad 
som skulle ske efter de givna signalerna och varningarna. I korthet skulle 
de individer som fortfarande trotsade anmaningarna behandlas som upp-
rorsmän, vilket innebar att militären hade full rätt att agera våldsamt emot 
dem för att stävja oron. Sedan tidigare gällde nämligen en grundsats att 
”våld må med våld styras, samt upprorsman ligge ogild”.150

I den fjärde paragrafen bestämdes lagrum och straff för de som varit in-
blandade i upploppet. Huvudsakligen gällde, som tidigare, missgärnings-
balkens 6:e kapitel.151 Men för mindre delaktighet skulle även bötesstraff 
på 13:16 riksdaler, eller kroppsstraff med tio par spö alternativt åtta par ris, 
eller motsvarande antal dagar i fängelse vid vatten och bröd kunna utdelas. 

Lagförslagets femte paragraf bestämde formerna för det politiska sty-
ret på den aktuella orten i händelse av att man tvingades till någon form av 
undantagstillstånd. Och i den sjätte paragrafen lanserades möjligheten att 

149 Bihang till riksdagens protokoll 19/9 1810, bd. 1, s. 586–593.
150 Bihang till riksdagens protokoll 19/9 1810, bd. 1, s. 586.
151 MB 6, ”Om myteri och uppror”, se kap. 2.
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förklara den aktuella orten i ”krigstillstånd”. Därmed kunde bl.a. krigsar-
tiklarna träda in som gällande lagstiftning. Den sjunde och sista paragrafen 
slutligen, gällde hur kostnaderna för upploppsbekämpning skulle regleras. 

En vecka senare lästes lagtexten upp i ständerna vilket blev starten till en 
rätt omfattande debatt. Hos ridderskapet väckte frågan stort engage-
mang. Greve Gustav Löwenhjelm var entusiastisk och menade att vikten 
av ett starkt försvar mot inhemsk oro troligen var större för Sveriges del än 
för något annat land. Risken för ett inhemskt uppror var förvisso inte på 
något sätt överhängande, men inte desto mindre ansåg han den betydligt 
större än risken för ett utländskt angrepp mot Sverige. Men framför allt 
var den svenska statsmakten för tillfället svag, och som han skriver: ”Ju 
svagare stat, ju farligare anarkins oredor.”152 I stora drag ansåg han lagut-
skottets förslag vara dugligt. Dock brast det på en punkt, nämligen gällan-
de innebörden av begreppet ”krigstillstånd”, som han menade inte hade 
definierats på ett tillfredställande sätt. Med anledning av detta lämnade 
han in ett tilläggsförslag i nio punkter som i detalj reglerade ansvarsfördel-
ning, lagstiftning, censurregler, de civila och militära personalens ansvar 
och skyldigheter, etc.153 

Adelsmannen Carl Magnus Brummer invände emellertid att stora de-
lar av lagutskottets förslag borde erhålla en annan status än just lagtext, 
t.ex. som instruktion åt ordningsmaktens representanter. Han hade därför 
lämnat in ett eget förslag som var disponerat i tre delar: Först en inledning 
med instruktioner om befälhavarens skyldigheter, etc. Här fastställde han 
även formerna för hur myndigheterna med varningar och signaler skulle 
förklara för en upprorisk folkmassa att ”upploppslagen må kunna tilläm-
pas”. Därefter följde i Brummers förslag denna upploppslag som i tre para-
grafer reglerade våldsanvändningen emot folket i massan. Slutligen följde 
ett avsnitt om möjligheten att försätta en ort i krigstillstånd vilket var vad 
som måste ske om inte den vanliga strafflagen skulle räcka till. Brummer 
gav även en definition av vad som han menade var att anse som ”uppror”, 
nämligen: ”…en olydnad emot exekutiva maktens åtgärder, yttrad i en 
folksamling och med förlitande på dess styrka”.154

Även inom borgarståndet kom debatten att bli livlig. Redan i samband 
med Engels första anförande hade Hochschild opponerat sig och menat att 
någon ny lag inte behövdes. Det som krävdes var däremot en allmän kun-
görelse med påminnelse om missgärningsbalkens sjätte kapitel. Vidare 
menade han att de militära och civila myndigheterna måste bli bättre på 

152 Ridderskapets och adelns protokoll (RAP) 25/9 1810, s. 277.
153 RAP 26/9 1810, s. 291–294.
154 RAP 29/9 1810, s. 305–316; citat s. 309.
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att samarbeta, samt att åklagarna borde ha agerat angående de falska ryk-
tena om kronprinsens död. Även för detta, menade Hochschild, fanns stöd 
i lagen.155 

I samma debatt anmälde sig grosshandlaren Samuel Arfwidsson, som 
också han menade att tillräcklig lagstiftning redan fanns. ”Det är ej mäng-
den av lagar, som verka allmänt lugn och trygghet för den enskilde man-
nen; det är lagarnas tydlighet och rätta användande, som säkrast leda till 
detta mål”.156 I detta instämde även handelsmannen Acharius, som tillade 
att det nog trots allt fanns anledning att få till stånd en översyn av befintlig 
lagtext. 

Det var således ett relativt negativt inställt borgarstånd som lämnade 
in motionen. Denna inställning förändrades inte heller märkbart vid de 
kommande debatterna kring lagutskottets förslag. Den 29 september togs 
frågan upp i plenum. Den förste talaren var borgmästaren Sturnegt, som 
på flera grunder hävdade att ”någon ytterligare lag härutinnan vara ej al-
lenast överflödig, utan även skadlig”157. Bättre vore om man utnyttjade de 
befintliga lagarna samt såg till att använda duglig polis och militär, samt 
att stävja ryktesspridandet. Vidare var Acharius fortsatt tveksam till lag-
förslaget, och menade att man inte kunde lagstifta i detalj hur militären 
ska agera. Lagen, menade han, riskerade att låsa befälhavarna. I ett långt 
anförande påpekade assessorn Gülich vikten av att inte låta sig gripas av 
panik efter det fersenska mordet. En upploppslag måste förberedas myck-
et noga varför han föreslog att en utredning kring upploppet den 20 juni 
borde tillsättas först.158

Borgmästaren Ullberg höll med i allt vad de tidigare talarna sagt, men 
menade ändå att händelserna i samband med fersenska mordet på intet sätt 
kunde klassas som uppror. För att en orolig folkmassa ska definieras som 
upprorisk, hävdade han, ”fordras därtill fullkomliga bevis om ett stadgat 
uppsåt och överlagd föresats hos samma menighet, eller några dess huvud-
män, att skada göra [mina kursiveringar]”.159 En jämförelse med den ovan 
nämnda definitionen av uppror hos ridderskapet ger således vid handen 
att det rådde helt olika uppfattningar i de olika stånden om vad man egent-
ligen diskuterade.160 Ullberg argumenterade vidare för att det adliga försla-
get med att man ska kunna förklara en ort i krigstillstånd, vore en mycket 

155 Borgarståndets protokoll (BgP) 3/9 1810, s. 142–144.
156 BgP 3/9 1810, s. 145.
157 BgP 3/9 1810, s. 264.
158 BgP 3/9 1810, s. 264–268.
159 BgP 29/9 1810, s. 268 f. 
160 Senare anslöt sig även prästerskapet till den adliga definitionen. Prästeståndets protokoll 
(PrP) 2/10 1810, s. 221. Peter Oxelberg i bondeståndet gör däremot den skillnaden mellan ”upp-
ror” och ”upplopp” att ”det förra ej kan ske utan någon slags plan och förberedelse, men däremot 
det senare ej sällan utan nästan alla annan orsak, kan hända, än av tvister en eller flera emellan”, 
Bondeståndets protokoll (BdP) 29/9 1810, s. 341.
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farlig åtgärd. Det var inte endast den medborgerliga friheten som skulle 
hotas i ett sånt läge, utan även all näringsverksamhet – inte minst handeln, 
och hantverket i många verkstäder – skulle råka illa ut.161 

Även inom bondeståndet rådde stor tveksamhet till en ny upploppslag. 
Det var framför allt risken att oskyldiga individer i en folkmassa skulle 
kunna råka illa ut om man skärpte lagen. Så pekar Anders Jansson Hyck-
ert på att den föreslagna lagtexten saknade föreskrifter för hur militären 
skulle agera vid sådant fall då endast en del i folkmassan kunde anses vara 
våldsamma eller hotfulla. Om det fanns ”fredliga” aktörer i massan också 
efter givna varningar och signaler (t.ex. individer som blivit attackerade av 
en våldsam folkhop), så vore det stor skada om militären gick in med våld 
mot hela massan. ”Det vore att förorsaka två olyckor för en, då enskilda 
personer blevo våldsverkare på ett ställe av hopen och militären på ett 
annat.”162 På samma linje var även Håkan Persson, som dessutom passar på 
att väcka uppmärksamhet för ytterligare en lucka i lagförslaget. Nämligen 
att det saknades regleringar, dels för ansvariga ämbetsmän som agerade 
alltför passivt, dels för soldater och befäl som tvärtom agerade utan behö-
riga order. 

I ett kortare replikskifte belystes även problemet med att man inte all-
tid kunde lita på att den ansvariga ordningsmakten var tillräckligt res-
triktiv med militär insats. T.ex. kände bonden Anders Joachimsson till ett 
händelse från sin hembygd där ett simpelt ”marknadsbuller fått namn av 
 uppror”. 

Om ärendet visades stort engagemang i Riddarhuset och i borgerskapets 
plenum visade sig prästerna mer måttligt intresserade. När frågan togs 
upp misstänkte prosten Linderroth genast konspiratoriskt att borgarstån-
det väckt ärendet för att ”ur oomkullstötliga skäl visa forna lagars otillräck-
lighet”. Han tycks ha upprörts i lika hög grad av händelserna den 20 juni 
som av att borgerskapet inte visade erforderlig vördnad för förfädernas 
lagar. I sak var ståndet påfallande oenigt. Där prosten och doktorn Forssén 
pekade, på samma sätt som man gjort inom bondeståndet, på risken att en 
alltför hård militär insats kunde drabba oskyldiga individer, menade tvärt-
om ämbetskollegan Hult att lagen hårdare måste ”stadga ansvarighet för 
en befälhavare som vid dylika tillfällen icke fullgör vad honom åligger”. 
Även gällande begreppet ”krigstillstånd” var oenigheten total. Där Lin-
derroth önskade få bort termen ur lagtexten, menade tvärtom professorn 
Wijkman att den borde bibehållas.”163 Forssén fastnade istället vid hur lång 

161 BgP 29/9 1810, s. 270 f.
162 BdP 29/9 1810, s. 341.
163 PrP 2/10 1810, s. 215–224.
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tid det måste gå innan militära insatser kunde tillåtas (den föreslagna tiden 
om tio minuter ansåg han var alldeles för kort). 

Sammantaget yrkade såväl adeln, prästerna och bönderna på återremiss. 
Märkligt nog var det alltså bara hos borgarståndet – vilket ju var det stånd 
som lagt motionen – som man yrkade på avslag. Ärendet återremitterades 
således först en gång för omskrivning, och sedermera ytterligare en vända 
till lagutskottet. Till den andra omgången hade utskottet lyssnat på dok-
tor Forssén i prästeståndet och ändrat de tio minuterna till att det måste 
ha gått minst tjugofem minuter innan militären hade allmän tillåtelse att 
gå in med våld, med mera. Vidare hade man nu skrivit in att de militära be-
fälen var skyldiga att visa mildhet mot folkmassan, och att brott mot detta 
skulle lagföras och i grova fall leda till dödsstraff för den skyldige. Likaväl 
kunde en soldats ordervägran eller å andra sidan missbruk av våld leda till 
arkebusering eller annat straff. Den viktigaste ändringen var dock att den 
gamla skrivningens sjätte paragraf där en orts förklarande i krigstillstånd 
hade utgått.164 

När det nya lagförslaget lästes upp på Riddarhuset begärde Axel Gabriel 
Silfverstolpe ordet och sa att han, efter att ha sonderat möjligheterna att 
komma till konsensus mellan ständerna, insett att detta vore omöjligt un-
der den korta tid då riksdagen ännu skulle vara samlad. Han ville därför att 
ärendet skulle få vila – eventuellt till nästa riksdag. Istället föreslog han att 
ständerna tillsvidare skulle enas om en gemensam anhållan hos kungen, att: 

”hans Maj:t täcktes, vid inträffande upprors-tillfällen, efter föregångne 
varningar, genom vederbörande ämbetsmän giva verkställighet åt den i 
lagarna stadgade grundsats, att våld må med våld mötas, i det ovillkorliga 
ändamål att riks-lagarna må upprätthållas, och allmän och enskild säkerhet 
bliva tryggade.”165

Principen var alltså att kungen skulle anförtros ansvaret att utdela ordern 
om militärt våld i händelse av uppror. 

Silfverstolpes förslag bifölls och skickades vidare till de övriga ständer-
na. I såväl präste- som bondeståndet godkändes förslaget utan vidare de-
batt. I borgarståndet däremot fortsatte diskussionen. Juveleraren Holmér 
inledde med att klargöra det faktum att ståndet ju redan ogillat hela ämnet 
och därmed inte borde ytterligare befatta sig med det samma. Borgmästa-
ren Norström menade att en anhållan hos kungen på det föreslagna sättet 
vore att blottlägga en vanvördig och förolämpande misstanke att kungen 
inte på ett pliktskyldigt sätt redan som det var ”bevakade lagarnas kraft”. 

164 Bihang till riksdagens protokoll, 12/10 1810, bd. 3, s. 125–133.
165 RAP 14/10 1810, s. 462.
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Därför borde man inte ställa sig bakom det adliga förslaget, och många 
inom ståndet höll med honom. Borgmästaren Anders Nensén, som hade 
ingått i lagutskottet, passade på att ge sin syn på ärendets behandling, samt 
bifoga ytterligare ett eget nytt lagförslag. Detta diskuterades emellertid 
inte vidare utan diskussionen återgick till Silfverstolpes förslag. Engel, som 
hade lagt motionen, såg nämligen i detta en sista möjlighet att åtminstone 
få ut något av ärendet, samt eventuellt någon gång i framtiden kunna få till 
stånd den upploppslag han föreslagit. Han ställde sig därför positiv. Men 
efter ett sista inlägg av Arfwidsson, som hävdade likt Holmér att ärendet 
ju redan behandlats och beslutats, föreslogs att hela frågan skulle förklaras 
vilande men utan att någon anmälan till kungen skulle göras. Så blev även 
borgarståndets beslut.166 

Med röstsiffrorna tre mot ett antogs således det silfverstolpska förslaget, 
varpå en anmälan sändes till kungen.167 Den 31 oktober författades en or-
der från Karl XIII till överståthållaren Skjöldebrand vilken även publicera-
des i Dagligt Allehanda den 1 december 1810. Innebörden av denna var att 
överståthållaren hade skyldighet att stävja varje form av uppror. Samt att 
”med yttersta eftertryck använda alla medel till samhällsordningens bibe-
hållande mot dem, som med förgätenhet av den lydnad, de äro oss och la-
garna skyldiga…”168 Därmed hade Stockholms invånare fått ta del av den 
förda riksdagsdebatten.

Sammanfattning
Även om man aldrig lyckades komma till någon slutlig lösning gällande 
lagfrågan under riksdagen, utan fick nöja sig med en temporär skrivelse till 
kungen, så visar det faktum att ärendet behandlades med största respekt 
att en förändring av samhället pågick. I förra kapitlet såg vi hur det fanns 
sprickor i rättsuppfattningen. Actor i fallet ebelska upploppet stod för en 
äldre rättssyn än de åtalade männen som pläderade för ett mer individba-
serat och mindre auktoritärt samhälle. Diskussionen på riksdagen 1810 
visade upp liknande klyftor. Mordet på Axel von Fersen var i högsta grad 
politiskt till sin karaktär. Det slog upp ett sår som skakade om det svenska 
samhället på ett sätt som inte tidigare varit fallet i samband med folkliga 
oroligheter. Lagarna ifrågasattes och en skiljelinje i debatten låg i respek-
ten för medborgarna kontra den allmänna säkerheten. Debatten skulle 
komma att pågå under mycket lång tid – och är ännu i våra dagar högst ak-
tuell.169 De processer av internationalisering, politisering och demokratisering 

166 BgP 14/10 1810, s. 409–421.
167 Bihang till riksdagens protokoll 16/10 1810, bd. 3, s. 254–255.
168 Dagligt Allehanda, 1/12 1810.
169 Efter attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 har bl.a. terroristlagar disku-
terats i dessa termer.
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som utvecklingen i det föregående kapitlet starkt byggde på, och som fick 
fart under perioden efter franska revolutionen, låg till stor del bakom ock-
så det som hände utanför Riddarhuset den 20 juni 1810. Axel von Fersen 
hade, med sina gustavianska ideal, blivit något av en anakronism i en tid då 
”frihet” och ”jämlikhet” plötsligt var på modet.  

Sannolikt var så gott som hela stadens befolkning ute på gatorna för att 
titta på likprocessionen. Folkmassan under mordet och det efterföljande 
upploppet var större än någonsin. Den tillbakahållna taktik som myndig-
heterna med stor framgång tidigare hade hållit sig till, misslyckades denna 
gång kapitalt. Förhandlingarna ute på gatan och i det Hultgrenska huset 
nådde aldrig riktig fram. Resultatet kom att bli en lynchning av riksmar-
skalken som följdes av en kraftig våldsutveckling på Stockholms gator. 
Militären bytte under eftermiddagen skepnad, från återhållsamhet till 
aggressivitet. En mängd dödsfall och svårt skadade personer noterades 
under kvällen den 20 juni. Myndigheternas förändrade strategi bör tolkas 
utifrån de förändrade förutsättningarna. Det militära janusansiktet tycks 
ha speglat sig också i massornas sammansättning. Flera dagboksförfattare 
påtalade att det var helt andra grupper som syntes attackera soldaterna 
med stenkastning och annat under kvällen än de som visat sig vid sidorna 
längs liktågets färd genom Södermalm och Gamla stan. 

Rune Hedmans undersökning bekräftar – åtminstone delvis – tesen om 
de dubbla massorna. Men också debatten efteråt tar spjärn i mordets och 
upploppets klassaspekter. De röda sidenparaplyerna återkommer i flera 
betraktelser. Användandet av begrepp som ”medelklass” visar på en sam-
hällsåskådning som inte längre fullt ut vilade på korporationer och privile-
gier utan snarare på ekonomisk bärkraft. 

För första gången uppträdde också offentligt en folklig kritisk opposi-
tion i samband med oron. Militärens och myndigheternas fiaskobetonade 
agerande kritiserades inte bara i dagböckerna utan även i tidningar och i 
tryckta pamfletter. I och med fersenska mordet kom också pressen att inta 
en ny roll i den svenska upploppshistorien. Det var till stor del genom tid-
ningarna som folkmassan hade uppviglats. Fabeln ”Rävfarne” som tryck-
tes i Nya Posten veckan före mordet lär ha spelat en avgörande roll för det 
genomslag som giftmordsryktena fick. Den nya tryckfrihetsförordningen 
var bara några månader gammal, och redaktionerna hade ännu inte hun-
nit växa ordentligt. Men den uppviglande och ryktesspridande fasen före 
mordet, tillsammans med rapporteringen och debattlustan efteråt, gör att 
man ändå för första gången kan tala om pressen som en tredje aktör i den ur-
bana gatuoron – vid sidan av folkmassan och militären. 

Den demokratiserande processen hade fortsatt vilket visade sig i upplop-
pet. Det artikulerade syftet med mordet och upploppet efteråt var förvisso 
inte lika starkt som vid det medelklassbetonade ebelska upploppet 17 år ti-
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digare. Men effekten av mordet på riksmarskalken och attackerna mot mili-
tären och adeln fick på sikt stora konsekvenser på det nationella planet. På-
verkansgraden var hög, och de samhälleliga maktstrukturerna utmanades 
på ett markant sätt. Det primära syftet – att straffa Axel von Fersen – kan 
klassas som nationellt och pragmatiskt. Men i bakgrunden låg mer principi-
ella krav. I synnerhet ifrågasattes adelsväldet och resterna av den gamla gus-
tavianska hovkulturen. Tydliga paralleller till ebelska upploppet kan dras 
även utifrån klassaspekten och de irriterade angreppen på rättsstaten. 1793 
krävde folket att man arresterade officeraren och adelsmannen de Frese. 
1810 gällde samma krav för von Fersen. Även synen på rättsrötan lyser tyd-
ligt igenom i de båda oroligheterna. Enligt forskningen var rättsinstanserna 
mycket väl förankrade i det svenska tidigmoderna samhället.170 Men mot 
slutet av 1700-talet hade plötsligt en skepsis mot rättvisans instanser dykt 
upp bland folket – åtminstone i Stockholm. Både 1793 och 1810, liksom vid 
fler tillfällen drev folket med domstolsväsendet och vägrade lita på att lagen 
var lika för alla. T.ex. berättar källorna om en skenrättegång för Fersen som 
ska ha hållits under episoden inne i stadsvaktens corps-de-garde.171 

I den återstående delen av kapitlet kommer flera av de ovan diskutera-
de linjerna att utvecklas vidare: Myndigheternas tilltro till det försiktiga 
agerandet gentemot folkmassan skulle visa sig ha skadats rejält i och med 
misslyckandet 1810. Arbetet med att ta fram en ny upprorslag låg länge vi-
lande men återupptogs så småningom efter ytterligare orosincidenter. Det 
svenska samhället fortsatte sin färd mot demokratisering, och ett kontinu-
erligt ökat folkligt intresse för nationell och internationell politik fick fäs-
te bland huvudstadens befolkning. Tidningsredaktionerna bejakade denna 
rörelse och bekämpade censurreglerna för att kunna granska och utmana 
samhällsstrukturerna. Så småningom bröt de den så kallade indragnings-
makten och fick successivt allt större inflytande i offentligheten. Vid oro-
ligheterna 1838 och 1848 agerade de stora Stockholmsdrakarna som cen-
trala och starka aktörer som en tredje part mellan massan och makten.

Tiden 1810–1850
Pressen på frammarsch

Ordningsfrågan
Fersenska mordet kom att bli föremål för diskussioner även under den 
nästkommande riksdagen, 1812. Men denna gång hade frågan om lagänd-

170 Se t.ex. Jarrick & Söderberg (red.) 1994, s. 71; Österberg 1995, s. 171–197; Jarrick & Söderberg 
1998, s. 207–237; Andersson 1998, 186–189.
171 Nerman 1933, s. 143–152, med hänvisning till Brelin, Hedvig Elisabeth Charlotta samt flera 
rättegångsvittnen.
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ringen fallit bort och istället var det framför allt tryckfriheten som debat-
terades. Frågan om ny upprorslag blev däremot liggandes i nära trettio år 
innan den åter aktualiserades vilket skedde på riksdagen närmast efter 
nästa stora upplopp i Stockholm 1838. Men även händelserna 1848 gene-
rerade starka riksdagsdebatter. Under tiden kom den gamla paragrafen i 
missgärningsbalken att utgöra det huvudsakliga lagrummet mot upplopp 
hela perioden igenom. 

Men om debatten kring lagstiftningen tycks ha vilat åtminstone under 
de lugnare åren, så var frågan om ordningsväsendet och polismyndighe-
tens organisation ständigt aktuell. Debaclet 1810 fick många att misstro po-
lisen, och samtidigt höjdes skarpa röster för att efter internationellt möns-
ter få till ett närmare samarbete med militären. För det var inte endast i 
Sverige som polisorganisationen diskuterades vid den här tiden, motsva-
rande frågor kom att bli föremål för diskussioner och mängder med utred-
ningar också runt om i Europa under 1800-talets första hälft. Den osäker-
het som spred sig i framförallt huvudstäderna efter revolutionen i Paris 
var inte ensam orsak. Björn Furuhagen förklarar den moderna europeiska 
stadspolisens uppkomst utifrån industrialismens samhällsomvandling.172 
Friktion mellan nya och gamla grupper och yrkeskategorier medförde 
klassmotsättningar där en uppåtstigande medelklass krävde ordningens 
upprättande. Kriminalitet började betraktas med nya ögon som hot inte 
endast mot individen utan mot hela samhället. En ny rättsuppfattning 
tvingade fram nya lagar och humanare strafformer. Cellfängelserna slog 
igenom på kroppsstraffens bekostnad. Polisen förväntades samtidigt ut-
föra delvis andra och nya uppgifter framförallt gällande övervakning och 
disciplinering. Däremot visar forskningen inte entydigt på ett ökat behov 
av polismän och ordningsvakter utifrån mängden brott – mycket tyder på 
att brottsfrekvensen var relativt oförändrad i Europas storstäder under pe-
rioden. 

I Frankrike återupprättade Napoleon Parispolisen sedan organisationen 
havererat efter 1789. Den nya organisationen inkorporerades i den statliga 
centralbyråkratin, och den fick efterföljare i flera av de syd- och central-
europeiska länderna. En något annorlunda utveckling skedde inom den 
anglosaxiska rättstraditionen där den lokala förankringen var starkare. 
Londons starkt expansiva utveckling med sin tidiga industrialisering och 
befolkningsexplosion medförde ett enormt behov av en ny polisorgani-
sation redan under 1700-talets slut. Ett antal genomgripande utredningar 
hann läggas på bordet och förkastas innan man slutligen kunde enas och 
genomföra en omorganisation 1829. Det blev den mest omfattande polis-
reformen dittills i Europa. Med över 3 000 poliser kom London att bli värl-
dens polistätaste stad. 

172 Furuhagen 2004, kapitel 1.
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Det som skiljde den anglosaxiska från den franska polisen var främst 
självstyret och den lokala organisationen. Men också polisens civila status 
var långt mer framträdande i England än i Frankrike där skotten mellan 
polis och militär inte alltid var vattentäta. Londonmodellen kom snabbt 
att spridas till andra storstäder, framförallt i England och USA. Men även 
de skandinaviska länderna skickade delegater som gjorde genomgripan-
de platsstudier. I de tre huvudstäderna (Stockholm, Köpenhamn, Oslo) 
 sjösattes nya polisorganisationer runt seklets mitt, alla enligt brittisk mo-
dell. Stockholm fick sin nya polis år 1850, men vägen dit var – liksom i Lon-
don – kantad av en mängd förkastade förslag och utredningar.173 

Vid tiden för fersenska mordet var ordningsväsendet i Stockholm rela-
tivt oförändrat sedan införandet av poliskammaren 1776. De styrkor som 
patrullerade Stockholm lydde förenklat under tre separata huvudmän. 
Staden organiserade, genom politiborgmästaren, stadsvakten och separa-
tionsvakten med en personalstyrka på runt 120 man. Här kan även borgar-
gardet räknas in, men deras uppgifter var från slutet av 1700-talet enbart 
ceremoniella. Överståthållarämbetet organiserade brandvaktens personal 
på drygt 200 man. Men också poliskammaren med ett 60-tal personer in-
klusive den hemliga polisen låg under överståthållarämbetets försorg även 
om viss ordergivning och rapportering skedde direkt till kungen, i vissa 
fall via justitiekanslern. Den tredje huvudmannen var den militära organi-
sationen som patrullerade huvudstaden genom garnisonsvakten. Till stora 
delar kolliderade de olika vaktstyrkornas uppgifter vilket inte bara var in-
effektivt utan även ledde till konflikter. Viss uppdelning hade emellertid 
gjorts främst i geografiskt hänseende mellan stadsvakten och de militära 
styrkorna som huvudsakligen patrullerade olika delar av staden under dag-
tid. Brandvakten skötte bevakningen och brandtillsynen under nätterna.174 

De olika vaktslagens numerär hade ökat endast i viss mån under 1700-ta-
let, och den relativt långsamma expansionstakten fortsatte på samma sätt 
under hela första halvan av 1800-talet. (Det enda undantaget skulle möjligen 
vara den hemliga säkerhetspolisen vilken fick ett uppsving under Karl Johan 
som hade erfarenhet av den motsvarande organisationen i det revolutionära 
Frankrike.)175 Även om Stockholm kunde betraktas som en relativt lugn stad 
var utvecklingen i längden ohållbar, och i takt med att läget och oordningen 
på Stockholms gator förvärrades växte även kritiken mot polisen. Efter flera 
utredningar avskaffades därför brandvakten 1835 samtidigt som stadsvakten 
fördes in i en ny organisation under överståthållarens försorg. Efter sydeu-
ropeiskt mönster militariserades den nya organisationen och gavs namnet 

173 För den internationella utvecklingen före 1850, se Furuhagen 2004, kap. 1, och där anförd 
litteratur.
174 Se kapitel 2.
175 Anners 1997, s. 135 f.
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Stockholms stads militärkår. Den sammanlagda personalstyrkan i militärkå-
ren låg på runt 270 personer inklusive officerare, underofficerare och under-
befäl, m.m.176 Militärkåren fick en tredelad uppgift: dels som polisvakt, dels 
som brandvakt och dels som brandkår. Det rena polisarbetet stod fortfaran-
de den civila organisationen under poliskammaren för.

Reformen fick inte den effekt på ordningen i staden som man hoppats 
på varför debatten kring frågan fortsatte. Aftonbladet föreslog i en artikel i 
januari 1838 ytterligare en sammanslagning, nu mellan den nybildade mili-
tärkåren och den civila organisationen i poliskammaren. Förslaget – som 
var tydligt inspirerat av den nyinrättade Londonpolisen – fick ökad aktua-
litet under sommarens oroligheter i samband med Crusenstolpekraval-
lerna varpå debatten intensifierades. Någon sammanslagning kom dock 
aldrig till stånd. Däremot antogs en ny polisinstruktion i november året 
därpå som stärkte polisen genom kraftigt ökade anslag. De ekonomiska re-
surserna hämtades huvudsakligen via höjda skatter varför Aftonbladet var 
starkt kritiskt till reformen. Uppsyningsmännen och gevaldigerna fick nu 
höjda löner och samtidigt nyanställdes ett 20-tal poliser under de närmsta 
åren. Stockholm indelades i tre huvuddistrikt och i vart och ett av dessa in-
rättades ett polisvaktkontor.177 Men debatten fortsatte och efter reformen 
1839 lutade sig opinionen allt mer mot den brittiska traditionen i stället för 
som tidigare mot den franska. Och när 1850-års organisation lanserades 
låg den således helt i linje med Londonmodellen.178 

Den uteblivna oron i Stockholm 1810–1838
Sommaren 1838 – mitt under de då pågående våldsamma Crusenstolpe-
kravallerna – försökte överståthållaren Axel Möllerhielm lugna massorna 
med en proklamation riktad till Stockholms invånare. Han skrev då bland 
annat raderna: ”För första gången på 28 år, utmärkta av lydnad för lagarna 
och av det samhällslugn, som därav beredes, hava huvudstadens innevå-
nare varit vittnen till uppenbara våldsamheter”.179 Med tanke på de oroliga 
åren kring sekelskiftet fram till mordet på Fersen så tycks, om man får tro 
Möllerhielm, Stockholm alltså ha blivit en lugnare stad under 1810-, 1820- 
och 1830-talen. 

Även senare tiders forskningsläge ger stöd för Möllerhielms reflektion. 
Varken Rolf Karlbom eller Nils Staf kan redovisa någon iögonfallande oro 
för de kommande decennierna. Karlbom omnämner blott fyra incidenter 
i Stockholm för tiden 1811–1850 varav inget kan hänföras till hans kategori 

176 Inte 144 personer, jfr. Furuhagen 2004, s. 45. Separationsvakten tycks ha utgått i och med om-
organisationen, se Staf 1950, s. 382. I och med att den nya organisationen fördes in under överståt-
hållarämbetet fick kronan ett ännu tydligare grepp över ordningsväsendet och övervakningen av 
huvudstaden. Jfr. inrättandet av äldre poliskammaren 1776.
177 Staf 1950, s. 428 f.
178 Furuhagen 2004, kap. 2
179 Överståthållarens kungörelse 1838, se Nerman 1938, s. 256.
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”hungerupplopp” (se kapitel 3). Tre av de uppräknade händelserna i Stock-
holm är strejker vilka inträffade 1811, 1824 och 1849.180 

Den fjärde incidenten i Karlboms uppräkning kan emellertid vara värd 
att stanna upp vid. Det rörde sig om ballongupploppet 1831. En fransk aero-
naut hade tagit sig till Stockholm för att förevisa en ballonguppstigning 
på Kungliga Djurgården. Runt 375 personer hade betalat vardera runt 200 
riksdaler banco i entré för att på första parkett få uppleva spektaklet. Men 
därutöver hade en långt större samling stockholmare tagit position på grä-
set och kullarna runt omkring. Nu hände det olyckliga att uppstigningen 
aldrig blev av. Tydligen var det järnfilspån, vilket användes för att alstra 
den nödvändiga ballonggasen, som inte hade funnits på plats i tillräcklig 
mängd. Åskådarna väntade tålmodigt i ett par timmar, men när ballongen 
fortfarande vägrade lyfta blev upprördheten för stor. Medan folket utanför 
avspärrningarna stormade grindarna, gav de därinne sig på ballongen och 
utsatte den för vandalisering. Någon polisutredning blev det emellertid 
aldrig av händelserna.181

Nils Staf har i sin studie om polisväsendet i Stockholm inget att rap-
portera vad gäller upplopp eller gatuoroligheter under tiden mellan fer-
senska mordet och Crusenstolpekravallerna 1838. Istället ägnar han stort 
utrymme åt poliskammarens spionageverksamhet. Efter turbulensen med 
revolutionen, maktkampen runt de båda kronprinsvalen och inte minst 
det stora upploppet 1810 var det politiska läget i huvudstaden mycket osä-
kert. Den nye kronprinsen och den reelle innehavaren av landets politiska 
makt, Karl Johan, kunde inte känna sig mycket tryggare än sina närmaste 
föregångare på den svenska tronen. Mönstret tycks således ha gått igen 
hela tiden ända sedan kungamordet på Operan 1792. Och Karl Johan var 
inte heller sen att utnyttja den spionageorganisation som hade existerat 
sedan Gustav III:s dagar. 

Utöver detta lät kungen i december 1812 även utfärda ett förbud emot all 
gemenskap med den gamle kungen Gustav Adolf och hans familj.182 Syftet 
var naturligtvis att motverka eventuella kontrarevolutionära konspira-
tioner. Förbudet tillämpades och gav tillfälle till en lång serie utredningar 
i Stockholms poliskammare. Någon allvarligare komplott lyckades man 
emellertid aldrig spåra. Ingen av de större polisutredningarna ledde till åtal, 
och enligt Staf byggde de på mer eller mindre grundlösa angivelser vilka till-
kommit i provokatoriskt syfte gentemot den misstänksamme Karl Johan.183 

180 Karlbom 1967, s. 97, 98 f., 125 f.
181 Karlbom 1967, s. 101 f. Källor: Aftonbladet, 23, 24/9 1831; Dagligt Allehanda, 17, 22, 24/9 1831; 
Poliskammarens diarium 23/9, 3, 15/10 1831, CIa1:1831, Äldre poliskammaren, ÖÄ, SSA. Se även 
Löwenhjelms inlägg på riksdagen 1840/41, RAP 17/10 1840, bd. 13 s. 401.
182 KF 10/12 1812, se även Staf 1950, s. 362.
183 Med nedslag 1817, 1820 och 1832 lyfter Nils Staf fram ett flertal sådana ”affärer”, Staf 1950, 
s. 62–372.
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Inte heller i mina egna undersökningar av slottsrättens domböcker syns 
någon påtaglig folklig oro under perioden. Den enda incidenten i mate-
rialet som något påminner om upplopp var egentligen ett större krogbråk 
utanför Beata Krutmeyers näringsställe på Skottgränd i Gamla stan. En 
gardessoldat och en gesäll hade råkat i luven varpå slagsmål uppstod inne 
i lokalen. Mer folk, bl.a. ytterligare en skock gardessoldater, lade sig i och 
slagsmålet fortsatte ut på gatan. När polispatrullen (vilken bestod av minst 
fyra uppsyningsmän och en gevaldiger) kom drogs även den in i slagsmå-
let. Poliserna lyckades emellertid få med sig två av slagskämparna till häk-
tet och efter förhör med dessa erhölls ytterligare information om bråket. 
Hur många som deltog i slagsmålet framgår tyvärr inte av domboken. En-
dast två av bråkstakarna kunde dömas, men även den ansvarige gevaldi-
gern ställdes till ansvar och dömdes för polisernas deltagande i bråket.184 

Stockholm var emellertid inte ensamt om att kliva in i en period av ordning 
vid den här tiden. Som ett sista bloss av det turbulenta sekelskiftets flam-
mor kom bondeoroligheterna i Klågerup i Skåne 1811, men därefter tycks 
lugnet ha lagt sig även i övriga Sverige. Den här bilden bekräftas av flera in-
lägg av ledamöter på den riksdag som följde efter Crusenstolpekravallerna 
och som avhölls i Stockholm 1840–1841.185 Ser man till Rolf Karlboms bok 
förstärks bilden ytterligare. Data till figur 4 har hämtats ifrån Karlboms 
karta över hungerupplopp och strejker över hela landet 1793–1867. 

Figur 4. Hungerupplopp och strejker 1793 –1867, fördelade årsvis

källa: Rolf Karlbom: Hungerupplopp och strejker 1793–1867, s. 225.

184 Slottsrättens dom den 28/1 1835, SSA.
185 Greve Gustaf Löwenhielm, e.m. 17/10 1840. RAP 1840/41, bd. 14, s. 420 f. Greve Arvid Posse, 
30/9 1840. RAP, bd. 13, s. 389 ff. Ola Jeppsson, 15/3 1841. BdP 1840/41, bd. 11, s. 197.
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Figuren visar tydligt på tre toppar i den svenska oron under den studerade 
perioden. En första inträder strax före sekelskiftet 1800, huvudsakligen 
beroende på den studerade oron i svenska Pommern. Efter 1811 inträder 
så den långa lugna perioden som pågår åtminstone fram till andra halvan 
av 1830-talet. De två sista topparna inträder sedan inte förrän under 1850-, 
respektive 1860-talen.186 

Stockholm 1810–1848: stagnation, tidningar och debatt
Det direkta våldet tycks alltså ha avtagit decennierna efter 1810. Men även 
om det var lugnt på gatorna i Stockholm, så pågick under ytan, och succes-
sivt allt mer öppet, stridigheter mellan olika politiska falanger och grup-
peringar. Blodigt blev det dock på allvar inte förrän sommaren 1838, och än 
värre ytterligare tio år senare. 

I och med Karl Johans tillträde på tronen kom, som ytterligare tecken på 
det minskande våldet i det svenska samhället, den långa perioden av fred 
som pågår än idag. Karl XIV Johan blev (paradoxalt nog med tanke på hans 
bakgrund som officer i Napoleons armé, men också med tanke på hans 
offensiva krigföring under tiden som kronprins fram till 1818) den första 
svenska regent som regerat enbart i fredstid.187 Men läget för Sverige och 
särskilt huvudstaden, var trots freden och det avtagande våldet fortsatt 
problematiskt. Stockholm befann sig vid Karl Johans trontillträde mitt 
inne i den över hundraåriga perioden av kraftig befolkningsstagnation, och 
till följd av denna även i en ekonomisk stagnation. Nedgången innebar inte 
minst ett bakslag för näringsutvecklingen. Arbetslösheten slog årligen nya 
rekord och samtidigt sjönk lönerna dramatiskt. Fattigdomen var utbredd 
och det lilla som fanns av fattigvård och socialhjälp gick på knäna. Även 
om vissa tendenser till förbättringar kunde skönjas även i detta avseende 
från tiden runt 1810 och framåt bestod stagnationen ända in på 1850-talet.

Tillsammans yttrade sig stagnationsperioden – som av vissa räknas från 
mitten av 1700-talet och av andra från 1710-talet eller rent av från 1690-ta-
let, in till mitten av 1800-talet – som en sekellång broms i Stockholms ut-
veckling. Vid inträdet till frihetstiden tedde sig Stockholm på många plan 
som en helt ny huvudstad. Under 1600-talets stormaktstid hade stadskar-
tan ritats om. Den gamla medeltida bebyggelsen hade rivits och lämnat 
plats för stenhus och palats i raka rader. Expansionen hade nått långt ut på 

186 Karlbom 1967, s. 222–250, karta s. 225. Den höga stapeln i figuren avser året 1855 vilket Karl-
bom anser utgöra en vändpunkt. Genom att jämföra topparna med tidpunkter för prisstegringar 
på spannmål, anar Karlbom ett ekonomiskt orsakssamband mellan brödpriser och folklig oro. 
Karlbom använder dock, som nämnts tidigare, en från mig något avvikande princip för vilka in-
cidenter som studeras. T.ex. finns inte vare sig fersenska mordet, Crusenstolpekravallerna eller 
marsoroligheterna med i hans karterade förteckning.
187 I själva verket var det förmodligen just minnena från Napoleonkrigen samt förvärvet av 
Norge som var Karl XIV Johans drivkraft och som säkrade freden. Se t.ex. Carlsson & Rosén 1980, 
s. 279 ff.
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malmarna. Och mellan broarna växte en huvudstad fram i nya ståtliga och 
solida byggnader ämnade för statlig byråkrati. En mängd nya ämbetsverk 
såg dagens ljus. Och parallellt med den centrala administrationen växte 
även den kommunala stadsadministrationen. Vid skiftet mellan stor-
maktstiden och frihetstiden var de nya strukturerna i mångt och mycket 
färdiglagda. Stockholm hade fått en ny kostym i modernt snitt ämnad 
för en modern statsapparat. Under resterande delen av 1700-talet och 
första halvan av 1800-talet skedde därför inga större förändringar. Admi-
nistrationen, domstolsväsendet, den fiskala apparaten var liksom den fy-
siska infrastrukturen – gatorna, kvarteren, vattendragen, osv. – i stort sett 
dem samma fram tills dess att stagnationen kom att avta under 1850- och 
1860-talen då hjulen åter började snurra. Ur ett fågelperspektiv kan Stock-
holm ha sett ut att ha legat i en hundraårig Törnrosasömn. 

Men nere på markplanet skedde naturligtvis förändringar. Även om 
gatunätet var relativt orört hade husen vuxit och träfasaderna ersatts av 
sten. Befolkningsstrukturen var inte längre densamma. Mycket tyder på 
att medelklassen hade förlorat sin ställning under den långa stagnationen 
då fattigdomen ökade och större delen av befolkningen kom att hamna i 
ett socialt undre skikt. Samtidigt skedde en proletarisering av samhället 
som medförde en förskjutning i näringsstrukturen bort från de medeltida 
hantverkaryrkena mot nya fabriks- och ämbetsmannayrken.188 Det patriar-
kala privilegiesamhället hade ersatts med ett borgerligt frihetligt samhäl-
le. Ekonomiskt styrdes Sverige inte längre av det gamla adelsväldet. En ny 
pengastinn samhällsklass hade växt upp ur den lukrativa utrikeshandeln. 
Kvarteren runt Skeppsbron kom därför att bli rikets finansiella centrum. 
På samma sätt hade genomgripande förändringar skett inom administra-
tionen. På ytan var det i stort sett samma stormaktstida ämbetsverk som 
styrde riket och huvudstaden 1850 som hundra år tidigare. Men föränd-
ringarna hade skett inom verken med nya tjänster, befattningar och besluts-
vägar. Internationaliseringen och liberaliseringen tvingade så småningom 
fram förändringar för såväl näringslivet som den offentliga administratio-
nen. Grunden hade lagts för Stockholms väg in i industrialiseringen. 

Arvet från stormaktstiden var emellertid inte längre tillräckligt för en mo-
dern huvudstad. Kostymen måste sys om. Och så skedde också i rask takt 
från 1800-talets mitt. Nya reformer som främjade näringslivet, politiken 
och demokratin genomfördes under 1840-, 1850- och 1860-talen. Bland 
många kan räknas upp: folkskolestadgan 1842, tryckfrihetsförordningen 
1845, fattigvårdsförordningen 1847, ny polisorganisation 1850, judefrågan 
och religionsfrihetens successiva genomförande med viktiga årtal 1854 
och 1870, kommunalreformen 1862, näringsfrihetsförordningarna 1846 

188 Nilsson (red.) 2002a, s. 193.
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och 1864 och tvåkammarriksdagen 1865/66.189 Och under de följande de-
cennierna ritades dessutom även kartan återigen om; Lindhagensplanens 
ledord ”luft och ljus” förde ett kraftigt expanderande Stockholm in i en ny 
tid. Under tioårsperioden mellan 1855 och 1865 ökade Stockholms befolk-
ning med mer än en tredjedel (vilket kan jämföras med de negativa folkök-
ningssiffrorna som visades upp bara 50 år tidigare). Och under de följande 
decennierna fortsatte ökningen explosionsartat (se figur 5).

Det som kanske mer än något annat drev på den inre utvecklingen under 
perioden från 1800-talets början var som nämnts internationaliseringen 
och liberaliseringen. Karl Johanstiden har i forskningen beskrivits som en 
kamp mellan de två politiska ytterligheterna; liberala respektive konser-
vativa falangerna.190 Vid ankomsten till Sverige och senare makttillträdet 
ansågs allmänt att Karl XIV Johan stod för de nya liberala värderingarna. 
Men snart kom han att agera allt mer reaktionärt och han gled successivt 
över till den konservativa sidan. I praktiken fungerade kungen mer el-
ler mindre som en spärr mot samhällsförändringarna. Sonen Oscar var 
den som reformvännerna istället kom att luta sig mot och flera av de ovan 

189 Se t.ex. Carlsson & Rosén 1980, s. 308–309.
190 Carlsson & Rosén 1980, s. 302. Jfr. Edgren 2005, s. 33 f. Edgren arbetar med tre huvudinrikt-
ningar där han någonstans mellan en ”radikalt reformistisk” (liberal) och en ”korporationsbeva-
rande” (konservativ) placerar en ”moderat reformistisk” inriktning. 

Figur 5. Stockholms befolkningsökning i procent för femårsperioder 1800–1905

källa: L. Nilsson 2002b. Tabell 1, s. 18. anmärkning: *) Uppgift saknas för 1895.
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nämnda reformerna kan tillskrivas 
honom. Detta ska också ses som en 
förklaring till det höga reformtem-
pot efter Karl Johans död och makt-
skiftet 1844. 

Tiden dessförinnan beskrivs 
istället bäst som en epok av skyt-
tegravstaktik från två motstridiga 
partier där den liberala sidan endast 
gjorde sporadiska men successiva 
framsteg. Företrädare för den libe-
rala oppositionen hittades inom 
alla ständer på riksdagen, även om 
prästerna anslöt något senare än öv-
riga, men även bland ofrälse stånds-
personer och intellektuella. Men 
framförallt var det bland publicister 
och andra inom den nyvaknade tid-
ningspressen som den utmanande 
debatten kom att föras. 

Aftonbladet, som grundades av Lars Johan Hierta 1830, var inte den första 
men utan tvekan den viktigaste och mest lästa av de liberala tidningarna. 
Andra periodiska forum för den liberala debatten var Argus som utkom 
under flera namn, bl.a. Nya Argus, från och med 1820 men även Stockholms 
Posten och Dagligt Allehanda som var etablerade sedan tidigare. Flera radi-
kala och regimkritiska tidningar hade ju startats och levt under den korta 
perioden av tryckfrihet under 1790-talet.191 Åren närmast efter militärkup-
pen och författningsreformen 1809 genomlevdes en sådan fas en gång till. 
I mars 1810 släpptes censuren, varpå en uppsjö av ny litteratur i form av 
pamfletter, broschyrer och periodika gick genom tryckpressarna. 

Till en början var dessa skrifter mestadels vänligt inställda till regimen, 
men snart kunde ett tydligt oppositionellt mönster skönjas. I flera relativt 
kortvariga tidningar som t.ex. den tidigare nämnda Allmänna Opinionens 
Organ höjdes rösterna mot den nya författningen och kronprins Karl Jo-
han. Kritiken bottnade i att den förda politiken inte var tillräckligt radikal; 
man ville se privilegiesamhällets upplösning och införande av näringsfri-
het, men det fanns också ett missnöje med den förda utrikespolitiken och 
alliansen med Ryssland. Att ekonomin inte heller tycktes förbättras gjorde 
naturligtvis sitt till.192 

191 Se kap. 3.
192 Gustafsson & Rydén 2000, s. 220, 243–246; Edgren 2005, s. 55–64.

Karl XIV Johan till häst utanför Kungliga 
slottet i Oslo. Ryttarstaty av Brynjulf 
Bergslien, 1875. Foto: Mats Berglund.
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Det politiska etablissemanget 
pressades allt hårdare av de nya pu-
blicisterna. Ett av regeringens vik-
tigaste motvapen blev därför lagen 
om indragningsmakten. Den inför-
des av Karl Johan 1812. Med indrag-
ningsmakten kunde regeringen 
godtyckligt förhindra utgivning av 
misshagliga publikationer. Till en 
början med det uttalade syftet att 
hindra störningar i det utrikespoli-
tiska arbetet. Men i takt med att op-
positionen stärkte sina positioner 
under 1820- och 1830-talen kom la-
gen att utnyttjas i allt högre grad för 
inrikespolitiska ändamål.193 

Sammantaget drabbades ett 60-
tal publikationer. Det mest kända 
är kanske Aftonbladet som gång på 
gång föll offer, men varje gång lyck-

ades redaktionen med Lars Johan Hierta i spetsen visa på uddlösheten i 
indragningsmakten då tidningen ständigt kom ut under modifierat namn. 
(Det Nya Aftonbladet, Det första Aftonbladet, Det andra Aftonbladet, osv.) 
Men parallellt utnyttjades även tryckfrihetsförordningen för att i domstol 
fälla oppositionellt inriktade tidningar och publicister. Närmare fyrtio rät-
tegångar hölls under 1830-talet, varav runt hälften med fällande dom.194 

Tidnings- och teatermannen Anders Lindeberg var en av dem som drab-
bades av den restriktiva tryckfrihetspolitiken då han åtalades för majes-
tätsbrott i april 1834. Lindeberg hade tjänstgjort som fänrik i finska kriget 
1808 och deltog senare även i Karl Johans fälttåg i Tyskland 1813.195 Under 
1820-talet gjorde han karriär som författare och publicist. Han blev chefre-
daktör för Stockholms Posten 1821 och stod på den tiden under Karl Johans 
beskydd. Under de första åren av 1830-talet växte dock kritiken mot regi-
men. Lindeberg anklagade det politiska etablissemanget för att grundlags-
vidrigt bedriva teatermonopol då inga andra teatrar än den kungliga fick 
tillåtelse att etableras. 

193 Lagen om indragning stödde sig på tre ben. Indragning kunde ske om en publikation var våd-
lig för allmän säkerhet, om en publikation utan skäl och bevis förnärmade personlig rätt eller om 
en publikation ansågs vara av en ”fortfarande smädande egenskap”. Inledningsvis var det alltså 
det första av dessa ben som vanligen åberopades, men från 1820 kom de två sistnämnda benen att 
användas allt flitigare. ’Indragningsmakten’, Nationalencyklopedin, bd. 9; Wichman 1927, s. 38 ff.
194 Gustafsson & Rydén 2001, s. 51.
195 Lindeberg uppnådde så småningom löjtnants och slutligen kaptens grad innan han tog av-
sked ur krigstjänsten år 1822. Holm, ’Lindeberg, Anders’, SBL, bd. 23, s. 339.

Lars Johan Hierta (1801–1872). Porträtt 
av Emil Berhrens, ur Grimberg, Svenska 
folkets underbara öden, 1922.
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Konflikten ledde till att Lindebergs finansiella stöd från kungen drogs in 
och Stockholms Posten tvingades därför snart lägga ner. Lars Johan Hierta var 
inte sen att utnyttja situationen och erbjöd Lindeberg en position inom re-
daktionen för Aftonbladet. Teaterfrågan fortsatte att engagera men upprepa-
de försök att starta en egen scen med ensemble möttes med ständiga avslag 
från högsta ort. I mars 1834 hade han uppenbarligen tröttnat och inkom 
med en skrift till JO där han riktade allvarliga anklagelser mot konungen. 
Innebörden var densamma som tidigare, huvudsakligen att teatermonopo-
let stred mot grundlagen. Men där fanns även ett välformulerat hot direkt 
mot Karl Johan: ”I dag är ett fjärdedels sekel förflutet, sedan en svensk kon-
ung störtades från sin tron, för att han illa vårdat sitt lands intressen.”196

Skriften resulterade i ett åtal mot Lindeberg där han anklagades och 
fälldes för majestätsbrott. Han dömdes till döden men blev benådad till tre 
års fängelse på Vaxholms fästning. Den politiska oppositionen hade fått 
en martyr, och Lindeberg visade sig vara villig att spela den rollen fullt ut. 
Benådningen vägrade han ta emot och anhöll istället om att få bli av med 
huvudet på sin egen födelsedag den 8 november – tillika årsdagen av Stock-
holms blodbad!

Ärendet blev allt mer irriterande för regeringen. Utvägen fick bli att in-
föra en lag om allmän amnesti för landets alla politiska fångar. Den något 
krystade motiveringen var att man på så vis ville uppmärksamma tjugo-
fyraårsdagen av Karl Johans landstigning på svensk mark.197

M. J. Crusenstolpe
Fallet Anders Lindeberg följdes fyra år senare upp av ytterligare två upp-
märksammade högmålsprocesser. Napoleon Berger, som under pseudo-
nym hade publicerat pamfletten Den röda boken eller några af dagens frågor, 
dömdes för majestätsbrott till tolv års fängelse. Berger hade bl.a. argumen-
terat för ökad tryckfrihet och förbättrad fattigvård, och samtidigt skickat 
anklagelser till regeringen om misslyckad utrikespolitik, nepotism och 
ekonomiskt vanstyre.198 Ärendet diskuterades flitigt i den oppositionella 
pressen, men det som framför allt drog uppmärksamheten till sig var pro-
cessen mot tidigare hovrättsassessorn Magnus Jacob Crusenstolpe som in-
leddes den 19 juni 1838. 

Magnus Jacob Crusenstolpe hade en något brokig karriär bakom sig. Efter  
avlagd juridisk examen klättrade han inom domstolsvärlden och fick – fort - 
farande som ung och lovande adelsman – tjänst som assessor vid Svea 
hovrätt. Parallellt hade han även förtroendeuppdrag inom riddarhuset på 

196 Lindeberg, Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, 1834, s. 32; Lindeberg 1918, s. 89 ff.; 
Johannesson 1987, s. 40.
197 Om Anders Lindeberg, se: Lindeberg 1918; Johannesson 1987, s. 35–47; Holm, ’Lindeberg, An-
ders’, SBL, bd. 23, s. 330–344.
198 Nilsson 1980; Åhlén, m.fl. (red.) 1986, s. 241 f.
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1820-talets riksdagar. Men de 
nya liberala idéerna påverkade 
honom och på riksdagen 1828–
1830 tog han oppositionens 
parti i flera centrala frågor. Han 
sökte sig mot de nya frisinnade 
debattörerna. Tillsammans med  
Lars Johan Hierta gav han ut 
en regimkritisk riksdagstid-
ning (1828–1830) och det var re-
dan förhandlat om en plats för 
Crusen stolpe i Aftonbladets för-
sta redaktion. Men innan Afton-
bladet han starta lyckades Karl 
Johan överraskande med ett 
taktiskt drag – åtminstone till-
fälligt – få över Crusenstolpe på 
sin sida. Lockbetet var en tjänst 
som chefredaktör och ansvarig 
utgivare för det nystartade re-
geringstrogna tidningsorganet 
Fäderneslandet (1830–1833). 

Crusenstolpe kom nu istället att närma sig kungen och hovet, och han 
fungerade under en period som Karl Johans rådgivare. Från den positio-
nen hade han god inblick i maktens intriger – något som han utnyttjade 
senare i livet. Men Fäderneslandet hade svårt att locka prenumeranter och 
levde därför med dålig ekonomi. Och i takt med finanserna, försämrades 
även relationerna mellan Crusenstolpe och kungen. I april 1833 försattes 
tidningen i konkurs, och snart därefter hamnade utgivaren på gäldstugan 
med svåra skulder. 

Bitterheten hos Crusenstolpe var stor. Han bröt med etablissemanget, 
sade upp sig från hovrättstjänsten och började försörja sig som fri författa-
re och debattör. Året därefter utgav han sitt första stora regimkritiska epos, 
Skildringar ur det inre av dagens historia, i två band. I januari 1838 påbörjade 
han utgivandet av en serie ”brev” under namnet Ställningar och förhållan-
den. Innehållet var kåseribetonat och stoffet hämtades huvudsakligen från 
societeten och den politiska sfären. Stilistiskt var det många gånger lysan-
de och efterfrågan var stor.

Men redan efter det andra brevet, vilket utkom i mars 1838, hade reger-
ingen fått nog. Tryckfrihetsförordningen användes för att söka få stopp på 
de kritiska skrifterna. Och i juni samma år stod Crusenstolpe åtalad och 
dömd för majestätsbrott till tre års fängelse på Vaxholms fästning i sam-
band med utgivningen av breven. Rättegången och domen kom att bli före-

Magnus Jacob Crusenstolpe (1795–1865). 
Porträtt ur Söderhjelm & Palmstierna,  
Oscar I, 1944.
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mål för en segdragen tryckfrihetsdebatt, men orsakade även de så kallade 
Crusenstolpekravallerna som pågick i Stockholm resten av sommaren.199

Under fängelsevistelsen fortfor utgivningen av Ställningar och förhållan-
den men också av andra artiklar och skrifter. Tonen hade nu skruvats upp 
och angreppen mot kungen och hans närmaste män var bitskare än förut. 
Försäljningen gick bra och Crusenstolpe var trots sin frånvaro ett ständigt 
oroande moment i Stockholmspolitiken. Efter frigivandet 1841 fortsatte 
han sin bana som skriftställare och debattör livet ut. Dock menar Knut 
Wickman i sin artikel i Svenskt biografiskt lexikon att Crusenstolpes infly-
tande dalade efter fängelsevistelsens slut ”helt enkelt därför, att det små-
ningom blev klart för den politiskt tänkande delen av svenska folket, att 
han saknade alla djupare kunskaper i samhällsfrågorna, liksom han sak-
nade en fast och mognad övetygelse”.200 

Crusenstolpesommaren 1838
Den 19 juni samlades alltså hovrättens ledamöter för att döma före detta as-
sessorn Magnus Jacob Crusenstolpe till tre års fängelse å Vaxholms fästning 
för brott mot tryckfrihetslagens fjärde paragraf. Utanför hovrättens lokaler 
i det Wrangelska palatset på Riddarholmen hade emellertid en stor skara 
Crusenstolpe- och tryckfrihetsanhängare samlat sig till en massiv demon-
stration. Enligt den liberala Stockholmspressen utgjordes massan av ”bättre 
klädda” personer som hurrade och ropade ”Vivat Crusenstolpe” när denne 
klev ur sin vagn för att träda in i rättssalen. Även inne i sessionssalen hade 
Crusenstolpe sina anhängare. För i direkt anslutning till uppläsningen av 
det oväntat hårda domslutet stampades det i golvet och ett sorl på gränsen 
till buller spreds bland den stora åhörarskaran. Hurrandet fortsatte oför-
minskat då Crusenstolpe efter domens avkunnade fördes ut ur rättssalen 
och sattes i en vagn för att köras till häktet i Södra stadshuset att sitta av en 
30 dagars besvärstid. Men några oroligheter i övrig syntes inte bland folk-
massan. Alla rapporter vittnar om en förhållandevis lugn demonstration.201

Domen över Crusenstolpe och folkmassans uppträde utanför hovrätten på 
eftermiddagen den 19 juni, blev trots det relativt lugna skeendet upptak-

199 Wichman 1927, s. 62 ff. Tryckfrihetsmålet mot Crusenstolpe togs för första gången upp i 
kämnärsrätten den 23 april 1838, se Wichman 1927, s. 68.
200 Wichman, ’Crusenstolpe. 2. Magnus Jacob Crusenstolpe’, SBL, bd. 9, (citat, s. 427 f.); Mol-
dén 1980a; Moldén 1980b; Johannesson 1987, s. 47–72.
201 Inte desto mindre genomfördes en omfattande polisutredning och rannsakning i slottsrät-
ten gällande ordningens störande under hovrättens sammanträde. Ärendet var svårbehandlat 
och både en rad missar i hanteringen och flera uppenbara förhalningar i rätten av vittnen gjorde 
att det drog ut på tiden. Inte förrän i februari 1840 avkunnades domen. Något parodiskt måste 
man nog anse det faktum vara att endast två personer kunde dömas. Det var en före detta löjtnant 
samt en före detta kanslist som båda fick relativt milda bötesålägganden. Nerman 1938, s. 33–76.
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ten till en av de allra mest oroliga incidenterna i Stockholms historia. Hela 
sommaren 1838 skulle komma att domineras av öppna konflikter mellan 
folket och ordningsmakten. 

Det historiska källmaterialet som finns tillhanda bjuder på en mängd 
problem, inte minst på grund av dess tillkomstsituation. Som Nils Holm-
berg påpekar i en exkurs i sin bok om det svenska samhällsklimatet runt 
1840/41 års riksdag, producerades såväl de officiella rapporterna från mili-
tär och polis som artiklarna i de liberala tidningarna utifrån ett syfte att på-
verka opinionen.202 Det var framför allt Aftonbladet, men även Dagligt Alle-
handa och möjligen några andra liberala tidningar som gick hårdast åt mi-
litären och målade upp en bild av en överdrivet brutal ordningsmakt som 
gick till angrepp mot stockholmarna. Emot detta sökte myndigheternas 
representanter i form av de ansvariga militära och polisiära befälen gång 
på gång hävda att de hade agerat helt defensivt. Det finns emellertid även 
ett omfattande juridiskt material för forskningen att luta sig emot.

Precis som gällande fersenska mordet är Crusenstolpekravallerna täm-
ligen väl dokumenterade i såväl källor som litteratur. Men samtidigt har 
ingen genomgripande vetenskaplig studie kring oroligheterna presente-
rats sedan Carl Hallenborgs artikel i Historisk tidskrift 1924. Knut Wich-
man (1927) och Nils Holmberg (1934) har båda ägnat viss uppmärksamhet 
åt särskilda aspekter av ”rabulistfejderna 1838” i sina respektive avhand-
lingar. Den mest användbara undersökningen är emellertid Ture Nermans 
skrift Crusenstolpes kravaller från 1938. I likhet med hans motsvarande ar-
bete om fersenska mordet är även detta verk till stora delar att betrakta 
som en kommenterad excerptsamling.203 

Den moderna forskningen kring Crusenstolpesommaren finner man 
närmast uteslutande i olika presshistoriska sammanhang. Av flera verk 
i genren kan framför allt nämnas Kurt Johannessons bidrag i antologin 
 Heroer på offentlighetens scen från 1987.204 Som en följd av den relativt ensi-
diga belysningen i den senare forskningen har analyserna av händelserna 
1838 främst kretsat kring politiska och publicistiska motiv. Journalisten 
Magnus Jacobsson sammanfattar forskningsläget i sin populärt hållna bok 
om marsoroligheterna: 

Det saknades visserligen inte grund för ett folkligt missnöje: det gångna året 
hade präglats av missväxt, lågkonjunktur och arbetslöshet. Men det var inte 
hunger som drev fram Crusenstolpekravallerna, det var kraven på yttrande-
frihet och näringsfrihet. Det var det närmaste Sverige kommit en borgerlig 
revolution, liknande dem som skakade Europa under revolutionsåret 1830.205

202 Holmberg 1934, Exkurs, s. 245–252.
203 Hallenborg 1924; Wichman 1927; Holmberg 1934; Nerman 1938.
204 Johannesson 1987, s. 9–79.
205 Jacobson 2006, s. 52.
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Min utgångspunkt ligger snarare i oron i sig – på massans och på myn-
digheternas agerande – och tar avstamp i resultaten från de föregående 
kapitlen. Förutom de för avhandlingen generella frågorna, syftar det här 
avsnittet till att svara på några för Crusenstolpekravallerna mer specifika 
frågor: 

Hur förklaras oron efter de 28 åren av relativt lugn? Crusenstolpekraval-
lerna bjöd på våldsamma oroligheter under en hel sommar. Förändringen 
från den tidigare relativt lugna perioden är slående och söker förklaringar. 
Räcker de ovan nämnda politiska och presshistoriska motiven som full-
ständig förklaring, eller spelade andra orsaker in? Frågan leder vidare till 
ytterligare två problemområden:

Hade massan blivit mer politisk? I de föregående avsnitten, om det oroliga 
sekelskiftet respektive fersenska mordet 1810, kunde vi skönja en successiv 
utveckling mot mer politiskt inriktade kravaller. Hur har de 28 åren mellan 
fersenska mordet och Crusenstolpekravallerna påverkat massans politiska 
fokus?

Vilken roll spelade pressen? Den tidigare forskningen har till stor del foku-
serat på vilken roll pressen hade som utlösande faktor för Crusenstolpe-
kravallerna. Men också vilken roll oroligheterna spelade för pressens och 
det liberala projektets framtida utveckling. Frågan här gäller istället vilken 
roll pressen spelade för orons utveckling under sommaren 1838. 

Svaren på frågorna söks nedan genom en inledande kortfattad kronologisk 
genomgång av händelseförloppet följt av ett analytiskt avsnitt.206 Därefter 
diskuteras den debatt som uppstod i samband med kravallerna i samtida 
pamfletter och tidningar samt på den efterföljande riksdagen 1840/41. 
Redogörelsen utgår från tidigare forskning – huvudsakligen Nermans ex-
cerpter. Faktauppgifter har kontrollerats och vid behov även komplette-
rats utifrån det befintliga källmaterialet. Den kronologiska genomgången 
fokuserar huvudsakligen på vilka aktörer som deltog i oron samt på myn-
digheternas respektive massans eventuella strategier.

Oroligheter på Norrmalm
Efter den avslutade rättegången den 19 juni drog sig folkmassorna tillba-
ka. Allt tycktes lugnt. Men redan samma kväll kom rapporter in till polis-
mästaren, Gustaf Samuel Harlingsson, om en allmän jäsning bland folket. 
Det talades mer eller mindre öppet på gatorna om att våldsamheter skulle 
ske mot justitiekanslern Claes Ulrik Nermans hus på Ålandsgränd (vid 
nuvarande Mäster Samuelsgatan). Harlingsson var inte sen att meddela 
överståthållaren som i sin tur såg till att förstärka vakten på Norrmalm. 
Nerman var en av Karl Johans närmaste män och god vän av indragnings-

206 För utförligare redovisning av händelseförloppet hänvisas till nämnda tidigare forskning.
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makten. Han var därför näst intill omåttligt impopulär särskilt bland den 
liberala medelklassen. 

Trots (eller kanske på grund av) vaktförstärkningen urartade orolighe-
terna rejält redan aftonen därpå – den 20 juni – i kvarteren kring justitie-
kanslerns bostad. Det var rätt sent på kvällen som folket började samlas till 
en demonstration på Ålandsgränd. Källmaterialet pekar på att de var runt 
ett par hundra personer i gränden. Parollerna löd ”Ner med Nerman!” och 
”Frihet åt Crusenstolpe!”.207 Den dåvarande överståthållaren, Jacob Vil-
helm Sprengtporten, lyckades till en början genom förhandlingar övertala 
folket att skingra sig från platsen. Men snart återkom hela folkhopen och 
inom bara några minuter var så gott som alla fönster i Nermans hus sön-
derslagna.208 På vägen hade man också passat på att krossa ett antal föns-
terrutor i ett hus på Klara Bergsgränd som man felaktigt trodde beboddes 
av hovkanslern Johan August von Hartmansdorff.209 Denne var känd inte 
minst för sitt starka motstånd mot tryckfriheten, men det var dessutom 
han som officiellt hade stått för åtalet mot Crusenstolpe.210

Sprengtporten hade under tiden hunnit med både en visit hos kungen 
för att avlägga rapport, samt på vägen därifrån avvärjt en militär insats 
då han bortkommenderade ett detachement som sänts ut förmodligen på 
kungens order. När han så fick rapport om nya oroligheter vid Ålandsgränd 
tvingades han likväl rekvirera militära styrkor. Men det räckte denna gång 
med hot om våld för att rensa gränden från det oroliga folket. Klockan två 
på natten var lugnet återställt.211 

207 Enligt vittnesmål i poliskammaren. Nerman 1938, s. 95.
208 Massan hade i den tidigare sekvensen hurrat för Sprengtporten innan de gemensamt mar-
scherade ner mot Södra stadshuset för att visa sitt stöd för Crusenstolpe. Nerman 1938, s. 83–84.
209 Hartmansdorff hade nyligen bytt bostad och flyttat från Norrmalm till en lägenhet i Gamla stan.
210 Staf, s. 392.
211 Nerman 1938, s. 85–90.

Ett kvarter på Norrmalm 
inte långt från Justitie-
kanslern Claes Ulrik Ner-
mans hus vid Ålandsgränd 
(nuvarande Mäster Samu-
elsgatan). Vue från Eck-
steins atelier 1830 (Reger-
ingsgatan 93). Akvarell av 
Axel Fredric Lilienstolpe, 
1830. SSM.
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Någon fullständig klarhet i vilka grupper det var som var ute under den 
oroliga kvällen kan inte erhållas utifrån det befintliga källmaterialet. Men 
såväl de officiella skrivelserna som tidningsrapporteringen insinuerar att 
det i praktiken kan ha rört sig om två skilda aktioner. Den lugna demon-
strationen utanför Nermans bostad i Ålandsgränd kan ha dominerats av 
folk ur stadens medelklass medan det till fönsterinslagningen och det bull-
riga efterspelet skulle ha anslutit en stor mängd sjömän och arbetare. Den 
teorin lyfter åtminstone Nils Holmberg fram som därmed vill markera att 
upploppet egentligen hade litet att göra med de liberala strömningarna.212 

Ture Nerman betonar, utifrån en kvantitativ studie, tvärtom det stora 
medelklassinslaget även i det senare momentet.213 I linje med Stockholms-
pressen lutar Nerman därmed hellre åt att vilja förklara fönsterkrossandet 
med att den militära närvaron skärpte irritationen hos en annars lugn folk-
massa.214 Men resultatet kompliceras genom att flera av de hörda vittnena 
i de efterföljande polisförhören menade att det var pojkar och sjömän som 
stod för stenkastningen och fönsterinslagningen. Vittnesmålen går emel-
lertid isär, några har även sett ”bättre klädda” personer stå bland massan 
och deltaga i stenkastningen. Andra menar till och med att de unga pojkar-
nas funktion var att samla stenar åt dessa välklädda herrar. Sammantaget 
tycks det dock som att det varit rätt få personer som deltagit i våldsamhe-
ter överhuvudtaget.215 

Sprengtporten sökte gång på gång under kvällen avstyra varje våldsan-
vändning. Men samtidigt förespråkade kungen redan på ett tidigt stadium 
kraftiga militära insatser. Glappet mellan de två kom att innebära oklarhe-
ter i ordergivningen. Resultatet av konflikten blev att Sprengtportens befäl 
småningom sattes ur spel och några dagar senare inkom han med en av-
skedsansökan.216

Med den liberalt inriktade Sprengtporten ur vägen kunde nu Karl Johan-
regimen utan hinder förstärka stadens vakthållning rejält. Stockholms-
pressen gick till hårt angrepp mot vad de menade var en synnerligen över-
driven reaktion på några sönderslagna fönsterrutor hos en mycket impo-
pulär justitiekansler.217 

212 Holmberg 1934, s. 246, jfr. s. 247 f.
213 Genom att klassificera och kvantifiera de vittnen som kallades till polisförhör (108 per- 
soner – samtliga män) kommer Nerman fram till att ”den övervägande massan, så där 2/3, var 
småborgare med biträden, eller medelklass, och av resten överklassen dubbelt så talrik som det 
egentliga arbetarinslaget”. Nerman 1938, s. 92.
214 Nerman 1938, s. 86. Emellertid gör Nerman en viss poäng av att de sånger som sjöngs bland 
folkmassan var fosterländska, och inte – som man kunde väntat sig av frihetsivrare – marseljäsen 
eller andra revolutionära sånger. Nerman 1938, s. 102.
215 Nerman 1938, s. 122–124.
216 Staf 1950, s. 395 f; Wichman 1927, s. 84. Sprengtporten efterträddes av den tidigare underståt-
hållaren Erik Magnus Kuylenstierna. Men redan efter en knapp månad tvingades även Kuylenstier-
na bort från tjänsten varpå den tillsattes med generalmajoren Axel Möllerhielm. Staf 1950, s. 399 f.
217 T.ex. Aftonbladet, 22/6 1838, se Nerman 1938, s. 134–136.
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Staden låg närmast under belägring, och den 22 juni skedde de första rejäla 
sammanstötningarna mellan folket och militären.218 Denna gång skedde 
det för ovanlighetens skull under dagtid, under den pågående s.k. lövmark-
naden vilken brukade hållas varje år på Munkbron med ståndförsäljning 
och annat under några dagar runt midsommar. Enligt Aftonbladet var det 
helt och hållet militären som måste skyllas för det som hände: Helt opro-
vocerat hade en division om 25 hästgardister ridit rakt igenom folkmassan 
som till stor del dessutom bestod av barn. Med dragna sablar jagades sedan 
folket som flydde för allt de kunde runt i gränderna i Gamla stan.219 

Bilden av en helt oprovocerad attack nyanseras dock då det ansvarige be-
fälet, underlöjtnant Björnstjerna får komma till tals i Stats-Tidningen några 
dagar efter incidenten. Nerman låter i sin bok båda parterna tala och bedö-
mer själv att sanningen förmodligen låg någonstans mitt emellan de båda 
utsagorna. Även om han ”i någon mån” tror på underlöjtnanten så menar 
han dock att det är tydligt ”att militären for hårdhänt och provokatoriskt 
fram”.220

Konfrontation på Södermalmstorg
Efter lövmarknaden följde nu en lugnare period. Midsommarafton kom 
och gick utan några större sammanstötningar. Tidningarna fortsatte dä-
remot sina kampanjer sommaren igenom. Aftonbladet ordnade bl.a. en in-
samling till Crusenstolpes förmån och lyckades få in över 2 000 riksdaler 
vilket sågs som en tydlig opinionsyttring från allmänhetens sida.221 Så kom 
då den dagen då Crusenstolpes överklagningsmånad var överstånden. El-
ler – det vill säga – dagen då Dagligt Allehanda lät meddela att så var fallet. 
I hovrättsdomen stod att överklaganden skulle lämnas in ”innan klockan 
tolv å trettionde dagen härefter, denna dag likväl oräknad”, dvs. den 20 ju-
li.222 Möjligen kan tidningen ha missat bisatsen, möjligen kan det ha varit 
något annat som brustit. Hur det nu var så publicerades i alla fall annonsen 
en dag för tidigt. 

Men stockholmarna hade läst sin morgontidning. För vid tolvsnåret 
samlades det en ansenlig mängd människor utanför Södra stadshuset för 
att hylla Crusenstolpe inför hans färd mot Vaxholm. Trots att de natur-

218 Just ordet ”belägring” har använts av ett flertal såväl samtida debattörer som sentida fors-
kare.
219 Aftonbladet, 23/6 1838, se Nerman 1938, s. 144–147.
220 Nerman 1938, s. 144–150. 
221 Den konservativa och regeringstrogna pressen svarade med att kritisera de liberala tidning-
arna för deras uppviglande roll. Stats-Tidningen, som var Karl-Johantrogen, publicerade två dagar 
i följd artiklar om händelserna den 19 juni, vilket kom att ge upphov till en längre artikelserie i 
den liberala Dagligt Allehanda från den 2 juli och framåt. Kraftig kritik kom även från liberalt håll 
angående den ”militära belägringen” av huvudstaden. Nerman 1938, s. 174–176. Jfr. Johannesson 
1987, s. 60f.
222 Nerman 1938, s. 34.
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ligtvis aldrig fick se sin hjälte så höll sig folket tämligen stilla resten av ef-
termiddagen. Men framåt kvällen byttes lugnet mot blodiga sammanstöt-
ningar mellan folkmassan och militären. Slaget på Södermalmstorg skulle 
komma att kosta två personer livet.223 

Det var runt niotiden på kvällen som massorna åter började samlas ut-
anför Södra stadshuset. Enligt Aftonbladet var det så fullt i Petter Myndes 
backe att man fick stå ”huvud mot huvud”. Och de officiella rapporterna 
säger likaledes att det var väldigt många människor på platsen. Rätt så 
snart började stenar kastas mot stadshuset. Efter en timme var nästan alla 
fönsterrutor inslagna. På grund av brister i ordergivningen dröjde de mili-
tära förstärkningarna. Södermalmstorgsvakten stod länge kraftigt under-
bemannad mot mellan två- och tretusen personer i folkmassan. När mas-
san började komma i rörelse utbröt skottlossning och en f.d. förrådsdräng 
sköts till döds.224 När så förstärkningarna äntligen kom med bl.a. manskap 

223 Flera tidningar uppmärksammade Dagligt Allehandas fadäs, och skrev utförligt om händel-
serna de kommande dagarna, t.ex. Stockholm Dagblad, 20–27/6 1838.
224 Enligt vittnesmål var det den f.d. förrådsdrängen Gustaf Adolph Eklund som vid ett tillfälle 
hade tagit täten och manade på sina kamrater att inte vara rädda för militären eftersom han var 
säker på att deras vapen inte var laddade. Han misstog sig. Nerman 1938, s. 192.

Tiden 1810–1850

Såväl hantverkare som mer välklädda tjänstemän men även yngre gossar kan ha deltagit 
i stenkastningen mot Södra stadshuset (nuv. Stockholms stadsmuseum) 1838. Foto: SSM.
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från högvakten trappades våldet upp ytterligare. Massan vägrade vika och 
gick till attack mot militären med stenkastning. Trupperna svarade med 
skottlossning varpå ytterligare en person dödades. Det var en boktryckeri-
lärling som enligt uppgifter inte hade något med oron att göra utan skulle 
bara passera en bit bort.225

Konfrontationen spred sig till de omgivande gatorna och ner mot ham-
nen. Inte förrän vid midnatt hade gatorna rensats och folket skingrats och 
gått hem.226 

Förändringen i massans sammansättning tycks ha skett under dagen den 
19 juli på samma sätt som det hade gjort en månad tidigare. Både Aftonbla-
det och Dagligt Allehanda beskriver förmiddagens folkmassa som till största 
del en medelklassansamling. Men båda tidningarna betonar även det stora 
inslaget av kvinnor. Kvällens folkmassa däremot tycks ha haft en annan 
sammansättning. I ett citat från Dagligt Allehanda påstås att det var sjö-
män och illa klädda pojkar som startade tumultet genom att kasta sten mot 
stadshusets fönsterrutor. Och Aftonbladet tar upp en idé om att bråket kan 
ha startats av matroser från sjömanshemmet som ville hämnas några kol-
legers arrestering tidigare under dagen. Den liberala pressen pekade gärna 
på detta sätt på våldsverkarnas politiska okunnighet; man lät hellre massan 
vara opolitisk än att försöka försvara våldet. Kvällens upplopp hade må-
hända därmed föga att göra med vare sig Crusenstolpe eller liberala idéer. 
Även Ture Nerman och Nils Holmberg tycks tilltalas av detta synsätt.227

Dagen efter det våldsamma slaget på Södermalmstorg hedrades så äntli-
gen Crusenstolpe vid sin avfärd. Det hela passerade lugnt trots att det var 
tätt med åskådare från stadshushäktet ända ner mot kajen på Saltsjösidan. 
”En ofantlig massa folk av båda könen trängdes på ömse sidor” av en stor 
samling vakter till fots och till häst skriver August Blanche.228 Myndighe-
terna hade tagit gårdagens händelser på största allvar och inte vågat spara 
på manskapet.

Kravallerna utanför Södra stadshuset den 19 juli hade inneburit den 
våldsammaste sammanstötningen mellan folket och militären under hela 
Crusenstolpesommaren 1838. Med två döda blev det även den blodigaste. 
Det blev emellertid inte slutpunkten. Tvärtom fortsatte oroligheterna 

225 Boktryckerilärlingen Gustaf Elis Norman befann sig förmodligen rent av ett par kvarter bort, 
i närheten av Maria kyrka när han träffades av en förlupen kula. Flera kulhål i muren runt kyrkan 
bekräftade att även andra skott hade tagit den riktningen. Se Hallenborg 1924, s. 64; Nerman 1938, 
s. 192–195.
226 Förstärkningen kom kl. kvart i elva på kvällen och lugnet var återställt en halvtimme före 
midnatt. Hallenborg 1924, s. 63 f.
227 Aftonbladet, 19, 20/6 1838; Dagligt Allehanda, 23/6 1838. Se Nerman 1938, s. 180, 196–197; 
Holmberg 1934, 247–248. 
228 Nerman 1938, s. 245; Blanche, s. 161–166.
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ytterliggare några kvällar, huvudsakligen i kvarteren runt Ålandsgränd 
på Norrmalm och utanför stadshuset nere vid Slussen. Men också Afton-
bladets redaktör Lars Johan Hierta kom att drabbas av våldsamheterna. 
Det var på måndagskvällen den 23 juli som en grupp på 12–14 personer 
slog sönder sammanlagt åtta fönsterrutor i hans bostad på Lilla Nygatan 
i Gamla stan. Aktionen var tyst och mycket hastig och inbegrep inget av 
vare sig paroller eller slagord.229 Efter detta blev det dock för en tid något 
lugnare igen på Stockholms gator innan oron åter blossade upp i månads-
skiftet augusti/september. 

Oron fortsätter
Med start sent på kvällen måndagen den 27 augusti 1838 följde under fyra 
kvällar upplopp och kravaller i huvudsak på Järntorget i Gamla stan och 
i gränderna däromkring. Händelseförloppet och skådeplatserna var när-
mast identiska kväll efter kväll, men med det tillägget att oron och våldet 
successivt trappades upp. 

Det var nu rätt stora folkmassor – upp till flera hundra personer – som 
samlades vid nio- eller tiotiden på kvällarna vid Järntorget. Skrik och skrän 
hördes men även ljudet av krossat glas. Skeppareänkan Martells kaffehus 
som hade adress vid torget råkade särskilt illa ut. Varje kväll slöt även po-
lisen upp och gjorde tappra försök att tala folket till rätta. Inledningsvis 
kunde sammankomsterna skingras relativt smärtfritt helt utan militära in-
satser. Polisbetjäningen hade visserligen redan under tisdagen mötts med 
attacker och stenkastning, men under de två påföljande kvällarna var mas-
san större än tidigare och våldet häftigare. Den nyutnämnde överståthål-
laren Axel Möllerhielm tvingades beordra militär insats. 

Militären hade stränga order att inte tillgripa onödigt våld eller våld över-
huvudtaget innan upprepade varningar gått ut. Dessvärre verkar den mili-
tära närvaron ha hetsat folket och gjort dem mer irriterade än tidigare. Med 
okvädings ord och stenkastning blev vakterna så provocerade att de gick till 
angrepp mot folket på flera håll i staden. Till augustikravallernas efterräkning-
ar hör ett mindre antal sårade soldater, samt troligtvis något fler från folkets 
sida som sårats under de militära framryckningarna. Enligt Dagligt Allehanda 
kan det ha varit upp till ett 30-tal helt oskyldiga personer som hade skadats.230 

Flera belägg gör gällande att folket under augustikravallerna rekryterades 
bland de lägre klasserna. Men även att de kan ha blivit uppviglade av väl-
klädda cigarrökande finare herrar. Att den våldsamma massan inte längre 
agerade i liberalt syfte står dock klart. Det attackerade kaffehuset var all-
mänt känt som bordell under namnet Hamburg, eller mer folkligt: Venus-

229 Dock hade det ryktats om en sådan attack på stan. Nerman 1938, s. 259–261.
230 Dagligt Allehanda, 6/9 1838. Se Nerman 1938, s. 281; Staf 1950, s. 402. Debatt även i Aftonbladet, 
3/9 1838, samt i Statstidningen, 5/9 1838.
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templet.231 I ett mer eller mindre officiellt försök hade stadens myndigheter 
under våren utfärdat åtminstone två tillstånd för öppen bordellverksam-
het i Gamla stan. Förutom Hamburg fick även kaffehuset London de sär-
skilda privilegierna och kunde vid påsktiden öppna sin verksamhet i en 
lokal på en tvärgata till fashionabla Skeppsbron.232 Utan att komma till ett 
säkert svar diskuterar Yvonne Svanström orsakerna bakom attacken på Ve-
nustemplet i anslutning till folkets inställning till bordellväsendet och den 
nu närmast officiellt legala prostitutionen; möjligen kan det faktum att det 
var relativt dyrt att komma in på bordellerna ha medfört en klassaspekt på 
attacken.233 

Att en attack mot en officiellt erkänd bordell kan ha utförts av en libe-
ral politiskt medveten folksamling måste anses som mindre sannolikt. 
Att sensommarkravallerna snarare var ett utryck för en reaktionär sväng-
ning får dessutom stöd i ytterligare en incident som inträffade knappt två 
veckor senare. Den 10 september skedde nämligen en serie antisemitiska 
aktioner riktade mot några av Stockholms mest ansedda judiska familjer. 
Mellan klockan tio och elva på kvällen krossades ett stort antal fönsterru-
tor i flera hus som ägdes eller beboddes av inflytelserika personer, alla med 
judisk härkomst. Det var denna gång, precis som vid attacken hos Hierta, 
inte någon stor folkmassa som låg bakom attackerna, utan troligen rörde 

231 Svanström 2000, s. 272 f. 
232 Staf 1950, s. 421.
233 En annan tanke som Svanström framför är att bordellerna gav upphov till konflikter mellan 
å ena sidan de boende i området och å den andra de näringsidkande borgarna. Det är inte hel-
ler otänkbart att polismyndighetens relativt tafatta aktion också kan förklaras utifrån dess inof-
ficiellt övervakande relation till de prostituerade som möjliggjordes genom myndighetstillstån-
den. Tillstånden tycks ha dragits in kort efter oroligheterna. Officiellt reglementerad prostitution 
förekom i Stockholm mellan åren 1859–1918. Svanström 2000, s. 273–276.

”Dragonaderna på Stock-
holms gator”. Illustration 
från tidningen Fädernes-
landet 1868, ur Abrahams-
son, Ljus och frihet till 
näringsförfång, 1990.
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det sig om en samling på endast ett 20-tal personer. Överheten reagerade 
inte heller nämnvärt på händelserna även om en belöning utfärdades till 
hjälp för upptäckandet av gärningsmännen. Tidningarna tog dock avstånd 
från de antisemitiska aktionerna. 

Några gärningsmän fick man, trots efterforskningar samt den omtalade 
belöningen, inte tag på. Därför förblir det även oklart vad det exakta syftet 
med fönsterinslagningen var. Men antisemitiska stämningar hade funnits 
i huvudstaden hela sommaren. Judefrågan hade varit på remiss under flera 
år och riksdagen hade nu äntligen ett färdigt förslag att behandla. Den 30 
juni antogs en kunglig förordning innehållande judarnas likaberättigande 
med övriga medborgare. Därmed upphävdes det gamla diskriminerande 
judereglementet. 

Oroligheterna i samband med Crusenstolpes arrestering och avfärd 
hade dock tvingat myndigheterna att avvakta med offentliggörandet av den 
nya judeförordningen fram till mitten av augusti. Och när det väl släpptes 
dröjde inte heller reaktionerna. Kritiken från reaktionärt håll var att vänta 
men även tongivande röster från den liberala sidan hördes, menande att 
regeringen gått för långt. Så skrev t.ex. såväl Aftonbladet som Dagligt Alle-
handa att reformen skulle medge judarna allt för stora friheter. Det mas-
siva motståndet mot reformen tillsammans med septemberattacken mot 
de judiska familjerna fick därför följden att regeringen såg sig tvungen att 
backa i frågan och dra tillbaka centrala delar i den redan antagna förord-
ningen.234 

Analys av Crusenstolpesommarens oroligheter
En av Axel Möllerhielms allra första åtgärder som nytillträdd överståthål-
lare efter de kraftiga sammandrabbningarna mellan folket och militären i 
juli, var att utfärda en kungörelse där han manade till sans och lugn. Han 
pekade på att Stockholm sedan lång tid varit en lugn stad. Det hade gått 
28 år mellan upploppet vid fersenska mordet 1810 och Crusenstolpekra-
vallerna 1838. De åren hade, som vi tidigare sett, medfört stora samhälls-
förändringar. Karl Johanstiden kan kännetecknas på det nationella planet 
som en ekonomisk och demografisk återhämtningsperiod efter de tunga 
krigs- och krisåren under det gustavianska styret. Teknologiska landvin-
ningar förbättrade kommunikationerna och de internationella kontakter-
na ökade. Samtidigt var det även en tid med många reformer som verkade 
i liberaliserande riktning. Och med tidningarna – inte minst Aftonbladet 
från 1830 och framåt – spreds de nya frihetliga idéerna snabbare än någon-
sin ända ner till folket på gatan. Paradoxalt nog tenderade Karl Johan själv 
att dra allt mer åt det politiskt konservativa hållet. Konflikterna mellan re-

234 Valentin 1964, s. 74–80. Jfr. Nerman 1938, s. 288 f. Knut Wichman menar att oron i slutet av 
juli var en direkt reaktion på regeringens offentliggörande av judeförordningen den 10 augusti 
1838. Wichman 1927, s. 93 f.
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geringen och den liberala oppositionen växte sig allt tydligare i takt med 
att kungen blev mer och mer impopulär även i de breda folklagren. 

Där massan i fersenska mordet tycktes rikta en stor del av sin aggressi-
on mot adeln och adelsväldet samtidigt som de åtminstone vid ett tillfälle 
hyllade kungen, tycks den crusenstolpska massan 28 år senare ha överfört 
missnöjet mot regeringens politik. Och ytterst var det Karl Johan som var 
den ansvarige. 1810 riktades våldet således mot Axel von Fersen som inte 
bara var en representant för aristokratin utan även en politisk fiende till 
kungen. 1838 var läget ett annat, och våldet riktades nu i första hand mot 
justitiekanslern Nerman som var en av kungens allra närmaste män. Det 
politiska hoppet bland 1838 års oppositionella kunde måhända trots allt 
anas inom monarkins ramar då kronprinsen ansågs stå för långt mer li-
berala värden än sin far. Under Crusenstolpe kravallerna finns även belägg 
som gör gällande att massan vid ett tillfälle stannade upp utanför Slottet 
och vädjade till kronprins Oscar att släppa Crusenstolpe ur häktet.235 Men 
hur pass politisk var massan under kravallerna sommaren 1838? Vad var 
massans motiv? Och hur ska de våldsamma sammandrabbningarna tol-
kas? Svaren har berörts i redogörelsen av händelseförloppet ovan, men är 
värda en diskussion. (En tematisk jämförelse presenteras i tabell 14, sist i 
kapitlet.)

Vid fersenska upploppet tycktes det som att massan och hela händelse-
förloppet på ett mycket tydligt sätt ändrade karaktär efter själva mordet. 
Den massa som skränade, hotade och till slut lynchade riksmarskalken be-
stod till övervägande del av folk ur den lägre medelklassen. Men från efter-
middagen och framåt anslöt allt fler ur de lägre samhällsskikten. Kvällens 
folkmassa hade därför en annan sammansättning än för- och eftermidda-
gens. Och därmed troligen även andra politiska sympatier. Mycket talar 
för att det även under den oroliga sommaren 1838 på ett liknande sätt kan 
ha förekommit ”dubbla folkmassor” – med dubbla politiska motiv. 

Redan den 19–20 juni uppenbarades detta fenomen. Som vi såg ovan 
så ville åtminstone de offentliga rapporterna göra gällande att den lugna 
medelklassbetonade massan utanför hovrättssalen inte utgjordes av sam-
ma aktörer som slog sönder fönsterrutorna i justitiekanslerns bostad un-
der den påföljande kvällen. Ture Nerman vill dock tona ner skillnaderna 
för de inledande dagarna eftersom hans excerpering av polisdiariet visade 
åtminstone ett visst inslag av medelklass bland de arresterade i Ålands-
gränd den 20 juni.236 Men sommaren var lång, och oavsett vilka som var 
ute och bråkade i mitten av juni är det otvivelaktigt att de dubbla massorna 
utkristalliserade sig allt tydligare framåt juli och augusti. Samtidigt gav at-
tentaten mot judar och bordeller under sensommaren uttryck för en annan 

235 Se Nerman 1938, s. 106, 119.
236 Nerman 1938, s. 92.
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politisk syn än attentatet mot den konservativt sinnade justitiekanslern el-
ler stenkastningen mot stadshushäktet i juni och juli. En tes som berörts i 
den tidigare forskningen är därför att det liberala projektet inte hade stöd 
fullt ut bland de lägre klasserna.237 

Även om tesen måste anses som sannolik går den inte att belägga fullt ut 
enbart utifrån studier av gatuoroligheterna. Nermans källstudier ger inte 
heller något säkert svar på vilka som var ute eller drivande under sensom-
marens kravaller. Men även om vi kan belägga tesen med de dubbla mas-
sorna utesluter inte det att även medelklassen hyste konservativa värde-
ringar: Likaväl som de lägre klasserna eftersträvade liberala reformer då 
det rörde sig om t.ex. tryckfriheten, så kan stora delar av den i övrigt libe-
rala medelklassen ha haft konservativa åsikter i t.ex. judefrågan eller an-
gående bordeller och prostitution. Så visade inte vare sig Aftonbladet eller 
Dagligt Allehanda något större engagemang i dessa frågor varken före eller 
strax efter oroligheterna i augusti.238 

De utlösande faktorerna till kravallerna var kopplade till pressens fram-
marsch och de liberala strömningarnas genomslag i läsekretsarna. Men 
orons fortsättning måste däremot sökas i andra missnöjesorsaker. De dåliga 
tiderna, som vid 1838 dessutom förvärrades av missväxt och en ovanligt kall 
vinter, kan ha varit en sådan orsak.239 Prostitutionsproblematiken och jude-
frågan är andra troliga motiv till folkets upprörda känslor.240 Hovrättsdomen 
mot Crusenstolpe utgjorde den tändande gnistan, men var inte tillräcklig 
för att hålla en hel sommars eld vid liv. Fenomenet med de dubbla massorna 
öppnar dock för möjligheten att den tidigmoderna bråkiga kulturen levde 
kvar parallellt med den nya och moderna medelklassens framväxt.

Frågan om massan hade blivit mer politisk under de 28 åren sedan mor-
det på Axel von Fersen får därför hänga kvar i luften. Med säkerhet kan 
vi dock säga att folket i massan i alla fall blivit mer politiskt medvetna. Men 
också att politiken blivit en central faktor inom upploppskulturen vid si-
dan om den gamla bråkiga kulturens inslag. Där 1700-talets oroligheter 
ofta startade med krogbråk, tillsynes utan direkt koppling till politiken, 
hade 1838-års Crusenstolpekravaller emanerat ur en högst aktuell politisk 
debatt. Tryckfrihetsfrågan var konkret och handfast, och upprörde uppen-
barligen stora delar av Stockholms invånare.

Massan kom under Crusenstolpesommaren också att bli ett politiskt 
slagträ i debatten mellan de liberala tidningarna å den ena sidan och mi-
litären och myndigheterna å den andra. Aftonbladet och Dagligt Allehanda 
hävdade genomgående stockholmarnas rätt att öppet få visa sina åsikter. 

237 T.ex. Moldén 1980a, s. 14.
238 Att folket kan ha blivit uppviglade av ”välklädda cigarrökande finare herrar” kan ses som 
ytterligare ett belägg för detta.
239 Se t.ex. Karlbom 1967, s. 105.
240 Se t.ex. Svanström 2000, s. 274; Wichman 1927, s. 103, 121.
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Attackerna från folkets sida tonades ner och man skyllde istället på en 
överdrivet aggressiv militär. De officiella rapporterna i de regeringstrogna 
tidningarna ville visa en helt annan verklighet. Det var folkmassorna som 
stod för aggressiviteten, och soldaterna blev konstant attackerade med ste-
nar och allehanda provokationer. 

Vi har tidigare i avhandlingen sett hur massan utnyttjats som ett verktyg 
för ”högre” syften. Exempel på detta är bl.a. hur hantverkarna 1789 upp-
manades att demonstrera för Gustav III:s krigspolitik, samt hur fraktioner 
inom 1809 års män och Opinionsklubben genom propagandaföring för-
mådde få mycket stora delar av Stockholms befolkning att ställa till med 
en orolig scen i samband med kronprins Karl Augusts likprocession 1810. 
Vid båda dessa tillfällen (och troligtvis kan fler tillfällen räknas upp) spå-
rade – med överhetens eller uppdragsgivarnas ögon – folket ur. Den libe-
rala eliten med de nämnda tidningarna i spetsen ville naturligtvis under 
sommaren 1838 se en väl samlad folkmassa som kunde demonstrera för 
Crusenstolpe, tryckfriheten och liberala reformer. Men precis som vid de 
tidigare nämnda tillfällena 1789 och 1810, så kom inte folket heller denna 
gång att stanna upp när deras eventuella uppdragsgivare fått sitt. 

De lugna demonstrationerna vid Crusenstolpes två framträdanden un-
der sommaren – i rätten den 19 juni och vid hans avfärd mot Waxholm den 
20 juli – övergick båda gångerna i våldsamma aktioner. Representanter för 
överheten gjorde flera försök att förhandla med folket, men den taktik med 
förhandling i handling som under det sena 1700-talet visat sig vara så fram-
gångsrik tycks nu från början varit dömd att misslyckas. Uppe vid Ålands-
gränd den 19 juni lyckades förvisso överståthållaren till en början skingra 
massorna genom att skicka undan vaktstyrkan. Men den framgången var 
bedräglig och snart var folkmassan åter på plats. Ingenting tyder däremot 
på att det funnits några intentioner från folkets sida att skicka fram depu-
terade eller delegerade att tala med t.ex. överståthållaren, polischefen eller 
den militära kommendanten, så som det faktiskt gjordes ännu 1810. Inte 
heller överheten tycks längre ha förlitat sig på denna metod. När konflik-
ten inte kunde lösas genom förhandling övergick den därmed i handling. 
Folkets våld bestod huvudsakligen i stenkastning mot några centrala bygg-
nader, det var inledningsvis justitiekanslern Nermans bostad på Norrmalm 
och senare också Södra stadshuset som drabbades av folkets stenar. Mas-
sorna var på kvällen den 19 juni även på väg mot von Hartmansdorffs hus 
men ändrade sig då det visade sig att man hade en gammal adressuppgift. 

Senare under sommaren blev även flera judiska bostäder, minst två bor-
deller samt liberalen Lars Johans Hiertas hus föremål för stenkastning. 
När militären drogs in uppstod öppna strider såväl utanför stadshuset i 
slutet av juli som under augustioroligheterna i Gamla stan. Liksom under 
bevakningen av kronprinsens likprocession 1810 hade soldaterna inte hel-
ler vid beredskapen den 19 juli från början fått ladda sina gevär. Dock hade 
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militärmakten lärt sin läxa och det högste ansvarige befälet, kommendan-
ten Dævel, lät redan tidigt på eftermiddagen trupperna utanför stadshuset 
ladda skarpt inför folkets åsyn. Med skarpladdade vapen mot en folkmassa 
som vägrade backa fanns naturligtvis förutsättningar för mycket obehag-
liga följder. Slutresultatet av sammandrabbningarna vid Södermalmstorg 
blev två döda och ett okänt antal skadade.241

Någon självklar ledare tycks massan inte ha haft. Möjligen kan folket ha 
blivit uppviglat av mer eller mindre anonyma figurer, men polis och rätts-
väsendet fick i alla fall inte tag på någon sådan. De stora folkmassorna, och 
kanske framförallt det faktum att man uppenbarligen väntade till kvällen 
och mörkrets inbrott innan de våldsamma aktionerna tog vid, gjorde att 
den thompsonska anonyma traditionen kan gälla för en analys även av oron 
1838. Det blev relativt enkelt för folket att hålla sig undan överheten och 
rättvisan. Och åklagaren fick omvänt en mycket svår uppgift. Resultatet av 
rättegångarna blev ju också förvånansvärt få fällande domar. 

Vi ser även ett par exempel under Crusenstolpesommaren på de övriga 
två av E. P. Thompsons analysbegrepp: snabb aktion respektive folklig mot-
teater. Det sistnämnda understryks inte minst genom att så mycket folk 
samlades på centrala platser i staden för att visa sitt missnöje mot reger-
ingens tryckfrihetspolitik. Den snabba aktionen framträdde t.ex. redan på 
kvällen den 19 juni då folket rörde sig relativt hastigt genom staden mel-
lan Nermans bostad och stadshuset vid Slussen samt därefter tillbaka igen. 
Vid återkomsten till Ålandsgränd hann man dessutom slå sönder snart 
sagt vartenda fönster i justitiekanslerns bostad innan någon vaktstyrka 
åter hunnit dit. Ett liknande exempel på snabb fönsterkrossning är ju när 
en, troligtvis rätt liten, grupp personer attackerade Aftonbladets chefredak-
tör Lars Johan Hiertas bostad i Gamla stan den 23 juli. 

241 Inga belägg finns för att folkmassan använde andra vapen än stenar.
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Crusenstolpesommaren debatteras
I en anonym skrift som möjligen kan tillskrivas August Blanche och som 
utkom strax efter oroligheterna 1838 ges läsaren ett antal roliga anekdoter. 
Bland andra denna: 

En person, vilken, likasom många andra, blev uppkallad till Poliskammaren, 
i anseende till oväsendet i Ålandsgränd, utan att egentligen veta, huruvida 
det vore i egenskap av part eller vittne, eller endast för att ”upplysa i 
allmänhet” (som det kallas), vad han kunde hava förnummit angående 
nämnde uppträde, avlade en ganska redig och tämligen fullständig berättelse 
om en hop redan beskrivna detaljer: om hurrandet, ropen m.m. – Vid  
ett ställe i berättelsen skall ordföranden frågat var den berättande själv var 
i det ögonblicket, varpå denne svarade: ”jo, jag var i Norrköping. – Huru 
har herrn då fått reda på allt, varom herrn nu berättat? – Jo, det har jag läst 
i tidningarna.”242

Sant eller inte, så visar anekdoten på ett nytt förhållande till tidningspres-
sen. Junidagarna 1838 var de första gatuoroligheterna av detta slag i Sverige 
där pressen på allvar spelade en aktiv roll. De stora oppositionella redak-
tionerna hade möjlighet att ha folk på plats som kunde rapportera direkt 
från händelserna på gatan. Nyheter med kommentarer stod så att läsa 
i bladet morgonen därpå, eller i vissa fall redan samma dag som de hänt. 
Aftonbladet kunde följaktligen redan den 19 juni, bara några timmar efter 
tillkännagivandet av domen mot Crusenstolpe rapportera om hurrandet i 
och utanför hovrättens sessionssal. Bilden som gavs i rapporteringen var 
naturligtvis färgad enligt Aftonbladets politiskt oppositionella linje. Tid-
ningen hade följt tryckfrihetsmålet mot Crusen stolpe med kritiska kom-
mentarer kontinuerligt ända sedan den första stämningsansökan i april. 
Syftet var naturligtvis att bedriva ett opinionsarbete för en folklig förank-
ring emot den hårda statliga kontrollen av tryckeriverksamheten och för 
en ökad pressfrihet. Det poängterades därför med tydlighet i notisen om 
hovrättsuppträdet den 19 juni att det hurrande folket var ”välklädda perso-
ner, nästan utan undantag av den bättre klassen”.243 Också redaktionerna 
för Freja (19 juni) och Dagligt Allehanda (20 juni) spelade på medelklasste-
mat för att ge stödet för Crusenstolpe och tryckfriheten större tyngd. En 
skränande otyglad pöbel ville man inte gärna kännas vid. Däremot gav 
man gärna bilden av att det var en välinformerad och kritiskt tänkande 

242 Teckning af Juni-dagarne, 1838. Nerman menar att skriften är tillskriven Blanche, Nerman 
1938, s. 298.
243 Aftonbladet, 19/6 1838, se Nerman 1938, s. 36. Som Ulrika Dagård påpekar i en uppsats var de 
liberala oppositionstidningarna måna om att påpeka hur folkmassan klädde sig för att beskriva 
dess sociala status och därmed öka folkets trovärdighet. Den regeringstrogna pressen lämnade 
däremot inga upplysningar alls om folkets utseende eller klädsel. Dagård 2008, s. 61.
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medelklass som enad hade meddelat folkets uppfattning i frågan. Att myn-
digheterna hade gått över gränsen med den fällande domen underströks 
i Aftonbladets notis genom formuleringen att ”hovrättens ledamöter voro 
synbart upprörda och förlägna”.244

Samtidigt gav tidningarna också klartecken åt en folklig aktion mot 
myndigheternas repressiva linje. Också de våldsamheter som följde på 
hovrättsdomen försvarades i oppositionspressen. Skulden lades på de 
alltför hårda militära insatserna vilka ansågs ha trappat upp våldet. Vink-
lingen i rapporteringen går igen under julioroligheterna och även under 
sensommarens uppblossande kravaller. Folket beskrevs i allmänhet som 
”bättre klädda” och oskyldiga till den aggressiva stämningen som hade 
uppstått. Det var istället myndigheterna, menade man, som hade provo-
cerat fram sämre sidor hos folkmassorna, inte minst genom överdrivna 
reaktioner såsom t.ex. förbuden mot folkskockning och att vistas i grupp 
utomhus om nätterna.245 Men framförallt var det den starka militära när-
varon i staden som man hävdade hade gjort folk nervösa. Gång på gång 
upprepades det bisarra i att Stockholm upplevdes som belägrat av egna 
trupper. Men också anklagelser om övervåld från militären förekom vid 
flera tillfällen i tidningarna.246 

Den vingklippta indragningsmakten hade, inte minst på grund av den 
snabba rapporteringen, i praktiken inga möjligheter att sätta stopp för 
pressens kampanjer.247 I stället fick myndigheterna spela med samma kort 
och utnyttja de regeringstrogna organen. Främst var det den egna Stats-
Tidningen som utnyttjades för att direkt bemöta beskyllningarna från mot-
ståndarsidan, men även indirekt genom att publicera officiella rapporter 
från överståthållaren och vakthavande befäl. 

Tidningarna kom på det här sättet – genom att föra en aktiv och levande 
debatt, men också genom att med den korta produktions- och distribu-
tionstiden snabbt kunna föra ut och sprida debatten bland Stockholms 
invånare – att spela en central roll för händelsernas utveckling under som-
maren 1838.248 Med Crusenstolpekravallerna hade pressen därmed fullt ut 
tagit steget som orons tredje aktör vid sidan av massan och myndigheterna. 
Redaktionerna förfogade över medel att påverka orons förlopp i olika rikt-

244 Nerman 1938, s. 36–38.
245 Förbudet mot folkskockning återfinns i överståthållarens kungörelse den 20 juni 1838, och 
förbudet mot att ”stanna och samtala” mellan klockan tio på kvällen och fem på morgonen åter-
finns i överståthållarens kungörelse den 21 juli 1838.
246 Dagård 2008, s. 23, 27–33.
247 Även om försök gjordes. I samband med julikravallerna drogs såväl Aftonbladet som Freja och 
Dagligt Allehanda in. Och några dagar senare drabbades även landsortsbladen: Norrlands-Posten, 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning samt Göthen av samma öde. Wichman 1927, s. 147.
248 Även om varken Aftonbladet eller Freja själva uttryckte det explicit, så menar Ulrika Dagård 
att såväl den regeringstrogna Stats-Tidningen som de oppositionella redaktionerna ändå var med-
vetna om att tidningarna utgjorde ett avgörande inslag i kravallerna och att de därför i högsta grad 
kunde påverka händelseförloppets utveckling. Dagård 2008, s. 51.
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ningar. Den här möjligheten hade tidigare enbart varit öppen för överhe-
tens representanter men nu stod den alltså även till de oppositionella tid-
ningarnas förfogande. Och med den nya maktställningen som detta inne-
bar kom naturligtvis även ett ansvar. Kritiken från konservativt håll lät 
därför inte vänta på sig. 

I en pamflett från sommaren 1838 varnade skriftställaren Georg Swede-
rus redaktörerna för Aftonbladet och Dagligt Allehanda för att föra en far-
lig politik. Genom förenkling och personfixering, menade han, hade tid-
ningarna förlett läsarna att se bort från sakfrågan och istället engagerat sig 
känslomässigt i det enskilda fallet; denna gång i fallet Crusenstolpe. Med 
”aftonbladismen”, som han kallade tendensen i tidningarna, blev opinio-
nen ett enkelt byte för redaktionerna, lätt att påverka i den ena eller andra 
riktningen. Resultatet blev enligt Swederus denna gång en rå och otyglad 
folkmassa. Han kritiserar skarpt uppträdet i hovrättens sessionssal; förvis-
so iscensattes bullret av ”väl klädda personer”, men likväl måste den hur-
rande åskådarmassan betraktas som ”en rå hop” utan respekt för lagfor-
mer och samhällsskick. Stärkt av Aftonbladets notis senare på dagen dröjde 
det så, med Swederus ord, endast få timmar innan ”vår frackpöbel gjorde 

För att dämpa oroligheterna 
1838 utfärdade överståthålla-
ren i Stockholm förbud mot att 
”samlas i grupp”. Kritiken från 
den oppositionella pressen blev 
hård och man påpekade bland 
annat det absurda i att även 
mycket små grupper, ibland om 
bara två till tre personer, hade 
blivit ansatta av militären. ”Å 
Norrbro på qvällsqvisten”. Bly-
ertsteckning av Carl Johan Alfred 
Skogman, 1849.
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sitt gigantiska tjuvpojkstreck vilket föga skiljde sig från ett upplopp”, med 
vilket han åsyftade händelserna utanför Nermans bostad i Ålandsgränd.249

Men i ”aftonbladismen” låg även egen ekonomisk vinning. Genom att 
dramatisera förloppet väckte man stockholmarnas nyhetsintresse, och 
tidningarna fick fler lösnummer sålda. Swederus avslutar sin skrift med 
ett postcriptum där han tydligt insinuerade att oppositionspressen genom 
olika former av uppvigling hade eldat på massorna och sett till att oron inte 
klingat av. ”Aftonbladet, som varje afton inkasserade ett par hundrade riks-
daler för lösa numror av tidningen, kunde icke önska sinnesstämningen 
lugnad. Man fick också icke lugn”, skriver han, och pekar vidare på uppgif-
ter om att övertalningar i form av trakteringar och pengautdelning skulle 
ha skett vid flera tillfällen. Såväl detta som fönsterinslagningen i Hiertas 
bostad skulle så ha skett med Aftonbladsredaktionens goda minne – allt för 
att tjäna några hundra riksdaler banco extra om dagen. Den samlade oppo-
sitionella pressen hade, enligt Swederus synsätt, ”blod på sitt samvete”.250

Än längre i sin kritik mot den liberala pressens agerande i samband med 
Crusenstolpekravallerna gick den konservative författaren och Uppsa-
laprofessorn Vilhelm Fredrik Palmblad. Även han menade att det fanns 
starka ekonomiska motiv bakom i första hand Aftonbladets agerande. Men 
förutom den tidigare nämnda ökade lösnummerförsäljningen så hävdade 
Palmblad de nära banden mellan Crusenstolpe och Hierta som avgörande 
för tidningens kampanj i samband med hovrättsdomen.251 Han menade att 
det var den liberala pressen som hade uppmuntrat folket att som han skri-
ver: ”hota hovrätten och skrämma juryn redan innan dess utlåtande ännu 
var avgivet”.252 Tidningarna utnyttjade sin relativt nyvunna frihet i allt för 
stor utsträckning och kom därigenom att i förlängningen hota densamma. 
Palmblad menade att den liberala pressen arbetade med oegentliga meto-
der och inte bara bearbetade, monopoliserade och spred opinionen, utan 
tidningsredaktionerna var: ”även verkstäder, där opinioner fabriceras”. 
Rykten och skvaller kunde snabbt bli en sanning genom att komma i tryck. 
Och denna falska sanning användes sedan för att via ”pöbel och gatste-
nar” påverka domstolen och rättssamhället och därmed undergräva själva 
grundvalen för det fria samhället.253 Slutsatsen blir att ”den sanna friheten 
icke äger några farligare fiender än dem, som missbruka den”.254 

Censur via indragningsmakten eller ökad statlig kontroll var dock inte 
den lösning som Palmblad ville se. Istället måste den oppositionella pressen 
rannsaka sig själv, annars befarade han att det skulle komma att sluta med 

249 Palmblad, Ställningar och förhållanden, 1838, s. 27–29.
250 Palmblad, Ställningar och förhållanden, 1838, Postscriptum, s. 77–88, citat s. 78, 84.
251 Swederus, Dagens strider, 1838, s. 9, 32, 43.
252 Swederus, Dagens strider, 1838, s. 32.
253 Swederus, Dagens strider, 1838, s. 36 f.
254 Swederus, Dagens strider, 1838, s. 5.

Tiden 1810–1850



342

anarki och i förlängningen militärdiktatur eller ännu värre, militär invasi-
on som i Polen! Det Palmblad eftersträvade med sin pamflett var en obero-
ende tidningspress som övergav den hårda skyttegravstaktiken och istället 
på ett friare sätt kunde representera medborgarnas intressen och därmed 
vara ”ömsom oppositionens, ömsom ministärens organ”.255 På så vis skulle 
klimatet i pressen bli mildare och direkta konfrontationer överflödiga. 

För att på samma sätt undvika våldsamma konfrontationer på gatorna 
såsom skedde i hovrättsdomens kölvatten under sommaren 1838 föreslog 
Palmblad, vidare i sin pamflett, inrättandet av en ny polisorganisation där 
skattemedel kunde tillföras för att framförallt utöka antalet poliser. Han 
kritiserade den hårda militära insatsen och menade att trupperna borde 
ha agerat med större försiktighet. Därmed gick han oppositionen delvis 
till mötes, men hans förslag till lösning var att militären utrustades med 
brandsprutor efter franskt mönster.256 

Riksdagen 1840/41
Palmblads förslag om brandsprutor verkställdes aldrig, däremot väcktes 
diskussionen om militärens roll i civila upplopp återigen efter sin långa 
vila efter det snöpliga slutet vid 1810-års riksdag. På det ständermöte som 
följde närmast efter Crusenstolpekravallerna, nämligen 1840/41 års riks-
dag, motionerade Carl Henrik Ankarswärd i adelsståndet om en moderni-
sering av missgärningsbalkens sjätte kapitel.257 Ärendet hade dock redan 
behandlats på departementsnivå. Med anledning av oroligheterna under 
den våldsamma sommaren 1838 kom justitiestatsministern att väcka ett 
förslag om modernisering av lagarna kring upplopp i januari året därpå. 
En lagkommitté utsågs och ett första utkast låg klart i november samma år. 
Utkastet behandlades i Högsta domstolen i februari och mars 1840. Och ett 
färdigt lagförslag kunde så presenteras av Justitiedepartementet för stän-
derna den 3 juli 1840 som Kungl. Maj:ts proposition nr 72.258

Det blev dock avslag på propositionen varpå ärendet gick på remiss till 
riksdagens lagutskott. Ett något modifierat förslag togs så åter upp i stän-
derna under hösten (september–oktober) men skickades på ytterligare en 
runda med återremiss till lagutskottet.259 Ständerna fick därpå frågan till-
baka för debatt under vårmånaderna 1841 (februari–april), innan expedi-
tionsutskottet kunde skicka ut det slutliga lagförslaget vilket godkändes 

255 Swederus, Dagens strider, 1838, s. 49 f. 52, 53 där han ger exempel på några utländska tidningar 
som han menar var goda förebilder.
256 Swederus, Dagens strider, 1838, s. 56 (om sprutor), s. 61 f. (om polisorganisationen).
257 Ankarswärds motion diskuteras i RAP 29/2 1840. Noterbart är att förslaget om brandsprutor 
faktiskt även nämndes i den aktuella riksdagsdebatten, av Herr Limnelius i Borgarståndet, BgP 
6/4 1841 (se nedan).
258 Kungl. Maj:ts proposition nr 72, 3/7 1840, i Bihang till riksdagen 1840/41, bd. 1:1.
259 Riksdagen 1840/41, Lagutskottets betänkande nr. 123, resp. 182.
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av samtliga fyra ständer i maj 1841.260 Dessvärre stjälpte lasset på den sista 
tuvan, nämligen Karl XIV Johans godkännande. Kungen menade att texten 
hade utsatts för en alltför genomgripande bearbetning sedan propositio-
nen. Utan vidare förklaring än så – men med en kunglig förhoppning om 
fortsatt inre frid i landet – avslogs därför förslaget, varpå hela frågan föll.261

Det kan dock vara av intresse att stanna upp något och följa debatten. 
Vad Karl Johan än må ha haft för invändningar så genomgick lagförslaget 
egentligen inga större förändringar under resans gång. En paragraf tillkom 
förvisso, vilket kan ha varit avgörande för dess avslag, men i övrigt var det 
mest definitioner och straffsatser som förtydligades eller skrevs om. Det 
slutliga lagförslaget från expeditionsutskottet kom att bestå av tolv para-
grafer som skulle ersätta missgärningsbalkens sjätte paragraf, samt Kungl. 
förordning 1/6 1743, angående budkavlars utskickande, och Kungl. kungörel-
se 26/11 1816, angående sättet för menigheters hörande i enskilde tillåtlige ären-
der. I rubriken på kapitlet i lagen byttes även ordet ”myteri” ut mot ”olov-
lige folksamlingar”. 

De tolv paragraferna var grupperade tematiskt där tre grupper kan ur-
skiljas. De första sex paragraferna reglerade brott och straffsatser för olika 
grad av delaktighet i upplopp och uppror. I jämförelse med den gamla lag-
texten var brottsnivåerna i det nya förslaget betydligt mer väldefinierade 
och differentierade. Kopplingen mellan brott och straffnivå blev därför 
tydligare och godtycket mindre. Straffsatserna var även moderniserade; 
vatten- och brödstraffen var borta och likaså det obehagliga lotteriet där 
tidigare var tionde man enligt lott skulle mista livet. Dödsstraffet var dock 
kvar, även om det i förslaget enbart gällde vid dråp på person som på något 
sätt sökt avvärja oron. I övrigt var det huvudsakligen fängelse och straffar-
bete på fästning från sex månader till maximalt tolv år. Längden på straff-
tiden bestämdes av delaktighet och graden av våld som brukats i upploppet 
men även huruvida man hörsammat varningar som givits från polis och 
militär. Anstiftare och uppviglare straffades hårdare. Vid mindre orolighe-
ter eller annan typ av störande av ordningen som inte urartat till upplopp, 
kunde även kortare fängelsestraff eller böter delas ut. Förutom att straff-
satserna generellt minskade något i bearbetningen från proposition till det 
slutgiltiga förslaget så förblev dessa punkter i stort oförändrade genom 
hela processen.

Paragraf sju till nio var mer kontroversiella. De rörde myndigheters och 
enskilda tjänstemäns skyldigheter och ansvar vid upploppstillbud. Det var 
även i denna grupp som en paragraf tillkom, nämligen paragraf nio. Även 
den sjunde paragrafen blev dock föremål för debatt och omskrivning. Pa-
ragrafen reglerade möjligheten för militär personal att tillgripa vapen för 

260 Riksdagen 1840/41, Expeditionsutskottet, förslag till skrivelse, nr. 320.
261 Bihang till riksdagen 1840/41 (bihang), bd. 1:2, s. 34–35. 
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att avvärja ett upplopp eller ett uppror. Den lokala civila myndigheten 
ålades dock att tre gånger varna folket innan vapen fick sättas in. Till en 
början var texten skriven så att även den militära befälhavaren på platsen 
kunde ge varningarna om inte lämplig tjänsteman fanns närvarande, och 
därmed ge sig själv och sina egna trupper befogenhet att tillgripa vapen. 
Men detta ändrades efter långa diskussioner till att enbart gälla den högsta 
civila myndighetspersonen på orten – vilken i städer vanligen skulle vara 
borgmästaren eller polismästaren, och på landet kronofogden eller dennes 
underställda. Det tillades även under ärendets gång att samma civila myn-
dighet hade makten att beordra militären att upphöra med vapenbruket. 
Den varning som tre gånger skulle uttalas reglerades i paragraf åtta, men 
till det ansågs att även ett tecken skulle höjas samt ett ljud genom trumma 
eller trumpet skulle avges för att påkalla folkmassans uppmärksamhet. 

Den sent tillkomna paragraf nio var den som renderade häftigast dis-
kussioner i ständerna. Paragrafen stadgade myndighetspersoners ansvar 
och tillkom efter första remissrundan och genomgick en marginell revide-
ring i den andra. Ämbetsmän som missbrukade sin myndighet i samband 
med oroligheter skulle enligt förslaget, för alltid eller viss tid, entledigas 
från sin myndighetstjänst. Lagrummet gällde även militärbefäl som t.ex. 
bröt mot de tidigare nämnda paragraferna och tillgrep vapen utan de civila 
myndigheternas tillstånd. 

De tre sista paragraferna var mer politiska till sin karaktär. Paragraf tio 
reglerade mötesfriheten medan paragraferna elva och tolv rörde uppror 
och stämplingar mot rikets säkerhet. Var och en skulle ha rätt att hålla mö-
ten i frågor som rörde gemensamma intressen. Men tid och plats för såda-
na möten måste anmälas i förväg, i annat fall kunde böter på högst hundra 
riksdaler utdömas. Efter viss diskussion i bondeståndet om huruvida t.ex. 
årliga ting och stämmor också måste anmälas, så tillkom en formulering 
om undantag för de sammankomster som reglerades av allmänna lagar och 
förordningar.262 Ryktesspridning och annat som kunde leda till upplopp el-
ler uppror bestraffades med landsförvisning, kroppsstraff eller fängelse 
beroende på brottets art medan uppror riktat direkt mot kungen eller riket 
skulle bestraffas med döden. 

bönderna var till en början väldigt skeptiska och yrkade på avslag på 
propositionen. De var besvikna över hur mossigt förslaget var skrivet. Is-
tället för förnyelse av lagarna mot en mer liberal syn och ökad tilltro till 
folket fick man nu ytterligare en inskränkning i friheten – ett förbud mot 

262 Det är denna paragraf som skulle ersätta KF 26/11 1816. För diskussionen i bondeståndet se 
BdP 10/10 1840, bd. 8, s. 50 ff. Paragrafen diskuterades även bland prästerna med anledning av oro 
för att gudstjänster och bibelmöten i kyrkorna annars på liknande sätt skulle tvingas föranmälas. 
Se lagutskottets utlåtande nr. 182, bihang bd. 7:1, s. 11. Den inskjutna bisatsen i lagförslaget före-
slogs av prosten Åstrand i PrP 19/10 1840, bd. 8, s. 469.
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olovliga folksamlingar. Flera bönder uttryckte i plenum sin oro för att de 
civila myndigheterna inte skulle utgöra något som helst skydd mot över-
våld liknande det som hade skett under Crusenstolpekravallerna.263 Hans 
Jansson från Elfsborgs län menade i ett inledande skriftligt anförande att 
militären i praktiken nu skulle få ”oinskränkt rättighet, att döda obeväp-
nade, häkta misstänkta eller […] bestraffa dem som våga sig ut […] där 
folk församlat sig”. Någon ny lag behövdes egentligen inte eftersom det 
svenska folket genom historien visat sig vara ytterst obenäget att ta till 
våld mot överheten. De gamla landskapslagarna och deras fortsättning i 
1734 års lag menade han hade ”varit tillräckliga för fosterlandets lugn och 
säkerhet i hundradetal av år”.264 Det enda som möjligen behövde regleras 
var tvärtom militärens och myndigheternas rättigheter att bruka våld mot 
den egna befolkningen. Peter Mårtensson från Jönköpings län kallar till 
och med den kungliga propositionen för ”ett tankemissfoster” som hade 
avlats ur ”en svag och barnslig skuggrädsla”.265 Det var inte folket som be-
hövde regleras utan överheten. 

Men när den nionde paragrafen, om myndigheternas ansvar, tillkom i 
den andra remissrundan så blev bönderna mer villiga att diskutera ärendet 
vidare. Dock var det fortsatt visst missnöje med framförallt paragraf sju, 
om hur militären skulle få myndighet att ta till vapen. Frågan diskuterades 
i plenum den 15 mars med nära 30 inlägg från 19 olika bönder. Det utkris-
talliserade sig tre linjer: bifall till lagutskottets förslag; avslag till detsam-
ma; samt bifall efter viss omskrivning. Återigen dominerade synen på det 
svenska folket som lugnt och beskedligt: ”Vi äro i allmänhet fredliga med-
borgare och behöva ej styras med trummor och trumpeter” menade Matts 
Persson från Stockholm, och yrkade avslag i enlighet med en reservation i 
lagutskottet som gick ut på att inga lägre ämbetsmän än landshövding eller 
motsvarande, skulle kunna ge order om militära vapeninsatser.266 I det för-
slag som hade lagts från utskottet tilläts även kronofogdar och andra lägre 
ämbetsmän att ge militären klartecken. 

Ola Jeppson från Blekinge var en av dem som tvärtom stödde lagutskot-
tets förslag eftersom han menade att det lätt kunde uppstå farliga situatio-
ner om alltför få myndighetspersoner hade makt att ingripa. Som exempel 
visade han på hur läget hade varit i Klågerup 1811 då flera upplopp hade 
startat parallellt på olika ställen samtidigt. De lägre ämbetsmännen hade 

263 Se tex. Jonas Johannessons från Jönköping inlägg om ”…de scener av blod, vilka tilläts upp-
föra på Stockholms gator, och som icke stod i någon den ringaste motsvarighet till de förvillelser, 
vartill en och annan bland det så kallade folket, tilläventyrs gjorde sig skyldig”, BdP 18/7 1838,  
bd. 6, s. 321.
264 BdP 18/7 1838, bd. 6, s. 308.
265 BdP 18/7 1838, bd. 6, s. 323.
266 BdP 15/3 1838, bd. 11, s 196. Reservationen hade inlämnats av bonden och utskottsledamoten 
Johan August Zetterberg, också han från Stockholm. Riksdagen 1840/41, Lagutskottets betänkan-
de nr. 123, bihang bd. 7, s. 32.
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dessutom ofta bra lokalkännedom, menade han, och kunde kanske därige-
nom vara mer restriktiva i sin bedömning av när vapeninsatser krävdes.267 

I debatten uppstod emellertid viss oro för att godtycket riskerade att bli 
alltför stort då det stod klart att även ämbetsmän av ännu lägre grad, såsom 
länsman eller fjärdingsman, skulle förstås ingå i den skrivning som lagut-
skottet givit. Jeppson tog därför på sig att formulera ett tredje förslag som be-
gränsade den möjligheten.268 Detta förslag var även det som bifölls efter vo-
tering. Dock inarbetades det aldrig i expeditionsutskottets slutliga förslag. 

borgarna och prästerna var inte lika aktiva i frågan som bönderna. 
De deltog inte alls i debattens första runda och endast kort i de senare. De-
batten kom liksom inte någonvart utan man fastnade ofta i frågor om defi-
nitioner och ordval. Professor Thomander klagade till och med på tjafset i 
prästeståndet, och varnade för att ingen lag skulle bli skriven om ledamö-
terna inte skärpte sig.269 Många ansåg att ansvarsparagrafen (paragraf nio) 
inte hörde hemma i den aktuella lagen eftersom man var rädd att en sådan 
lagtext riskerade att undergräva överhetens auktoritet. Detta i synnerhet 
som lagen årligen förväntades uppläsas för folket.270 Men få ville dock få 
bort ansvarsdelen helt varför den kvarstod oförändrad såväl i borgarstån-
det som i prästeståndet, i det senare efter en jämn votering där utslagsrös-
ten avgjorde.271 I övrigt värt att nämna från diskussionerna i prästeståndet 
var att Geijer kom med en intressant önskan om en reform inom polisvä-
sendet, där en kommunal civil ordningsmakt borde instiftas och utbildas. 
Även om han inte utvecklade sina tankegångar mer än så, så kan konsta-
teras att de låg nära i linje med den polisreform som förverkligades tio år 
senare.272 I borgarståndet berörde Herr Limnelius idén om införandet av 
brandsprutor till försvar mot folkmassor. Men inte heller här utvecklades 
tanken till vidare diskussion.273 

adeln var det stånd där ärendet debatterades livligast. Diskussionen 
var även friare än i de övriga ständerna. Ledamöter ger ofta intrycket att ha 
varit väl pålästa och de hade kunskaper om motsvarande lagar i andra län-
der, främst Preussen, England och Frankrike. Det tycks huvudsakligen ha 
varit urbana oroligheter som låg underförstått i debatten på Riddarhuset, 
medan man i de övriga ständerna oftare verkar ha sett till situationen på 
mindre orter och på landsbygden. 

267 BdP 15/3 1838, bd. 11, s 197.
268 BdP 15/3 1838, bd. 11, s 199 f. Se även Nils Strindlunds yttrande, s. 198 f.
269 PrP 29/3 1841, bd. 11, s. 522.
270 Se t.ex. inlägg av prosten Osterman i PrP 19/10 1840, bd. 8, s. 473; Herr Jacobi i BgP 7/10 1840, 
bd. 5, s. 30; samt debatten i prästeståndet, PrP 29/3 1841, bd. 11, s. 525–527; och i borgarståndet, 
BgP 6/4 1841, bd. 7, s. 116–117.
271 Voteringen utföll med 20 röster vardera för respektive emot att bibehålla lagutskottets para-
graf nio. PrP 29/3 1841, bd. 11, s. 526.
272 PrP 19/10 1840, bd. 8, s. 467.
273 BgP 6/4 1841, bd. 7, s. 116.
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Debatten efter Crusenstolpesommaren låg uppenbart i färskt minne. 
Det fanns en påtaglig enighet i att inte låta lagen ge militären möjlighet 
att trappa upp våldet. Friherren Napoleon von Döbeln ville begränsa va-
penanvändandet till sablar så att inga skjutvapen sattes in mot stora folk-
samlingar med den fatala effekt det kunde få.274 Flera var dock eniga om 
att problemet snarare var att man inte fick låta militärmakten agera på 
egen hand. Det uppstod därför en diskussion om var gränserna gick mel-
lan ”folksamling”, ”upplopp” och ”uppror” samt hur de skulle definieras 
i lagtexten så att den civila makten inte släppte greppet om händelserna. 
Enligt Dagligt Allehandas redaktör Wilhelm Fredrik Dalman var formule-
ringarna i propositionen så skrivna att detta allt för lätt kunde hända. Han 
ville därför få in klausuler som tydligt reglerade i vilka skeden vapen skulle 
få sättas in respektive när de måste dras tillbaka, ”så att militär-trupp ald-
rig släppes lös på egen hand”.275 Lagen måste, fortsatte Dalman, ”skydda 
folket mot vapnens obehöriga ingrepp”, och inte tvärtom som i proposi-
tionen, uppmana militären till godtyckliga vapeninsatser. Även Lars Johan 
Hierta tog tillfället i akt att försvara sin tidnings mening. Han drog paral-
lellerna till sommaren 1838 då han menade att militären hade fått order att 
gå in alldeles för tidigt, och dessutom med allt för stor auktoritet. Den ci-
vila ordningsmakten, menade han, måste ges ett mycket större ansvar än 
vad den hade givits den gången, då istället livgardet till häst hade order att 
”skingra folksamlingar ända därhän, att icke tvenne personer skulle få gå 
tillsammans”.276 

Greve Löwenhielm som varit aktiv i debatten redan 1810 försvarade 
emellertid lagutskottets förslag och gjorde internationella jämförelser. 
Han menade att såväl den franska som den engelska civila polisens meto-
der ofta varit långt brutalare än den svenska militärens.277 Skingrande av 
folksamlingar skedde i alla länder som en viktig del i det förebyggande ar-
betet mot större upplopp och uppror. Men visst hände det att det någon 
gång gick för långt: ”Sålunda”, erinrar han sig, ”har i Paris hänt, som i 
Stockholm, en gång, att en ovanligt korpulent person tillsades ’att skingra 
sig’ av en patrull, som ursäktade sig därmed, att han tagit honom för en 
grupp.”278 Det centrala i sammanhanget, menade han, var inte nu att sti-
pulera exakta definitioner utan att vara tydlig med att militär endast fick 
agera efter civila myndigheters order. Löwenhielm refererar flera gånger 
till sina inlägg på 1810-års riksdag där han förfäktat just den frågan.279

274 RAP 15/7 1840, bd. 10, s. 22 f.
275 RAP 15/7 1840, bd. 10, s. 34.
276 RAP 15/7 1840, bd. 10, s. 33 f
277 RAP 15/7 1840, bd. 10, s. 30 f.
278 RAP 15/7 1840, bd. 10, s. 36.
279 Se t.ex. RAP 15/7 1840, bd. 10 s. 30 f.; RAP 17/10 1840, bd. 14, s. 401.
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Men precis som den gången blev 
det aldrig någon lag av riksdagsde-
batten 1840/41. Då var det riksdagens 
ständer som inte kunde enas, och 
denna gång föll frågan alltså på kon-
ungens godkännande. Debatten tog 
emellertid inte slut med det kungliga 
avslaget, utan kom att återupptas i 
riksdagen efter nästa stora Stock-
holmsupplopp, den 18–19 mars 1848. 

I jämförelse med 1810 hade riksdags-
debatten mognat till ständermötet 
1840/41. I synnerhet inom adeln var 
ledamöterna mer internationellt 
orienterade, men det är också tyd-
ligt att den liberala politiken på all-
var hade nått in i Riddarhussalen. 
De båda redaktörerna Dalman och 

Hierta visade med sina inlägg på den nya tidningspressens stora möjlighe-
ter att skapa opinion kring brännande frågor. Tryckfriheten, integriteten 
och myndigheternas ansvar var sådana frågor som med all tydlighet kom i 
dagen med Crusenstolpekravallerna. 

Demokratiseringsprocessen skulle visa sig ha tagit ytterligare viktiga 
kliv framåt. Samtliga av de parametrar som skisserades i modellen i av-
handlingens inledning kan sägas ha blivit uppfyllda i hög grad under den 
långa sommaren 1838. Folket hade mycket tydliga – nationella och princi-
piella – krav kring tryckfriheten och andra aktuella politiska frågor i inled-
ningsskedet. Under sommaren förändrades artikulationen i konservativ 
riktning, men den försvagades egentligen inte nämnvärt. Det var genom-
gående principiella politiska frågor som stod i fokus, och som också fick 
stor betydelse på det nationella planet. Kravallerna riktade sig emot eta-
blissemanget. Men där tidigare studerade oroligheter till stor del syftade 
till att slå mot adeln, och till viss del militären, så var det 1838 huvudsak-
ligen regeringen och den kungliga politiken som stod i skottlinjen. Men 

Greve Löwenhielm kritiserade på ett humo-
ristiskt sätt militären för deras överdrivna 
nit i att bland annat skingra också mycket 
små folksamlingar. Detalj ur Fritz von 
Dardel, Norrbro med Englands Legations 
Sekreterare Mr Eden i sin släde. SSM.
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även ordningsmaktens representanter fick klä skott för såväl massans som 
för pressens attacker och aggressioner. 

Vid sensommarens kravaller blev de antisemitiska inslagen tydligare 
samtidigt som även bordellerna blev föremål för våldsamma attacker. 
Konfrontationerna med de militära trupperna bör dock inte primärt tol-
kas ur politiskt hänseende, utan snarare som en oartikulerad fortsättning 
där de dubbla massorna gav sig till känna.

Marsoroligheterna 1848
”5 000 medborgare samlas på Brunkeberg i afton. Leve Reformen! Allmän val-
rätt!” Budskapet om allmän samling för den reformistiska saken hade 
affischerats runt om på stan under natten mot den 18 mars 1848. Polisen 
gjorde vad de kunde för att riva ner proklamationerna, minst 28 stycken 
uppges ha samlats in och tio av dem finns fortfarande bevarade i gott skick 
i Justitierevisionens arkiv på Riksarkivet i Stockholm. Meddelandena är 
dels schablontryckta och dels handskrivna, och återfinns på relativt små 
papperslappar. Tillsammans med dessa ligger även en rad andra proklama-
tioner och flygblad som samlats in före, under och dagarna efter de blodiga 
marsoroligheterna 1848.280 

Tiden och platsen för det annonserade medborgarmötet var valda utifrån 
att en ”reformbankett” skulle hållas på de la Croix salong vid Brunke-
bergstorg just denna kväll. Stora delar av landets politiska elit väntades dit 
som gäster, inte minst många av de riksdagsledamöter som befann sig i hu-
vudstaden för det pågående ständermötet. En genomgående dominerande 
debatt i politiken gällde representationsfrågan. Under 1800-talets första 
hälft hade det gamla ståndssamhället utsatts för starka påfrestningar. En 

280 Utslagshandlingar, nr. 246 (19 februari 1850), Justitierevisionen, RA. Almquist 1942, s. 70, 76.
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ny tjänstemannaklass växte inom den offentliga förvaltningen och den ex-
pansiva internationella handeln skapade nya grupper med starkt ekono-
miskt inflytande. Såväl adeln som prästerna tappade därmed mark och in-
flytande i det civila samhället medan den uppåtstigande medelklassen i sin 
tur saknade ståndstillhörighet och därmed representation på riksdagarna. 
Glappet blev allt mer påträngande, och en representationskommitté till-
sattes för att utarbeta ett förslag till riksdagen 1847/48. Men kommittén var 
internt starkt oense och förslaget föll. 

Frågan hade tillfälligt lösts med 1809-års regeringsform, och låg därefter 
vilande fram till 1830-talet då den åter hade dragits upp. Karl Johans resa 
från liberal till konservativ motverkade en friare lagstiftning, och den li-
berala pressen låg på för en förändring. Samtidspolitiken färgade vid flera 
tillfällen av sig i oron på gatorna. Efter kungens död i mars 1844281 utbröt 
tumult i samband med utdelande av begravningspengar åt folket, och någ-
ra månader senare kom ånyo en urladdning. En stor folkmassa samlades 
två kvällar i rad (onsdag och torsdag 28–29 augusti 1844) utanför den kon-
servativa riksdagsfalangens ledare ärkebiskopen Carl Fredrik af Wingårds 
hus på Malmtorgsgatan nära Gustav Adolfs torg. Med skrän och rop om 
”ner med ärkebiskopen” demonstrerade man mot prästeståndets avslag 
av ett liberalt förslag om ny representationsordning. Adeln hade redan 
röstat emot medan bönderna och borgarna med stor majoritet var för för-
slaget. Prosten Christian Stenhammar skriver i ett brev till sitt barn (san-
nolikt dottern Hedvig) att demonstrationen antagligen hade föregåtts av 
pengautdelningar och trakteringar på krogarna. Folket hade använt järn-
kulor för att slå sönder fönstren till Wingårds lägenhet, men de hade även 
varit på andra ställen och härjat med fönsterkrossning och annat.282 Vilka 
grupper som deltog i demonstrationerna är oklart men utsagor tyder ändå 
på att ”hamnbusar” återfanns bland de mest aktiva. Även Theodor Sand-
ströms namn, som vi känner sedan Crusenstolpekravallerna, har nämnts i 
sammanhanget.283 Aftonbladet nämner dessutom att en större skara pojkar 
hade följt efter poliserna när de omhändertagit ett antal berusade män på 
Riddarhustorget i upploppets inledningsskede.284 

Några år tidigare hade ett motsvarande uppträde skett, också det mot 
en konservativ riksdagsledamot. Det var vid 1840/41-års ständermöte som  
statsutskottets ordförande greve Claes Fredrik Horn genom att handgrip- 
 

281 Karl XIV Johan avled den 8 mars 1844. Han var då 81 år gammal. Hans höga ålder och tillta-
gande svaghet kan förklara några av de liberala reformer som tillkom under den sista tiden, t.ex. 
folkskolereformen 1842. Begravningen, och tumultet, ägde rum den 26 april. Veckan innan hade 
tumultartade situationer uppstått på Yttre borggården i trängseln utanför kungens likvisning 
med bl.a. ett mycket tragiskt dödsfall som följd. Aftonbladet, 18/4 1844.
282 Stenhammar III, s. 22–23.
283 Staf 1950, s. 457; Stenhammar III, s. 26.
284 Aftonbladet, 29–30/8 1844.
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ligen riva ner ett antal anslagna kallelser till ett voteringsmöte i det för-
stärkta statsutskottet för att på så vis, via förhalning, söka förhindra ett li-
beralt förslag att antas just innan riksdagen skulle avslutas. Horn hade häv-
dat att mötet var olagligt, men hans drastiska åtgärd upprörde den radikala 
oppositionen såväl inom som utom riksdagen. Saken hamnade i tidningar-
na varpå uppretade folksamlingar förekom i närheten av Horns bostad på 
Klara södra kyrkogata under flera kvällar i rad från och med tisdagen den 
15 juni 1841. Enligt Aftonbladets rapportering rörde det sig om hundratals 
personer som hurrade och förde oväsen runt om Norrmalm. En stor del av 
folket i massan de första kvällarna var välklädda vilket tidningen tolkade 
som att det inledningsvis var tämligen få som var aktiva.285 

Successivt trappades stämningen upp och det blev allt mer våldsamt. 
Som allra hetast var oron under torsdagen då bland annat dryga dussinet 
fönsterrutor slogs sönder i Horns lägenhet. Får man tro Horn själv så lade 
inte ordningsmakten två strån i kors för att förhindra vandaliseringen och 
oväsendet som hopen förde med sig. Överståthållaren manade förvisso 
till lugn i en kungörelse som publicerades i lördagens tidningar. Men det 
tycks inte ha avhjälpt situationen nämnvärt då tidningarna även under in-
ledningen av den påföljande veckan rapporterade om fortsatt gatubuller. 
Tydligen hade ett rykte spridit sig att greve Horn skulle ha framlagt ett för-
slag på riksdagen om sämre villkor för anställt tjänstefolk. Bland annat me-
nades att de skulle arbeta för endast mat och kläder men utan lön. Det kan 
även ha förekommit pengautdelning av uppviglare bland folket. Någon 
militär insats erfordrades aldrig då polisen, åtminstone enligt justitiekans-
lerns rapport (men till skillnad från Horns bedömning), genom hela skedet 
hade situationen under kontroll, och till slut klingade tumultet av. 286

Pressen förhöll sig avståndstagande till den här typen av händelser. Af-
tonbladet manade till besinning och rådde alla som räknade sig som ”bättre 
folk” att undvika att stilla sin nyfikenhet ute på gatorna, och att hålla sig 
hemma istället för att gå ut och utgöra folksamling.287 Bland såväl liberaler 
som konservativa hyllades de polisiära insatserna, inte minst för att man 
vid båda tillfällena sluppit militär inblandning. Polismästaren Carl Berg-
man som hade tillträtt sin tjänst i januari 1843 berömdes senare för hans 
kreativa sätt att handskas med Wingårdskravallerna. Istället för att inkalla 
trupper hade Bergman valt att leja ett par hundra järnbärare som han bus-

285 De välklädda antogs endast vara nyfikna åskådare utan våldsamt uppsåt. Aftonbladet rappor-
terar om oroligheterna på Norrmalm den 17, 18 och 22/6 1841. Riksdagen 1840/41 avslutades offi-
ci ellt av konungen den 16 juni 1840.
286 Staf 1950, s. 437–438; Horn 1892, s. 211 f.; Hornwall, ’Horn, Clas Fredric (14)’, SBL, bd. 19.  
Tf. överståthållare Möllerhielms kungörelse kan läsas i Aftonbladet, 19/6 1841. JK:s rapport i Af-
tonbladet, 26/6 1841. Aftonbladet menade i sin kommentar till rapporten samma dag att det för-
modligen låg andra orsaker bakom oron än bara de inställda voteringarna. 
287 Aftonbladet, 18/6 1841, 30/8 1844.
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sade på busarna.288 Och under oron utanför Horns bostad 1841 hade man 
använt sig av civilklädda poliser som kände av stämningarna bland mas-
san, samtidigt hade man då kunnat låta de väpnade polisstyrkorna hålla sig 
i bakgrunden. Trots det menade Aftonbladet att man borde kunna ha gjort 
mer för att få fast anstiftarna och eventuella pengautdelare. Tidningen var 
också kritisk till Svenska Minerva och Stockholms Dagblad som genom sitt 
sätt att skriva både hade provocerat fram kravallerna och försökt locka 
myndigheterna att sätta in militär.289 

Relationerna mellan det civila och det militära samhället var långt ifrån 
friktionsfritt vilket illustreras av ett slagsmål som utbröt på en av stadens 
finare krogar, Malmens källare vid Myntgatan i Gamla stan, den 30 ok-
tober 1842.290 Ferdinand Tollin har förevigat händelsen i en litografi som 
visar hur en samling unga officerare har drabbat samman med andra när-
varande kroggäster och manskap ur en tillskyndande polispatrull. I boken 
Gamla Stockholm omnämner Claes Lundin och August Strindberg slags-

288 Polismästaren hade troligen betalat järnbärarna för att med våld slå ner orosmakarna. Sten-
hammar menar att ”det är ganska säkert” att pengar hade utbetalats, och låter vidarebefordra 
ett rykte om att en hamnbuse skall ha sagt till den andra att ”fan må ta stryk och bli hudfilad av 
polisen för 2 R[iks]daler”. Stenhammar III, s. 24. Almquist 1942, s. 142. Aftonbladet skriver dock 
endast att ”polisen [...] tagit något arbetsmanskap till hjälp, och höll med detta en av de angräns-
ande gatorna stängda”. Aftonbladet, 30/8 1844.
289 Aftonbladet, 26/6 1841. En motsvarande debatt skedde även 1844 då Svenska Biet anklagade 
Aftonbladet för att ha underblåst orosstämningarna genom sina kommentarer till Wingårds häls-
ningstal på riksdagen, de jämförde artiklarna med fabeln om Räfvarne som hade orsakat von Fer-
sens förfärliga öde. (Se kap. 3 och 4 avsnittet om fersenska mordet.) Aftonbladet svarade att det 
nog snarare var Wingårds tal än tidningens kommentarer som hade väckt folkets ovilja. Afton-
bladet, 31/8 1844.
290 Rättegångsprotokollet finns tryckta och även digitaliserat på Stockholmskällan. Ransak-
nings-protocoll, hållet d.14 oct. & följande dagar, 1842. 

Slagsmålet på Malmens källare 
1842. Bild ur Lundin & Strind-
berg, Gamla Stockholm, 1882. 
Efter litografi av Ferdinand 
Tollin. 
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målet som ”’Berserkagången hos Malmens’, som besjöngs i åtskilliga vi-
sor, utgjorde föremål för vidlyftiga polisundersökningar och länge delade 
Stockholms samhälle i två läger, det militära och det civila”.291 

Stockholms tidningsvärd hade sedan ett par decennier, något förenklat, 
kunnat indelas politiskt längs ett band mellan två poler där den ena utgjor-
des av den konservativa och regeringstrogna pressen och den andra av den 
liberala oppositionella. Den viktiga och allt hetare representationsfrågan 
splittrade emellertid oppositionen. Historikern Jan Christenson fördju-
par bilden och delar in det liberala lägret under 1840-talet i två linjer som 
han menar huvudsakligen företräddes av en av vardera av Stockholms två 
dominerande tidningsredaktioner. Således gör han en åtskillnad mellan 
”Aftonbladsliberalism” respektive ”Allehandaliberalism”, där L. J. Hjärta 
och Aftonbladet å ena sidan stod för en ”försiktigt demokratisk” hållning 
där varje medborgare skulle ha rösträtt och inflytande över politiken med-
an V. F. Dalmans Dagligt Allehanda å den andra sidan företrädde en tydligt 
mer restriktiv linje som menade att den egendomslösa klassen – eller med 
tidningens egna ord: ”den råa, obildade massan” – var mindre lämpad att 
styra landet utan skulle överlåta politiken åt de bildade och förmögna. 

Under 1840-talet komplicerades dock bilden ytterligare i och med att 
ännu en politisk falang seglade upp på Stockholms presscen. Den tidiga 
proletariseringen medförde en ny, ännu långsamt men ändå, växande 
samhällsklass av arbetare sysselsatta inom såväl de gamla hantverkar- och 
tjänsteyrkena som i de nya fabrikerna. Det fanns nu en publik för en mer 
lättillgänglig men också mer radikal tidningspress som gärna byggde på 
de socialistiska idéerna. Nya tidningar som Folkets Röst, Edvard Sjöbergs 
Söndagsbladet och Rudolf Walls två tidiga tidningsprojekt Söndagstidningen 
respektive Friskytten var rikt illustrerade folkliga publikationer som utkom 
med ett nummer i veckan – oftast på söndagar som var arbetarnas lediga 
dag. Vissa interna konflikter mellan dessa redaktioner var oundvikliga 
men ideologiskt låg de nära varandra och tog istället gemensamt avstånd 
ifrån både de stora liberala och de regeringstrogna konservativa tidning-
arna. 

Svaret från högerhåll blev dels J. A. von Hartmansdorffs projekt Tiden 
(1847–1851), och dels Oscar I:s aktiva strävan att köpa eller locka över be-
fintlig oppositionspress på 1850-talet. På den oppositionella sidan sålde 
Dalman Dagligt Allehanda till den mer socialistiskt inriktade E. M. Lind-
man redan 1847. När sedan Hierta fyra år senare lämnade Aftonbladet hade 
liberalismen definitivt förlorat sitt grepp om oppositionspressen.292 

Det mest brännande politiska ämnet under riksdagen 1847/48 – den ti-
digare nämnda representationsfrågan – blev den fråga som mest påtagligt 

291 Lundin & Strindberg 1882, s. 595. 
292 Gustafsson & Rydén 2001, s. 93–108; Harvard 2006, s. 97–98; Christensen 1997, s. 26–31.
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sorterade Stockholmspressen efter politisk färg. När så nyheten om febru-
arirevolutionen i Paris blev känd i Stockholm i början av mars 1848 skärp-
tes argumenten och motsättningarna blev än mer distinkta. 

Genom tidningarnas utrikeskorrespondens hade stockholmarna kun-
nat följa utvecklingen på kontinenten. Dåliga skördar säsongerna 1846 och 
1847 hade lett till stigande priser. Framförallt den urbana massarbetslöshe-
ten kom att drabba i stort sett hela Central- och Västeuropa. I januari 1848 
utbröt uppror i Palermo på Sicilien, och den 22 februari samma år explode-
rade det alltså i Paris. Förhoppningarna från den franska folkrevolutionen 
1830 hade inte infriats; av Frankrikes nära 30 miljoner invånare hade en-
dast runt 200 000 medborgare (eller mindre än tre procent av de vuxna 
männen) rösträtt. Ludvig Filip och hans premiärminister Guizot var djupt 
impopulära, och oppositionen samlade sig runt en kampanj med organise-
rade politiska möten för att tvinga fram en ny författning. Genom att hålla 
sammanträdena i form av middagar till vilka man sålde biljetter kringgicks 
kraven på mötestillstånd. Prominenta gäster bjöds in och de ofta mycket 
frispråkiga talen refererades gärna i pressen. Ett 70-tal sådana reformban-
ketter arrangerades runt om hela landet under andra halvåret 1847. 

I februari 1848 hade turen kommit till att hålla en stor bankett i Paris ar-
betarkvarter. Men när det dagen före banketten – den 21 februari – kommit 
till regeringens kännedom att arrangörerna ämnade låta nationalgardister 
tillsammans med studenter marschera i procession uppför Champs-Élysé-
es till möteslokalen förbjöds arrangemanget. Förbudet mottogs med vrede 
och i stället för den tänkta, fredliga, banketten utbröt spontana demonstra-
tioner som urartade till gatustrider mellan huvudsakligen studenter och 
arbetare på den ena sidan och militär på den andra. Nationalgardet gick in 
på folkets sida och efter flera dagars strider föll regeringen, och Ludvig Fi-
lip tvingades abdikera. 

Nyheten om revolten nådde det liberala Aftonbladets redaktion den 3 
mars. Tidningen upptogs till stor del av klipp och översättningar från tysk 
och fransk press. Redaktionen var återhållsam med analyser, inte förrän 
den 8 mars kom enligt János Perényi – som i en doktorsavhandling studerat 
1848-års revolutioner i svensk debatt – den första egna redaktionella artikeln 
av ideologisk karaktär om händelserna i Paris. I en ledarartikel välkomnades 
revolten som det menades var påkallad av bristen på reformer. Det franska 
folket var nu mer politiskt moget för en hållbar revolution än det hade varit 
1789.293 I fortsättningen argumenterade, enligt Perényi, Aftonbladet också för 
att revolutionen riktade sig mot ett förtryck och att dess mål var förverkli-
gandet av frihet.294 

293 Aftonbladet, 3/3 1848 då nyheten slås upp stort med egen rubrik och ingress, 8/3 1848; Perényi 
1979, bilaga I. 
294 Perényi 1979, s. 50. 
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Den konservativa tidningen Tiden skiljde sig i sin analys radikalt från 
den synen. Bakom revolutionen, menade tidningen, låg endast en mino-
ritet av Frankrikes befolkning som hade duperats av liberalismens falska 
idéer. En revolution kan aldrig bli en konstruktiv lösning utan kommer all-
tid att skjuta över målet, och resultera i ett stadium av ”en våldsam mino-
ritets förtryck av majoriteten”. Parallellen till det jakobinska skräckväldet 
efter 1789-års revolution påvisades, och enligt Perényis analys menade den 
konservativa tidningsredaktionen att även denna revolt i slutändan endast 
skulle leda tillbaka till en restauration av monarkin. Jämförelsen mellan de 
två tidningarna visar att de hade diametralt skilda värderingar i alla avse-
enden gällande februarirevolten.295

Karin Medin, som i en uppsats bland annat studerar det socialistiska 
Söndagsbladet, menar att deras läsare inte på samma sätt som i andra tid-
ningar tyngdes av samma ändlösa beskrivning av upprorets våldsamma 
detaljer. Istället lyftes arbetarnas nyvunna rättigheter och de materiella 
rättviseaspekterna fram. Revolten i Paris var den naturliga och oundvikli-
ga följden av kapitalets – eller med tidningens ord: ”penningeadeln” – för-
tryck av det arbetande folket, och skulle därför lyckas bättre än de tidigare 
revolutionerna (1789 respektive 1830) då folket rest sig mot bördsaristo-
kratin, dvs. mot ett politiskt/socialt, snarare än ekonomiskt tyranni.296 Det 
är således en påtagligt marxistiskt färgad analys som tidningen gör. Förfat-
taren Bunny Ragnerstam som studerar händelserna utifrån ett kommunis-
tiskt perspektiv lyfter i sammanhanget fram det faktum att det nyskrivna 
Kommunistiska manifestet hade anlänt med post till Stockholm i månads-
skiftet februari/mars 1848, och således var väl känt bland Stockholms vän-
sterorienterade läsecirklar. Söndagsbladets redaktörer Edvard och Franz 
Sjöberg torde ha ingått i den kretsen.297

295 Perényi 1979, s. 58–63.
296 Dagård 2008, s. 17–19, 22–23. 
297 Ragnerstam 1986.

I Paris och på flera andra håll runt om 
i Europa uppstod regelrätta gatustrider 
mellan folket och militären under våren 
och sommaren 1848. La Barricade de la 
rue Soufflot, målning av Horace Vernet, 
Wikimedia.
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Dessa tre vitt skilda uppfattningar som ovan redovisats åskådliggör tyd-
ligt den bredd som debatten i Stockholm ägde. Oron i Paris kastade ett ljus 
över den infekterade diskussionen kring den svenska konstitutionen. Den 
tänkta reformbanketten i Paris (som tidigare utsatts till att hållas den 20 
februari)298 hade inte varit okänd i Stockholm, tvärtom hade man i liberala 
kretsar tagit fasta på datumet och samtidigt samlats till en motsvarande 
tillställning i Stockholm för att sparka nytt liv i reformfrågan. Runt 90 per-
soner hade deltagit i middagen där ett ”Reformvännernas sällskap” hade 
bildats. Med det växande hotet från riksdagsliberalerna och det akuta hotet 
från folkupplopp av franska mått kände Oscar I sig tvungen att snabbin-
kalla konstitutionsutskottet för en ny beredning av det vilande represen-
tationsförslaget. Detta ogillades skarpt i det konservativa lägret varför en 
kompromisslösning lanserades. En nytt förslag som till stora delar byggde 
på den starkt konservative kammarrättspresidenten (tidigare hovkans-
lern) von Hartmansdorff lades den 16 mars på utskottets bord för vidare 
beredning.299 

Två dagar senare hölls ytterligare en reformbankett i Stockholm. Ut-
annonseringen av denna åtföljdes som ovan nämnts av en omfattande il-
legal affischering för att samla stadens invånare till en parallell folklig ma-
nifestation i anslutning till bankettlokalen på Brunkebergstorg. Läget var 
därför en smula spänt, och trycket på festarrangörerna var stort att inte 
låta banketten urarta. Revolutionära inslag ströks, antalet tal och skålar 
begränsades och de skulle dessutom anmälas i förväg. Några av de mest 
namnkunniga av liberalerna surnade och vägrade delta.300 Hur som helst 
avlöpte middagen utan problem och avslutades vid sjutiden med den fos-
terländska Folksången.301 

”Rakt åt Storkyrkobrinken, hurra!”, lördagen den 18 mars 1848. 
Men affischeringens budskap hade hörsammats, och kanske var det även 
musiken och de glada tillropen inifrån de la Croix salong som hade lockat 
mängder av stockholmare till Brunkeberg. Bland massan fanns f.d. guld-
smeden Jacob Lenholm som ivrigt påhejade folket runt omkring att hurra 
och skräna. När banketten var över tog enligt ett vittne denne Lenholm till 

298 Se t.ex. Aftonbladet, 29/2 1848.
299 Förhammar 1975, s. 16 f.
300 Till de som strök sina namn ur subskriberingslistan hör: J. G. Carlén, August Blanche, Anders 
Lindeberg och Theodor Sandström. Se Pontin, Februari-revolutionen i Paris och mars-imitationen i 
Stockholm, 1848, s. 67.
301 Se t.ex. Post och Inrikes tidningar, 20/6 1848. Exakt vilken sång som åsyftas är dock oklart. Så-
väl ”Du gamla du fria” (jfr. Nilsson (red.) 2002a, s. 248) som Kungssången (”Ur svenska hjärtans 
djup”, jfr. Jacobson 2006, s. 10; Ragnerstam 1986, s. 168), gick under namnet ”Folksången”. Båda 
var helt nyskrivna (1844) och mycket populära. Emellertid är det sannolikt att det var den äldre 
texten: ”Bevare Gud vår Kung…” (1805) som på den brittiska nationalsångens melodi var den 
som sjöngs under banketten. 
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orda och ropade: ”vad vill ni gossar? Vill ni ha representationsfrågan fram, 
så skall ni gå till Storkyrkobrinken. Rakt åt Storkyrkobrinken, hurra!”302 

Med ”Storkyrkobrinken” menades von Hartmansdorffs bostad på adres-
sen Storkyrkobrinken 9, mellan Västerlånggatan och Riddarhustorget i  
Gamla stan. Hartmansdorff hade tio år tidigare klarat sig undan folkets 
vrede då han nyligen flyttat. Men denna gång hade man bättre reda på den 
rätta adressen och folkmassan tågade dit. Hartmansdorff bodde på andra 
våningen och hade tolv höga fönster mot gatan. Samtliga krossades av 
stenar som folket plockat på sig från upplag vid pågående byggarbeten på 
vägen dit. Enligt vittnen delade Lenholm ut pengar till folket. Polisen var 
förvarnad, men hade ändå inte samlat tillräckligt stora styrkor för att på 

302 Redogörelsen över händelseförloppet den 18–19 mars i det som följer är hämtat från Alm-
qvist. Där redogörs även detaljerat över käll- och litteraturläget kring marsoroligheterna. Sedan 
Almquists artikel har inget vetenskapligt verk utgivits kring händelserna som ur någon aspekt 
utmanar Almquists resultat. Dock bör i sammanhanget nämnas Ragnerstam 1986. Ragnerstam 
söker den svenska arbetarhistoriens rötter och driver i volymen en teori om att det var den tidiga 
arbetarrörelsen kring bokhandlaren Per Götreks bildningscirkel Skandinaviska sällskapet och Karl 
Marx helt nyutgivna manifest, som låg bakom marsoroligheterna. För citatet i texten hänvisas till 
poliskammarens protokoll 24 mars 1848, se Almquist 1942, s. 85.

En scen ur Strindbergs Röda 
rummet i filmatisering av Bengt 
Lagerkvist. Här syns den unge 
Arvid Falk (Per Ragnar) med vänner och 
fiender på de la Croix salong på Brunke-
bergstorg. Scenen utspelar sig på 1870-talet 
då salongen, enligt Strindberg, hade tappat 
sin forna status.
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allvar kunna ingripa. Hartmansdorff själv hade fått flera erbjudanden om 
evakueringsbostäder men viftat bort varningarna och tjurskalligt hävdat 
att det var ordningsmaktens uppgift att skydda honom i sin egen bostad. 

Efter en dryg halvtimmes stenkastning och upprepade inbrytningsför-
sök skingrades också folket av en tillskyndande avdelning från livgardet 
till häst. Det var i sista stund innan den hartmansdorffska porten gav vika. 
Militären hade kunnat ingripa tidigare om ordergivningen hade fungerat 
bättre. Högvaktens befäl, kommendanten Dævel – som vi också känner 
från Crusenstolpekravallerna – ansåg sig inte ha befogenhet att själv kom-
mendera ut sina trupper mot folkmassan, utan ville invänta order från 
överståthållaren. Denne befann sig vid tillfället på Operan (även kungen 
och stora delar av hovet var där och såg Jenny Lind i Webers Friskytten) 
varför den formella ordergivningen kom att dröja. 

Hästgardisterna utgjordes av omkring 50 man och det var inte utan mot-
stånd som de lyckades rensa brinken. De stenar som folkmassan tidigare 
försökt pricka fönster med riktades vid truppernas ankomst istället mot 
manskapet. Flera soldater träffades illa och fick tas om hand. Förstärk-
ningar från infanteriet hjälpte inte situationen då folket även gav sig på 

Till Oscar I:s kröning 1844 skrevs ett flertal sånger som kom att gå under namnet ”Folk-
sången”. Sedan seklets början var det dock ”Bevare Gud, vår kung” som hade status av 
folksång, eller nationalsång som vi kallar det idag. Att samma text ännu vid seklets mitt 
trycktes på första sidan i sånghäftena tyder på att dess status ännu var oförändrad. Det 
var sannolikt den här texten, som på melodin till ”God Save the Queen”, sjöngs på re-
formbanketten 1848. Svenskt visarkivs bibliotek. Foto: Mathias Boström.
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deras soldater. Till slut fanns ingen annan lösning än att slå tillbaka mot 
massan. Storkyrkobrinken och dess omgivande gator förvandlades till ett 
slagfält. Med stenar och påkar stod folket beväpnade mot militärens kaval-
lerichocker, sablar och gevär. Flera sårade från båda sidor omhändertogs 
på rakstugorna och kasernerna. 

För att hindra ytterligare upptrappning av våldet övertalades kungen att 
tala till folket och mana till lugn. Klockan var runt nio då Oscar tillsam-
mans med sina fyra söner övergav andra akten och begav sig från Operan 
upp till Gamla stan. Sittandes till häst mötte den manliga delen av kunga-
familjen folkmassorna vid den öppna platsen på Storkyrkobrinkens krön 
mellan kyrkan och Slottet. Någon riktig ordning på förhandlingarna lyck-
ades det aldrig bli då folkets krav tycktes motsägelsefulla på flera punkter. 
Vissa krävde handelsfrihet och andra ville ha kvar tulltaxorna som de var. 
Några ställde krav på arbete och ökad sysselsättning och andra önskade 
den gamla skråordningen tillbaka. Några skrek på reformer och andra på 
republik, men trots tidens revolutionära stämningar var det ingen som gav 
sig på vare sig kungen eller hans söner. Genom grosshandlaren Samuel Go-
denius lyckades folket i alla fall enas om att man krävde omedelbart frisläp-
pande av några personer som häktats under kvällens lopp. Till detta lovade 
kungen bifall och därefter avlägsnade han sig under folkets hurrarop.

Förvisso var det en triumf för kungen att i detta revolutionära ögonblick 
hyllas och respekteras av folket på gatan, men något bestående lugn lycka-
des han inte åstadkomma med sin visit. Området runt Storkyrkobrinken 
hade under det kungliga besöket säkrats av infanteriet, och Hartmans-
dorffs våning var därför inte längre ett möjligt mål. Men istället för att 
avbryta aktionen begav sig massorna istället mot Norrmalm. Målet var 
nu – precis som 1844 – primärt ärkebiskopen Wingård som nu hade flyttat 
från Malmgårdsgatan till Drottninggatan. Men framme vid Gustav Adolfs 
torg lockade tydligen den nyrike Benjamin Lejas butik mer. Leja hade 20 år 
tidigare invandrat från den då danska staden Altona som idag utgör en av 
Hamburgs stadsdelar. I Stockholm grundade han en butik för nipper och 
galanteri som genom sonen Joseph Leja var en föregångare till dagens NK. 
Att Leja var jude kan ha spelat roll för massans agerande, men det kan lika 
gärna bero på det hot mot det gamla skråväsendet som han personifierade 
i sin butik med billiga och moderna importvaror. 

Butiken utsattes i flera omgångar under resten av kvällen för kraftig 
stenkastning. Även om skadegörelsen mildrades genom att Leja hade blivit 
förvarnad och hunnit sätta för luckorna så uppges ändå ett mycket stort 
antal fönster ha krossats. Även grannhuset där affärsmannen Pehr Adolph 
Tamm hade sin våning fick några rutor förstörda.303

303 Tamm 2000, s. 216.
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Kastenhofshäktet låg på adressen Gustav Adolfs torg nr 16, helt nära den 
vandaliserade butiken, och fick även det ett stort antal fönster inslagna. 
Detta inte minst efter att det uppdagats att de av kungen utlovade frigiv-
ningarna inte hade verkställts fullt ut. 

Men innan dess hade militären flera gånger försökt rensa Gustav Adolfs 
torg på samma sätt som skett tidigare i Storkyrkobrinken. Effekten av ka-
vallerichockerna blev att torget rensades och folkmassorna jagades ner 
mot Röda bodarna vid Tegelbacken. Men där fick det uppjagade folket 
möjlighet att återhämta sig något och på nytt samla sig varpå de begav sig 
norrut längs Drottninggatan upp till Hötorget. Sedan återigen via Klara 
södra kyrkogata tillbaka ner till Röda bodarna, och därefter via Nya Kungs-
holmsgatan och Jakobs gränd (som idag tillsammans utgör Jakobsgatan) 
och sedan ut mot Blasieholmen. Och längs vägen slogs mängder med föns-
terrutor sönder på en lång rad adresser som tillhörde konservativa politi-
ker eller andra som kunde betraktas som folkets fiender. Förutom ärkebis-
kopen Wingård på Drottninggatan 15, kan nämnas flera adliga tjänstemän 
med höga befattningar inom staten som fick ovälkommen påhälsning 
kvällen den 18 mars; bland andra: chefen för armén friherren G. A. Pey-
ron, överkommendanten C. F. Lorich (som bl.a. hade stoppat framförande 
av regementsmusik vid reformbanketten), statsrådet greve P. G. af Ugglas 
samt landshövdingen greve C. F. Horn som hade varit föremål för attacken 
1841. 

Ett tydligt polisfientligt inslag i marsoroligheterna märks av att både 
polisvaktkontoret på Hötorget och den allmänt illa omtyckte polisgevaldi-
gern Erik Jäderin som flera gånger blivit varnad för polisbrutalitet, vilket 
även uppmärksammats i Aftonbladet, blev föremål för stenkastning.304 Dä-
remot var det sannolikt också annat än ren antisemitism som låg bakom 
plundringen av konditorn August Davidssons bageri på Drottninggatan.305 

På vägen ut mot Blasieholmen passerades Jacobs torg där ett stenlägg-
ningsarbete pågick varifrån gott om ammunition till den fortsatta fönster-
krossningen kunde anskaffas. Bland annat blev utrikesministerhotellet där 
utrikesstatsministern A. E. Ihre huserade, samt det s.k. Adelswärdska huset 
måltavlor för dessa projektiler. Men intressant att notera är att det fanns en 
påtaglig disciplin i upploppet. Den (möjligen enda) stenen som kastades mot 
det sistnämnda huset var av allt att döma ett misstag. Det beboddes nämli-
gen av den ryske ministern i Stockholm, baronen von Krüdener, och enligt 
vittnen hade man hört ropas: ”låt bli det där huset, där bor ett utländskt sän-
debud!”, varpå huset skonades.306 Vittnesuppgifter gör även gällande att det 
kan ha funnits muntliga eller till och med skriftliga order över vilka hus som 

304 Om polisfientlighet och Jäderin, se Staf 1950, s. 454–457.
305 Även om det förmodligen också spelade in att Davidsson, liksom som nämnts Leja, var jude, 
så var det nog också sötsakerna i sig som lockade.
306 Citat ur Almquist 1942, s. 108. 
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Karta 9. Massans väg genom Norrmalm under eftermiddagen den 18 mars 1848. Sedan 
kungen med sina söner mött folkmassan utanför Storkyrkan drog stora delar av massan 
vidare mot Norrmalm. Tåget gick över Norrbro till Gustav Adolfs torg där både Lejas 
butik och Kastenhofshäket låg. När en militärpatrull rensade torget drog folket vidare 
via Röda bodarna och uppför Drottninggatan till Hötorget. Därefter ner igen via Klara 
kyrkogata och åter mot Gustav Adolfs torg. Några kom ända ut på Blasieholmen innan 
de vände. Längs vägen vandaliserades byggnader och hundratals fönsterrutor krossades. 
Utsnitt ur en Stockholmskarta från år 1836. SSA.
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skulle attackeras. Andra utsagor säger även att de observerat personer bland 
massan som med gester och befallningar utdelat direktiv. Ett vittne, greven 
O. G. Mörner, hade sett en ”lång välklädd karl med blå platårock och hatt 
med breda band” som med visselpipa hade dirigerat flocken.307 

Vid Gustaf Adolfs torg hade stenkastningen mot Lejas modebutik återi-
gen tagit fart, men oron lugnade sig strax i och med överståthållarens ak-
tion då han såg till att de två häktade männen frigavs från Kastenhof. När 
detta var gjort hurrade folket och många valde att följa överståthållaren 
tillbaka till Högvakten där man unisont sjöng Folksången.

De som blev kvar vid torget fortsatte emellertid stenkastningen mot Le-
jas hus men avbröts av generalen J. P. Lefrén, som under kvällen tillfälligt 
ägde högsta militära befälet över trupperna. Han tilltalade folket och bad 
dem helt enkelt saktmodigt lyda en gammal mans råd och gå hem. Med 
en smula militär uppvisning från sina mannar lyckades också generalens 
övertalning denna gång, och torget tömdes snart helt på folk. Som en sista 
något udda incident, då kvällen övergått till natt, krossades några fönster i 
Lars Johan Hiertas bostad i Brunkebergs hotell. Hierta själv bagatelliserade 
händelsen, precis som han gjorde tio år tidigare, och ville i rapporten i Af-
tonbladet samt i förhören i kämnärsrätten få det till att det var fiender till 
den frihetliga rörelsen som låg bakom attacken.308 

Från förhandling till handling, söndagen den 19 mars 1848
Under söndagen trappades oroligheterna på Stockholms gator successivt 
upp. Hartmansdorff som hade övernattat i huset på Storkyrkobrinken 
övertalades under förmiddagen att lämna bostaden och flydde förklädd 
genom en bakdörr hem till en av sina många vänner. Både kungen och 
överståthållaren hade varit aktiva i påtryckningarna för att få den envise 
Hartmansdorff att flytta. Helge Almqvist menar i sin studie av marsorolig-
heterna att orsaken därtill var att man ogärna ville ställa upp en skyddsvakt 
vid porten då man befarade att en så påtagligt militär närvaro riskerade att 
provocera fram ytterligare konfrontationer, inte minst som det redan från 
tidiga morgontimmarna hade samlats gott om folk i brinken. Guldsmeden 
Lenholm var där, och en mängd gossar hetsades av honom till hurrarop 
och skrän, och fick för detta betalt i kopparmynt.

Morgonmässan uppe i kyrkan på krönet stördes påtagligt, men våld-
sammare än så blev det inte förrän under sena eftermiddagen. Vid pass 
fyra till fem satte sig den allt manstarkare flocken i rörelse från brinken i 
Gamla stan ner mot Norrmalm. Fönsterkrossningen från dagen innan 
återupptogs och massan hade nu fått en ny ledare i skomakaregesällen P. A. 
Engström som manade på med slagord om republik och frihet. Polisgeval-

307 Citat ur Almquist 1942, s. 105.
308 Aftonbladet, 20/3 1848; Almquist 1942, s. 111.

4. mot en demokratisk världsuppfattning



363 

digern Jäderin fick nytt besök, liksom konditor Davidsson som inte heller 
denna afton hunnit täcka för fönstren helt och hållet. 

Det var nu slut med den passiva förhandlingstaktik som myndigheterna 
dittills litat till. Vid femtiden kallades förstärkningar ifrån kasernerna in 
till Slottet. Kanoner rullades ut vid högvakten. Och samtidigt lät överståt-
hållaren spika upp en kungörelse på husknutarna med budskap om att 
folkskockningar var förbjudna, likaså ”hurra- eller vivatrop, visslingar och 
annat oljud”. Det varnades också skarpt för att kasta sten, slå sönder föns-
ter eller bruka våld mot ordningsmakten – mot dylika brott skulle militära 
vapen omedelbart sättas in, och var och en fick därmed skylla sig själv för 
följderna. Noterbart är även att Sprengtporten hörsammat debatten kring 
upprorslagens revidering och infogat en passus i kungörelsen om att även 
ordningsmakten skulle komma att ställas till svars för eventuellt övervåld. 

Gustav Adolfs torg, Brunke-
bergstorg och Jacobs torg. Några 
platser där folkmassorna befann 
sig under marsoroligheterna 
1848. Ur vykortsamlingen: 
Stockholm i dess förnämsta 
byggnader, 1858. SSM.
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Enligt Aftonbladet hade kungörelsen viss verkan, men inte desto mindre 
lät sig sammandrabbningarna inte vänta. Strax efter klockan sju på kvällen 
inleddes den militära motattacken på allvar. Kavallerichocker upp och ned 
längs Storkyrkobrinken hade inledningsvis endast begränsad effekt. Folket 
flydde undan hästarna in i gränderna, men svarade direkt med stenkast-
ning mot trupperna. För att ge understöd och ytterligare tyngd åt kavalle-
riet ryckte en division av högvakten fram till hörnet vid Västerlånggatan. 
Med kunglig order i ryggen avlossades de första skotten dels nedåt Stor-
kyrkobrinken och dels längs de tvärgående gatorna och gränderna. Åtskil-
liga personer träffades, flera av dem dog av skadorna. En av de första som 
avled av militärens kulor var en tidigare löjtnant vid Hälsinge regemente 
som troligtvis inte hade något med upploppet att göra. Han träffades i ma-
gen när han stod i korsningen Stadssmedjegatan-Urvädersgränden. Klock-
an var då runt halv åtta, en halvtimme senare var han död.

Sammanlagt skulle 18 civila komma att dödas av skottskador som de 
tillfogats under kravallerna den 19 mars.309 Samtliga dessa var män. Ytter-
ligare ett stort antal omhändertogs på rakstugor, badinrättningar och hos 
fältskärer runt om staden. På den militära sidan rapporterades 80 man 
skadade. Även flera civila vakter och uppsyningsmän skadades.

Samtliga dödsfall härrörde troligtvis från kravallerna i Gamla stan. I 
kvarteren runt Storkyrkobrinken och ner mot Riddarhustorget och Munk-
bron pågick oroligheterna till långt in på kvällen. Det var fullmåne och re-
lativt molnfritt, men från klockan halv nio och drygt en och en halv timme 
framåt rådde månförmörkelse. Inga lyktor var heller tända den kvällen – de 
ljussvaga oljelamporna tändes endast under vissa perioder – och det massi-
va mörkret försvårade militärens ansatser att skingra folket som lätt kunde 
hitta gömställen i gränderna varifrån de överföll trupperna med stenar och 
andra projektiler. Även på Norrmalm var det bråkigt under kvällen. Det 
intressantaste inslaget är de ansträngningar som gjordes för att bygga bar-
rikader vilket skedde huvudsakligen runt Brunkebergstorg. Sannolikt var 
det efter fransk förebild som upprepade försök gjordes för att befästa tor-
get, men alla misslyckades då patrullerna inte hade några svårigheter att 
forcera de avspärrningar som uppfördes. 

Efterspelet, reaktioner från pressen
Under de följande dagarna rådde en nervös stämning i Stockholm, men 
våldsamheterna uteblev huvudsakligen. Tidningarna rapporterar att ord-
ningen på gatorna återkom direkt efter helgen.310 Rykten, agitationer och 
nya flygblad med mer revolutionära budskap än tidigare florerade visser-
ligen. Och under måndagen samlades grupper av folk på Stortorget, och 

309 Almquist 1942, s. 125. Enligt Bunny Ragnerstam dog en av dem av skador tillfogade redan 
under lördagen. Ragnerstam 1986, s. 206.
310 T.ex. Aftonbladet, 20/3 1848 och PoIT, 21/3 1848, se Medin 2007, s. 13, 27.
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åtminstone ett revolutionärt hållet anförande hölls från Lilla Kanslitrap-
pan inför en hurrande åhörarskara nere vid Mynttorget. Ett antal berusade 
personer greps, men kunde inte dömas för mycket annat är just fylleri, och 
i ett fall även för våldsamt motstånd.311 Myndigheterna svarade med höjd 
beredskap. Under tisdagen offentliggjorde överståthållaren en skärpning 
av sin kungörelse, med bland annat tidigareläggning av krogarnas stäng-
ning.312 Samma dag underrättades även ständerna att kungen låtit sända 
order till de omgivande landskapsregementena om kraftfulla militära för-
stärkningar. 313 Ordern hade gått ut redan under söndagen och sammanta-
get var nu runt 3 500 man infanteri och 500 man kavalleri på marsch mot 
huvudstaden.314 Under söndagen hade även förberedelser tagits för att in-
rätta ett slags medborgargarde som kom att få en dämpande effekt på oron 

311 Gelbgjutargesällen Carl Fredrik Kjellman dömdes i kämnärsrätten för att i berusat tillstånd 
ha skadat en av det ridande Livgardets hästar med en bösspipa, och f.d. handlanden Johan Godin 
dömdes för att – också han i berusat tillstånd – högt och ljudligt hävdat att han varit ”anförare 
för stora folkhopar”, och därmed ansågs ha verkat uppviglande för folk i hans omgivning. Därtill 
dömdes ytterligare två personer för enbart fylleri. Protokoll den 18/1 1849, besvär- och ansök-
ningsmål 1850, nr 246 III, Stockholms kämnärsrätts andra avdelning, Justitierevisionen, RA.
312 Almquist 1942, s. 127. Kungörelsen trycktes i Aftonbladet, 21/3 1848.
313 Kungl. Maj:ts skrivelse till ständerna nr. 77 om inkallande av trupper, 21 mars 1848, samt äs-
kande av medel för dessa trupper, skrivelse nr. 78, 27 mars 1848. Båda i Bihang till rikets ständers 
protokoll, 1847/48, bd. 1.
314 Almquist 1942, s. 112.

Minst 18 personer sköts ihjäl av militären under marsoroligheterna 1848. Här är det en 
trupp ur Svea livgarde som besvarar folkmassans stenkastning. Teckning av Fritz von 
Dardel. 
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under de kommande dagarna. På måndagens morgon kunde dess ledare 
Hyltén-Cavallius315 ställa upp ett officerskompani och fem civila kompa-
nier, tillsammans några hundra man som rekryterats bland yngre män hu-
vudsakligen ur stadens bildade medelklass.316

Reaktionerna från pressen i samband med de oroliga kvällarna i mars 1848 
skiljer sig på flera sätt från den debatt som uppstod under Crusenstolpe-
kravallerna. De båda liberala bladen, Aftonbladet och Dagligt Allehanda, 
som tio år tidigare så hårt hade kritiserat myndigheterna och militären för 
att ha agerat alltför kraftfullt och provokativt var nu väsentligt mer defen-
siva i sin hållning. Någon kritik mot militären förekom knappt alls under 
dagarna efter marsoroligheterna, utan till största del lades kraften på att 
försvara sig mot angrepp från andra tidningar. Både den konservativa och 
den socialistiska pressen attackerade i första hand Aftonbladet men även 
Dagligt Allehanda för att genom kampanjer ha verkat uppviglande på fol-
ket. Även om inga direkta uppmaningar till våldsam revolution hade fö-
rekommit så ansågs ändå de liberala redaktionerna vara ansvariga för det 
våld som brutit ut: ”Vilken har lärt folket att gå utom lagarnes gränser? 
Du, Lars Hierta, du, ännu en gång: du!”, skriver det socialistiska Söndags-
bladet den 26 mars.317 

Det var inte bara ekot från 1838 som låg Aftonbladet i fatet, tidningen 
hade också under veckorna före marsoroligheterna mycket riktigt argu-
menterat för representationsreformen. De hade haft en noggrann rappor-
tering om reformvännernas sällskap med bland annat långa referat från 
sällskapets sammanträden.318 Man hade även publicerat ett protestbrev 
från de fyra liberalerna som hade valt att utebli från reformbanketten med 
anledning av att talen skulle begränsas och censureras. Men att tidningen 
därför skulle vara ansvarig för folkets våldsamheter dementerades. Istäl-
let gick aftonbladsredaktionen till attack mot de tidningar som förfäktat 
folkets kamp. Det var alltså tvärtom de socialistiska tidningarna om några 
som skulle hållas ansvariga. Söndagsbladet hade till exempel varit mycket 
positivt i sin rapportering från februarirevolutionen i Paris.319 Inte minst i 
det nummer som kom ut söndagen den 19 mars hade de, menade Aftonbla-
det, haft mage att införa en ”särdeles inflammatorisk artikel till arbetarna”, 

315 Gunnar Hyltén-Cavallius beskriver sina upplevelser av marsoroligheterna och bildandet av 
medborgargardet i Hyltén-Cavallius, s. 150–185. Se även Almquist 1942, s. 128.
316 Almquist nämner: ”yngre tjänstemän, litteratörer och affärsmän, även arbetare, närmast ur 
Bildningscirkelns krets”, med referenser till Hyltén-Cavallius, s. 156 och Hellberg-Posthumus, 
s. 87, 92. Almquist 1942, s. 128.
317 För hela det följande avsnittet om reaktionerna från pressen, se Medin 2007. För citatet se 
Medin 2007, s. 21.
318 Aftonbladet, 14, 15, 18/3 1848. Jfr. Medin 2007, s. 10–16.
319 Dagård 2008, s. 17–19.
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en artikel i ”jesuitisk ton” i syfte att hetsa Stockholms arbetare.320 Man 
misstänkte även att tidningen hade tryckts i större upplaga än vanligt, och 
att den hade utdelats gratis på gatorna. Men även den tidigare starkt kon-
servativa tidningen Svenska Minerva anklagades. Den högervridna redak-
tionen som annars ”alltid varit en fiende till frihet och reformer” hade nu 
tydligen velat göra sig till ”folkets champion”.321 Som ett ytterligare bevis 
på vem det var som låg bakom våldet kunde man i måndagens upplaga av 
Aftonbladet läsa att en av dem som skjutits ihjäl mycket riktigt hade haft ett 
exemplar vardera av just Söndagsbladet och Svenska Minerva i fickan.322 

En knapp vecka senare svarade Söndagsbladet med samma retorik. Att 
slagorden på proklamationerna och i ropen på gatan var ”leve republiken” 
och ”allmän valrätt”, visade just på Aftonbladets skuld. För det var bara i 
den tidningen sådana paroller användes. Vanligt folk, menade man, vis-
ste förmodligen inte ens vad allmän valrätt innebar. Och visst var det även 
så att så gott som varenda en av de arresterade, skadade eller dödade hade 
haft inget mindre än just ett Aftonblad i fickan!323 Den utlösande händel-
sen var, enligt Söndagsbladet, utan tvekan reformbanketten som de liberala 
tidningarna under flera veckor hade haussat, och därmed underblåst agita-
tionen. Men sedan den gått av stapeln och oroligheterna briserat i huvud-
staden så hade de liberala redaktionerna gjort allt för att åstadkomma en 
opinionsyttring från arbetarhåll, och därigenom mer eller mindre skylla 
det inträffade på arbetarklassen. Också den andra liberala tidningen Dag-
ligt Allehanda, tog upp stafettpinnen, och menade i numret som kom ut den 
21 mars att Söndagsbladet borde rannsaka sig själva och upptäcka att de gi-
vit sina läsare närapå direkta uppmaningar till våldsamheter. 

På detta sätt fortsatte pajkastningen. Även andra tidningar som Post och 
Inrikes Tidningar och Stockholms Dagblad fick sina slängar från båda håll. 
Framförallt för att de i sin roll av halvofficiella regeringsorgan borde ha 
haft en mer detaljerad beskrivning av händelserna.324 Enligt Karin Medin 
som studerat Stockholmspressens reaktioner på marsoroligheterna är det 
tydligt att tidningsredaktionerna på detta sätt visar att de är medvetna om 
sin maktposition och även sin roll som en tredje aktör i gatuoron. Söndags-
bladet var den tidning som gick hårdast fram och lade hela ansvaret för 
våldshändelserna på den liberala pressen. Massan, vilka det nu var som 
utgjorde den, var bara ett verktyg, individer förledda av Aftonbladets kam-
panjer. Även om de liberala tidningarna inte var så kategoriska så lade på 

320 Aftonbladet, 20/3 1848.
321 Aftonbladet, 20/3 1848, se Medin 2007, s. 10–16.
322 Aftonbladet, 20/3 1848, se Medin 2007, s. 12.
323 Söndagsbladet, 26/3 1848, se Medin 2007, s. 22.
324 Svenska Minerva som den 23/3 1848 kritiserar Post- och Inrikes Tidningar; Dagligt Allehanda 
som den 21 mars kritiserar Stockholms Dagblad. Även Rudolf Walls veckotidning Friskytten kritise-
rade den 19 mars 1848 arbetarbladen (Söndagsbladet och Svenska Minerva) för att ha hetsat de lägre 
klasserna mot medelklassen. Se Medin 2007. 

Tiden 1810–1850



368

motsvarande sätt såväl Aftonbladet som Dagligt Allehanda och även Friskyt-
ten i sin tur en stor del av skulden på Söndagsbladet och Svenska Minerva.325 

Gemensamt för flertalet tidningar är att man såg massan som mani-
pulerad och vilseledd. Det fanns grupper i samhället som hade ett vinst-
syfte i att elda upp massorna. Och flera artiklar behandlar hur pengar och 
brännvin har delats ut till gossar och illa klädda arbetare. Längst i konspi-
rationsteorierna gick Dagligt Allehanda som menade att det funnits intres-
sen med kopplingar till de stora handelshusen i Göteborg, bland andra 
har rykten nämnt släkten Carnegie som en av huvudmännen bakom det 
som liknas närmast vid en komplott i syfte att bibehålla de höga tullavgif-
terna och skydda den inhemska manufakturindustrin.326 Det spåret avfär-
dades bryskt av Söndagsbladet som menade att Dagligt Allehanda for med 
”kärringskvaller”327, och Svenska Minerva som i sin tur hävdade att ingen-
ting i marsoroligheternas händelseförlopp kunde vittna om att protek-
tionistiska intressen eller skråintressen skulle ha legat bakom. Tvärtom 
skulle väl i så fall snarare kända namn i det liberala lägret ha fått sina rutor 
inslagna, inte von Hartmansdorff. Vidare skrev Minerva att varken Stock-
holms borgerskap eller dess arbetare hade något med saken att göra. Istäl-
let ansåg de att massan huvudsakligen måste ha utgjorts av de hamnbusar 
och ”enfants perdus” som ingen stad lider brist av. Och de bakomliggande 
orsakerna till våldet var snarare avundsjuka och möjligen ”någon liten re-
ligiös-industriell förbittring” mot judarna Leja och Davidsson, men också 
ett folkligt förankrat förakt mot överheten och polisen. När så militären 
kallades in så hade de patrullerande soldaterna med sina skarpladdade ge-
vär dessvärre snarare väckt nyfikenhet och hetsat massorna än verkat av-
skräckande. Tidningen ansåg därför att man inte borde vara så kategorisk i 
att hylla myndigheterna och de militära insatserna som de övriga redaktio-
nerna visat sig vara. I en artikel den 23 mars påminde Minerva sina läsare 
om hur pressen hade agerat tio år tidigare, då kritiken varit synnerligen 
hård mot myndigheterna.328 

En dryg vecka senare hade även Aftonbladet balanserat sig, och menade 
att det var hög tid för pressen att se kritiskt även på hur myndigheterna 
hade agerat och bemött folket och våldet på gatan. I linje med Minervas 
synpunkt menade även aftonbladsredaktionen att soldaternas närvaro på 
gatorna nog hade bidragit till att folket nyfiket samlades under lördags-
kvällen. Men man var även kritisk till att det hade tagit så lång tid innan 
någon insats gjordes vid Slottsbacken och von Hartmansdorffs bostad. 
Massan hade därmed fått luft under vingarna. Och den även fortsättnings-

325 Medin 2007.
326 Medin 2007, s. 25. David C. Carnegie var ägare till handelshuset Carnegie & co. som inriktat 
sig mot socker och porterframställning. Bring, ’Carnegie (släkt)’, SBL, bd. 7.
327 Söndagsbladet, 26/3 1848, se Medin 2007, s. 21.
328 Medin 2007, s. 36–39, citat ur Svenska Minerva 23 resp. 30 mars 1848.
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vis rätt beskedliga insatsen under lördagskvällen hade sedan bytts till en 
överdrivet aggressiv inställning kvällen därpå. Och det var i sin tur orsaken 
till att så många så tragiskt fått sätta livet till. Myndigheterna borde ha age-
rat kraftfullt redan på ett tidigt stadium för att skingra folksamlingarna.329 
Under vårmånaderna tilltog kritiken successivt och slutligen blev situatio-
nen svårhanterlig för kungen. Det blev Sprengtporten som fick bära kon-
sekvenskerna av det relativa misslyckandet. Sedan trycket blivit för stort 
tvingades han – för andra gången i sin karriär – erhålla avsked från tjänsten 
som överståthållare efter sina insatser i folkliga upplopp.330 Sprengtporten 
kan nog i det avseendet betraktas som ett offer medan övriga inblandade, 
inklusive kungen och hela militärledningen, klarade sig så gott som helt 
från samhälleligt klander.

Den enda tidning som inledningsvis hade vågat kritisera överhetens re-
aktioner var annars Rudolf Walls satiriska veckotidning Friskytten, som med 
ironiska formuleringar levererade en rad kritiska synpunkter på hur militä-
ren agerat och hanterat situationen. Bland annat skrev de i en krönika över 
oroligheterna att gardisterna sköt oförsiktigt och att skottskador därför 
hade uppstått på långa avstånd från bataljen i Storkyrkobrinken. Vidare att 
man borde glädjas åt de 4 000 soldaterna som kommit hit från landsorten, 
eftersom de ju gjorde att livsmedlen betalade sig bra. I en kritisk passus mot 
regenten menade krönikören att man även borde glädjas åt att slottsportar-
na hölls låsta så att man kunde vara säker på att de därinne var i tryggt för-
var. Därtill levererade tidningen en rad mer eller mindre skojiga anekdoter 
där såväl folket i massan som militären och överheten förlöjligades.

På samma rätt cyniska sätt fortsatte tidningen även med att göra sig lus-
tig över det nationalgarde som hade bildats redan under måndagen efter 
kravallerna. Nationalgardet var på en gång både frukten av att man överre-
agerat våldsamt på hotet från folkmassan och ett underkännande av de mi-
litära styrkorna. I Friskytten den 26 mars kunde man så läsa att ”2 000 man 
knektar och polisbetjänter voro icke tillfyllest att hålla ett antal små hurra-
basar och ’stenborgare’ i styr”. Istället hade alltså ett nationalgarde bildats, 
men tidningen liknade gardet vid ett dödfött foster som begravdes.331

329 Medin 2007, s. 14.
330 Första gången kom efter Crusenstolpekravallerna. Sprengtporten erhöll avskedsbrevet från 
kungen den 26 juni 1848. Han kom även senare tillsammans med polischefen Bergman att bli före-
mål för en juridisk granskning. Helge Almquist som något summariskt redogör för målet menar 
att det hade tydliga politiska kopplingar. Åklagaren, justitiekanslern S. P. Theorell, hade nära rela-
tioner till von Hartmansdorff och förde även kontinuerliga samtal med denne under den rättsliga 
processens gång. Utslaget i hovrätten kom den 8 maj 1849 då både den tidigare överståthållaren 
och polischefen frikändes. Kritiken mot Sprengtporten kan avläsas t.ex. i Trolle-Wachtmeisters 
dagboksanteckningar. Överståthållaren kritiseras i synnerhet för det faktum att han, trots den 
tydliga hotbilden, begav sig till Operan strax före orons utbrott, och dessutom utan att se till att 
göra sig beredd för eventuella tillbud. Trolle-Wachtmeister II, s. 255; Almquist 1942, s. 135 f. 
331 Medin 2007, s. 29–31.
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Den synen på nationalgardet var emellertid Friskytten rätt ensamma om. 
Både Aftonbladet och Dagligt Allehanda är uttalat positivt inställda till bil-
dandet av gardet. Och Svenska Minerva skriver att det till och med var den 
bästa åtgärden som vidtagits under hela marsoroligheterna. Med en egen 
medborgarstyrka trodde tidningen att staden själv borde kunna avvärja 
eventuella framtida oroligheter så att militären kunde hållas utanför.332 

Bildandet av nationalgardet kom däremot att bli föremål för kraftig kri-
tik hos den samtida skriftställaren Constans Pontin. Han menar i en drygt 
hundrasidig pamflett om Februarirevolutionen i Paris och mars-imitationen i 
Stockholm, att ett nationalgarde snarare riskerade att vara till skada än nyt-
ta för samhället. ”En sådan folkbeväpning är ingenting annat än kniven på 
Konungamaktens strupe”, skriver han och anger flera skäl till detta. I syn-
nerhet pekade han på den säkerhetsrisk det innebar att bygga upp en med 
militären parallell beväpnad organisation. Han ansåg det ”något mer än 
sannolikt” att dess medlemmar, mycket väl i en nära framtid, kunde kom-
ma att rikta sina vapen mot riksständerna eller mot Slottet för att t.ex. få 
en politisk fråga avgjord i en speciell riktning.333 Senare skulle en av natio-
nalgardets ledare, den tidigare nämnde Gunnar Hyltén-Cavallius, få tillfäl-
le att avfärda Pontin och hans kritik. I sina memoarer från 1882 minns han 
Pontin som ”en högst fåfäng och narraktig karl, som under oroligheterna 
därtill visat sig vara en stor kruka”. Bakgrunden till Pontins förlöjligandet 
av nationalgardets menade han hade korrupta maktpolitiska orsaker med 
kopplingar till dåvarande kronprinsen (sedermera Karl XV).334

Pontins pamflett i övrigt är synnerligen pro-rojalistiskt hållen och hyllar 
kungen och den militära insatsen. Skulden till marsoroligheterna lägger 
den konservative Pontin, i likhet med det socialistiska Söndagsbladet, till 
stor del på tidningen Aftonbladet och dess propagandakampanjer och entu-
siasm inför den franska republiken. Införandet av ”de fyra s.k. protestan-
tarnes skrift”, dvs. den protestagitation som Blanche, m.fl. undertecknade 
med anledning av reformbanketten på de la Croix censurerades, innebar 
ett viktigt avgörande.335 Reformbanketten ser Pontin som den utlösande 
faktorn, men som egen förklaring räcker den inte. Utan förberedelse och 
planering hade marsoroligheterna aldrig uppstått. Och den fraktion som 
han pekar ut är det han kallar ”medlemmar ur det republikanska partiet”. 
Med detta vill han även säga att skulden inte bör läggas på demokraterna, 
och såvitt kan utläsas inte heller på socialisterna.336 

332 Medin 2007, s. 39, 47.
333 Pontin, Februari-revolutionen i Paris och mars-imitationen i Stockholm, 1848, s. 98 f. Pontin utgav 
nära två år senare en serie artiklar i sin tidning Morgonbladet under rubriken ”Mars-oroligheterna 
i Stockholm år 1848”, se Ragnerstam 1986, not 64, s. 294.
334 Hyltén-Cavallius, s. 185.
335 Pontin, Februari-revolutionen i Paris och mars-imitationen i Stockholm, 1848, s. 89.
336 Pontin, Februari-revolutionen i Paris och mars-imitationen i Stockholm, 1848, s. 90 f.
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Pontin stödjer också tanken att folket blivit utnyttjat och fört bakom lju-
set. De som utförde själva oron hade ingenting med politik att göra, och 
hade heller ingen anledning att blanda sig i politiska tankar. ”Om liberal 
eller konservativ har övervikten vid riksdagen, vad rör det denna folkklass, 
där modern gråter över sitt nyfödda barn...” och ” där gubben, som dör på 
sin halmkärve, utan att veta vad lugn eller lycka vill säga, i sin sista suck 
förbannar sin slocknande tillvaro?”. Och hans svar blir: ”Slav eller prole-
tär, det är detsamma”. I Pontins värld finns vad han kallar två nationer: en 
bildad, förmögen, politisk klass som läser tidningar och äger kapital, samt 
en ”som lever endast för dagen”. Och det är den senare som agerade på ga-
tan såväl i Stockholm under marsoroligheterna som i Paris i februarirevo-
lutionen, men också i de franska omvälvningarna 1793 och 1830, likasom 
den i varje revolution i alla tider hade utnyttjats för andras syften. Och 
detta menar Pontin var det farliga i revolutionen; genom att låta en nation 
av politiska analfabeter få inflytande och makt sattes en sten i rullning. För 
även om man kan bestämma hur en revolution startar, kan man aldrig be-
stämma hur den slutar.337 

Riksdagen 1847/48
Några dagar efter att kravallerna hade klingat av och lugnet någotsånär åter 
lagt sig över Stockholm, lades en motion i borgarståndet om att frågan om 
upprorslagen från riksdagen 1840/41 åter borde tas upp till behandling.338 
Efter lagutskottets bearbetning sändes en remiss ut till ständerna. Det nya 
lagförslaget låg i åtta paragrafer och byggde i allt väsentligt på den tidigare 
texten. Språket var något förenklat, vissa straffpåföljder hade genomgått 
en mindre justering, två paragrafer (nr. 6 och 7) hade bytt plats och ytter-
ligare ett par paragrafer hade skrivits ihop eller helt eller delvis strukits. 
Den viktigaste förändringen var att den kontroversiella nionde paragrafen 
helt fått utgå. Den hade berört civila och militära myndigheters ansvar och 
straffansvar vid övervåld och annat myndighetsmissbruk. Bondeståndets 
representant i lagutskottet, Per Sahlström från Stockholms län, reservera-
de sig med hänvisning till uteslutandet av den kontroversiella paragrafen. 

I bondeståndet blev debatten lång med många inlägg oaktat det alla 
var av gemensam ståndpunkt; ärendet sändes således på återremiss med 
hänvisning till den sahlströmska reservationen. Bengt Gudmundsson från 
Hallands län, menade i ett långt skriftligt anförande att förslaget, så som 
det var skrivet, snarare manade till uppror än motsatsen:

337 Pontin, Februari-revolutionen i Paris och mars-imitationen i Stockholm, 1848, s. 92 ff., citat s. 95. 
Omvälvningen 1793 syftar på avrättningen av det franska kungaparet.
338 BdP 24/3, 28/3, 29/3 1848, bd. 2, s. 260, 296–300, 334. Ärendet hade redan berörts med en mo-
tion i Riddarhuset i december året innan. RAP 14/12 1848, bd. 1, s. 190–191. 
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Vill man verkligen framkalla uppror; vill man att folkets känsla skall liksom 
tvingas att genast vid första missnöje förmå det att till gripa till vapen, 
i stället för att blott ådagalägga sin missbelåtenhet med några rop eller 
visslingar, då vore just Utskottets förslag förträffligt, för att kunna när som 
helst anordna så kallade polis-uppror.339

Eftersom det i förslaget fortfarande kvarstod att militära insatser krävde or-
der från civil myndighet, men myndighetsansvaret samtidigt var borttaget 
riskerade lagen att överutnyttjas av oansvariga myndighetspersoner och var-
je marknad eller torgdag skulle kunna betraktas som presumtiva upplopp. 

Gudmundsson pekade vidare på en sorglig utveckling. Visst behövdes en 
ny lag, menade han, när den gamla lagen skrevs 1743 så rådde en annan – all - 
varligare – ton i mötet mellan folket och makten. Lagen var skriven i en  
tid, då: 

man ej ännu genom skott och bajonetter ansåg sig böra extra judiciellt döda 
och såra vilseförda folkhopar eller skriande barn; då man å myndigheternas 
sida ännu hade nog aktning och medhåll av folkets kärna, att oordningarna 
med dess hjälp lätt avböjdes eller avvärjdes. 

Och han fortsatte: ”Det är olyckligtvis icke mera så; nu skratta de maktägan-
de åt folkets svaghet emot deras lejda härar. Nu hånar folket maktens ängsliga 
vaksamhet genom ständigt förnyade skenanfall.” Orsaken, menade han, var 
att myndigheterna saknade folklig förankring och folkligt förtroende, och 
istället för förhandling gick man direkt till handling. Eller med Gudmunds-
sons ord: ”att allena genom våldet underhandla med fredsstörarna”.340 

Gudmundsson stod oemotsagd, och många anslöt sig till hans yttrande. 
Anders Persson från Örebro var själv ögonvittne till hur militären hade fa-
rit fram mot folket under våldsamheterna den 19 mars. Han berättade i ple-
num att han iakttagit att människorna sprang för sina liv, men hur gardis-
terna skyndade efter och, ”höggo in på folket”. ”Sådant kan icke vara rätt”, 
menade han och även om befälen inte beordrat övervåld fanns risken ändå 
alltid att manskapet gick ett steg för långt.341 

Om enigheten för återremiss var stor inom bondeståndet, så var bor-
gerskapet desto mer oense. Det utkristalliserade sig flera linjer i debat-
ten, där bland annat den uteblivna nionde paragrafen stod i fokus. Lagut-
skottets ledamot herr Agrell förklarade att paragrafen ansågs överflödig då 
ämbetsmannaansvar stadgades på andra håll i lagen. Argumentet bet dock 
inte på alla, och flera yrkade återremiss och bifall för Sahlströms reserva-
tion. Herr Schartau menade då att det var bättre att visa enighet och yr-

339 BdP 26/6 1848, bd. 5, s. 316.
340 BdP 26/6 1848, bd. 5, s. 316.
341 BdP 26/6 1848, bd. 5, s. 320.
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kade bifall med motiveringen att allt vore bättre än det nuvarande ”drako-
niska” kapitlet i missgärningsbalken. Han fick emellertid visst mothugg av 
herr Hörnstein som med emfas hävdade att det nya lagförslaget var ”ännu 
mera drakoniskt”, emedan missgärningsbalkens lagtext förvisso stadga-
de stränga straff, men enbart för de skyldiga, medan lagutskottets förslag 
skulle ge ”myndigheterna makt att massakrera, vem helst de anträffa, även 
den oskyldige”.342 Hörnstein sökte egentligen i första hand stöd för ett 
avslag på remissen med tanke på det förslag till en helt ny kriminallag som 
under flera år hade varit under bearbetning och utredning. 

Även om också Hörnstein senare fick anledning att påpeka, att han med 
ordvalet ”drakonisk” inte menade att den nya lagens straffsatser skulle 
vara värre än de många kropps- och dödsstraffen som stadgades i 1734 års 
missgärningsbalk, så var ändå just de hårda påföljderna i förslaget något 
som flera i ståndet vände sig emot. Det uppkom därför yrkande på återre-
miss på den grunden även om många ansåg att förslaget i övrigt var bra. 

Ytterligare en linje i debatten berörde olämpligheten i att sammanfö-
ra begreppen ”upplopp” och ”uppror”. Den tidigare lagen rubricerades 
”Om myteri och uppror” och berörde således inte de mindre oroligheter 
som med ojämna mellanrum hade drabbat Sverige. Inte sedan daluppro-
ret menade man hade landet varit drabbat av något som kunde betecknas 
som uppror.343 Även om flera röster i borgarståndet på detta sätt höjdes för 
återremiss på olika grunder, föll voteringen så ut att lagutskottets förslag 
bifölls med rösterna 24 mot 14.

Också i Storkyrkan kom lagutskottets förslag att bifallas. Debatten i 
prästeståndet var förhållandevis kort. Ett par invändningar mot för-
slaget levererades likväl, och röstsiffrorna 25 mot 18 visar att ståndet var 
långt ifrån enigt. Biskopen Hallström och domprosten Reuterdahl reser-
verade sig mot beslutet och hävdade att flera paragrafer var tvetydiga el-
ler helt onödiga i sammanhanget. Bland andra pekade de på paragraf åtta 
som reglerade menighetens mötesfrihet. Någon egentlig invändning emot 
innehållet framfördes inte, utan anmärkningarna rörde snarare ordval 
och formerna för lagtexten. Däremot tog prosten Setterblad upp den sahl-
strömska reservationen och menade att den borde bifogas lagförslaget i 
syfte att stärka förtroendet för de lokala myndigheterna. Något gehör för 
sin åsikt tycks han dock av debatten att döma inte ha fått.344

adelsståndet var splittrat, och på Riddarhuset var debatten bitvis 
tämligen hård. Efter några inledande anmärkningar om formuleringar 
gick Samuel Gustaf von Troil hårt ut och menade att det var av stor vikt att 
man biföll förslaget. Annars riskerade man att, såsom tidigare hänt, tap-

342 BgP 28/6 1848, bd. 3, s. 772. Frans Schartau (1797–1870).
343 Se herr Winges inlägg i BgP 28/6 1848, bd. 3, s. 768.
344 PrP 28/6 1848, bd. 8, s. 66–76.
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pa tid och helt enkelt inte hinna med att klubba igenom lagen. Friherren 
Carl Otto Palmstjärna som tillhörde de som gärna filade på formulering-
arna gick till motangrepp och menade att en vända till hos lagutskottet i 
alla händelser skulle hinnas med. Inlägget fick von Troil att bekänna färg. 
Orsaken till att han så hårt avfärdade en återremiss var att han för intet i 
världen ville ha in den kontroversiella nionde paragrafen som reglerade 
myndigheternas ansvar. Vid det här laget var det väl känt att såväl bor-
garna som prästerna endast med mycket knapp majoritet bifallit förslaget. 
Och de språkliga förbättringar som bland andra Palmstjärna förespråkade 
vägde lätt i jämförelse med den skada ett återinförande av myndighetsan-
svarsparagrafen skulle innebära.

August von Hartmansdorff (som inte hade uteblivit från sessionerna 
på Riddarhuset trots hotet mot hans person) yttrade sig vid ett tillfälle, då 
till stöd för den palmstjärnska linjen som bland annat gick ut på en hår-
dare formulering gällande mötesfriheten (paragraf åtta). Det påpekades 
att folket endast borde få samlas till överläggningar rörande menighetens 
särskilda angelägenheter, inte som förslaget mer generellt föreskrev, alla 
de angelägenheter som berörde menigheten. Skillnaden kunde tyckas mar-
ginell, men menade von Hartmansdorff, det gav allmänheten en avsevärd 
ökad frihet som till exempel kunde användas i revolutionära syften. 

Greven Erik Sparre invände dels att von Hartmansdorff hade fel i sak då 
möten i syfte att störta kungen reglerades på annat håll i lagen, dels pekade 
han på vikten att inte driva inskränkningar i folkets frihet för långt. Uti-
från en internationell horisont ansåg Sparre att öppenhet och mötesfrihet 
var helt nödvändigt för att bevara lugnet i landet: ”Vi hava inom Europa 
nyligen haft eklatanta bevis därpå att dylika i förväg lagda hinder just för-
värrat det onda man velat förekomma.”345

Avgörandet blev en kompromiss. Då ingen tycktes vara intresserad av 
att ge liv åt bonden Sahlströms reservation i lagutskottet, beslöts efter om-
röstning att bifalla förslaget men med några mindre tillägg och ändringar, 
bland andra Palmstjärnas reduktion av paragraf åtta.346 

Ärendets vidare behandling gick först via ett förnyat erbjudande till bon-
deståndet att godkänna förslaget, vilket de avböjde, och därefter till adeln 
att dra tillbaka sina ändringsförslag och därmed jämka sig med de två 
stånd som redan bifallit. Ett negativt besked även från Riddarhuset skulle 
medföra att frågan fick avgöras i ”förstärkt lagutskott”, dvs. ytterligare le-
damöter till utskottet skulle väljas varpå votering kunde anordnas. Efter en 
påfallande irriterad debatt beslöt dock adeln med acklamation att gå på de 
två andra ständernas linje och bifalla det ursprungliga lagförslaget.347 Ären-

345 RAP 1/7 1848, bd. 6, s. 374.
346 RAP 1/7 1848, bd. 6, s. 376–377.
347 RAP 16/9 1848, bd. 9, s. 326–332.
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det hann inte heller denna gång slutföras innan riksdagen avslutades, men 
lagen stadfästes emellertid i en kunglig förordning den 6 februari 1849.348

Rättsligt efterspel
Det rättsliga efterspelet till marsoroligheterna genomgick en relativt lång 
serie av instanser vilka Helge Almquist redogör för, om än något summa-
riskt, i sin artikel i S:t Eriks årsbok 1942.349 Ärendet togs upp för en grund-
läggande förundersökning i poliskammaren med start redan på tisda-
gen efter kravallerna, den 21 mars 1848. Almquist skriver att ”massor av 
vittnen hördes, och många häktades”, men menar ändå att förundersök-
ningen färgades av en ovilja – eller möjligen oförmåga – att gå till botten 
med oroligheternas verkliga orsaker. Om det hade existerat någon kom-
plott eller konspiration bakom fönsterkrossningen och det våldsamma 
uppträdet så gjordes det små eller inga egentliga försök att få reda på vem 
eller vilka motiv som kunde ha legat bakom dessa.350 

Polisprotokollen sändes, tillsammans med de lappar med proklamatio-
ner som ihopsamlats, i mitten av maj till Svea hovrätt som i sin tur förde 
ärendet vidare till kämnärsrätten för vidare prövning. Av de åtalspunkter 
som nämndes i advokatfiskalens utlåtande var myteri och uppror den 
allvarligaste. Övriga möjliga åtalspunkter var våld mot polis, skadegörelse 
(dvs. fönsterkrossning), tjuvnad (troligen gällande Davidssons konditori) 
samt brytande av gatufrid. Vid ytterligare bevisning ansågs även försök till 
omstörtande av samhällsordning kunna komma att bli aktuellt. 

Den stora rättegången kom således att ske i stockholms kämnärs-
rätts andra avdelning med start den 15 juni 1848. Sju månader senare 
förelåg så rättens runt 90 sidor långa utslag. Dokumentet utgör en bra och 
sammanhållen källa till en kvantitativ sammanställning av de misstänkta 
och dömda. Och därmed ger den även en fingervisning om vilka som del-
tog i oroligheterna den 18–19 mars 1848. Domen redovisar namn och yr-
kestitel på sammantaget 62 personer som hade anklagats för delaktighet i 
upploppen (se bilaga 5). Av dessa frikändes 27 personer helt från alla miss-
tankar, medan 17 personer dömdes för olika grader av delaktighet. Övriga, 
18 personer, ansågs ha någon delaktighet men inte tillräcklig för fällande 
dom. Vidare framgår för var och en av de dömda tydligt för vilket brott de 
skulle dömas, samt straffsatser och även de lagrum som användes. 

Hårdaste straffet, 28 dagar vid vatten och bröd, drabbade sammantaget 
fem personer: guldsmeden Jacob Lenholm, sidenvävaren Ludvig Schortz, 

348 Se den inledande berättelsen till 1850-års riksdag, om vad som tilldragit sig sedan nästföregå-
ende riksdag, i Bihang till 1850-års riksdag, bd. 1:2, s. 13. KF 6/2 1849, Årstrycket, RA.
349 Se Almquist 1942, s. 132–136. 
350 Kritiken återfinns även till en del i pressmaterialet. Som Karin Medin skriver så antyder 
bland annat Dagligt Allehanda en viss frustration över det faktum att inga försök tycks ha gjorts 
för att ta reda på namnen på de personer som delat ut pengar på gatorna eller de som klistrat upp 
proklamationerna. Se Medin 2007. 
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skräddaregesällen Gustaf Öbergsson, skomakaregesällen Pehr Engström 
samt tunnbindarelärlingen Adolf Bergman-Fluur.351 Ytterligare två personer, 
glasmästaren Albert Booberg och bageriarbetaren Carl Widegren, dömdes 
till 20 dagar; två personer till 14 dagar; en person till 8 dagar; en person till 7 
dagar samt fem personer till 4 dagar vid vatten och bröd. Av de sistnämnda 
hade två den möjligheten att omvandla kroppsstraffet till böter (3:16 Rdr.). 
I så gott som samtliga fall användes missgärningsbalken som lagrum. Hu-
vudsakligen hänvisade man till senare momentet i MB 6:2 i förening med 
MB 61:2 vilka båda tog hänsyn till förmildrande omständigheter. 

Missgärningsbalken sjätte kapitel har redogjorts för tidigare i avhand-
lingen, och det aktuella momentet lyder: ”Är någon mindre delaktig i den 
gärning; straffas efter omständigheterna.” Kapitel 61 rubriceras ”Om del-
aktighet i missgärningar.” Andra paragrafen däri lyder: ”Är någon eljest 
till gärningen mindre vållande; plikte med spö, eller ris, fängelse, eller ar-
bete, efter som brottet är till.”352 I några få fall hänvisades även till ytter-
ligare några paragrafer ur missgärningsbalken, samt till rättegångsbalken 
(RB). Öbergsson och Lenholm dömdes däremot delvis även av krigsrätten 
helt respektive delvis med lagrum i krigsartiklarna. Utöver det användes i 
några fall även kungliga förordningar.353 

De vanligaste åtalspunkterna, dvs. brottsrubriceringarna, är olika for-
mer av våldsamheter och annan delaktighet i kravallerna vid olika tillfällen 
under lördagen och söndagen. Uppvigling, pengautdelning eller att man 
på annat sätt uppträtt som anförare ansågs som försvårande omständig-
heter. Bergman-Fluur dömdes dessutom både för vapeninnehav och våld 
mot tjänsteman då han i samband med söndagens våldsamheter i Storkyr-
kobrinken, enligt domen ”uti rusigt tillstånd, med en järnten tilldelat e.o. 
polisuppsyningsmannen Ljungman ett slag i huvudet”.354 Antagandet att 

351 Noterbart är att Almquist i sammanhanget felaktigt även nämner ytterligare två personer, 
glasmästaren Booberg samt snickaregesällen Igelström, som enligt protokollet dömdes till 20 res-
pektive 4 dagars fängelse vid vatten och bröd. Magnus Jacobsson har i sin populärt hållna skrift 
om Marsrevolten 1848 uppmärksammat detta och har inte räknat in dessa två, Jacobson 2006. 
352 MB 6:2; MB 61:2. 
353 öbergsson dömdes enligt krigsartiklarna 6:12. Hans delaktighet i gatuvåldet kunde inte 
bevisas, däremot dömdes han för överfall av en vakt. Skomakaregesällen norstin dömdes en-
dast för fylleri under måndagen den 20 mars enligt KF 16/11 1841. I övriga fall gällde nämnda pa-
ragrafer i MB. Till det kan nämnas att bergman-fluur även dömdes för våld och överfall mot 
poliser samt vapeninnehav enligt MB 35:2–3, KF 16/11 1841, KF 19/8 1845. lenholm fick utöver 
fängelsestraffet även böter för överfall med hugg och slag av fångvakter och tjänstemän under 
rättegången enligt MB 3:6, 18:5, 18:9, RB 14:7, samt KF 20/1 1779, KF 23/3 1807, krigsartiklarna 
6:12. schortz fick även böter för vanvördigt skrivsätt emot domstolen och actor enligt RB 14:7. 
Skomakargesällen engström dömdes för sabbatsbrott i samband med fylleri under söndagen 
(sabbaten gällde sön- och helgdagar kl. 04–21) till böter enligt MB 3:6 och KF 16/11 1841. Även 
snickaren medin dömdes för fylleri och sabbatsbrott enligt KF 16/11 1841. Kämnärsrättens utslag 
den 18/1 1849, Besvär och ansökningsmål nr. 246 III (19 febr. 1850), Stockholms kämnärsrätt andra 
avd., Justitierevisionen, RA, s. 853–944.
354 Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849, s. 919 f.
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alkohol spelade in i händelserna stärks av att flera dömdes för fylleri och 
även för sabbatsbrott. I ett par fall dömdes även för olika gärningar under 
måndagen den 20 mars. I det sammanhanget kan gelbgjutargesällen Carl 
Kjellman nämnas som dömdes till 14 dagars fängelse för att med en böss-
pipa i handen ha måttat ett slag mot den ridande livgardisten Gustaf Frit-
zell. Men slaget missade gardisten och träffade endast hästen.355 Den enda 
i materialet som kan knytas till de eventuella förberedelserna är en före 
detta arbetsfånge, Christoffer Kanberg, som togs på bar gärning vid ett nä-
ringsställe invid Kungliga teatern under lördagsförmiddagen, i färd med 
att sätta upp en av de tidigare omtalade proklamationerna om samling vid 
Brunkebergstorg. Ett vittne menade dessutom att han hört Kanberg tala 
om anslagen och aktionen redan dagen innan. Dessutom hade han också 
ertappats under söndagen med att riva ner en av överståthållarens kungö-
relseplakat.356 Att Kanberg skulle vara någon central figur i planeringen är 
mindre troligt, och även Almquist avfärdar honom som ”redskapet” för de 
verkliga anstiftarna.357 

Bara knappt tre veckor efter att kämnärsrättens dom hade fallit, lagfäste 
alltså riksdagen de nya straffsatserna för ”uppror och olovliga samman-
komster” genom den kungliga förordningen 6 februari 1849. Detta fick 
flera av de dömda att överklaga domen från kämnärsrätten till prövning i 
högre instans. svea hovrätt bedömde de nya straffsatserna som milda-
re än de gamla, och tog därför upp ärendet till omprövning.358 

Domslutet i hovrätten kom den 15 maj 1849 och innebar att Lenholms 
tidigare dom om 28 dagar vid vatten och bröd omvandlades till fyra år på 
fästning. Schortz och Engström fick på samma sätt vardera tre år, Booberg 
och Sandberg två år och Kanberg ett år. Bergman-Fluur fick efter ompröv-
ningen en betydande straffreducering och kom undan med sex månaders 
vistelse vid fästning. Därutöver blev bokhållaren i rikets ständers bank 
Carl Almgren dömd till böter för mindre delaktighet. Han hade setts hål-
la ett ”uppviglande tal” till folket utanför von Hartmansdorffs hus under 
lördagskvällen och även delat ut pengar och manat på vid stenkastningen. 
Men då bevisningen inte ansågs tillräcklig hade han tidigare friats i käm-
närsrätten.359 Gällande Öbergsson fastställde hovrätten däremot kämnärs-
rättens dom om 28 dagars fängelse vid vatten och bröd. 

Hovrättens utslag överklagades därefter ännu en gång, varpå målet togs 
upp i högsta domstolen. Fortfarande tvistades det om huruvida den 
nya lagen var tillämpbar retroaktivt, och om det i sådant fall skulle anses 
som lindring av straffen. Meningarna gick isär och den slutgiltiga domen 

355 Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849, s. 926–928.
356 Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849, s. 877–885.
357 Almquist, s. 132.
358 För resonemanget hänvisas till Jacobson 2006, s. 101. Jfr. Almquist 1942, s. 134.
359 Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849, s. 857–866.
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som kom den 11 januari 1850 blev en märklig blandning av gammalt och 
nytt. Lenholm och Engström fick båda sina straff enligt den moderna mo-
dellen, men med en betydande sänkning: från fyra till två år, respektive från 
tre till ett år fästningsstraff. Däremot återtogs kämnärsrättens vatten- och 
brödstraff med 28 respektive 20 dagar för Schortz och Booberg, vilket såle-
des bör ses som en skärpning jämfört med hovrättens utslag. Även för Alm-
gren hänvisades till kämnärsrätten där han ju frikänts. Öbergssons straff 
påverkades inte av Högsta domstolen, men hans fall lindrades betydligt en 
dryg månad senare genom en beviljad kunglig nådeansökan, och fastställ-
des till åtta dagars fängelse vid vatten och bröd.360 

Utifrån undersökningen som redovisats ovan följer nu en analys uppdelad 
på tre avsnitt representerande vart och ett av de tre aktörskategorierna: 
massan, myndigheterna samt pressen. Frågeställningarna följer i sin form de 
som på motsvarande ställts i tidigare kapitel: Hur var massans samman-
sättning och vilka trupper sände myndigheterna ut mot folket? Vilka bak-
omliggande motiv fanns till oron, och hur förklarades händelserna i efter-
hand? Hur såg de tre kollektiva aktörernas eventuella strategier ut? 

Utifrån de tre avsnitten presenteras därefter ytterligare en kort analys 
med utgångspunkt i demokratiseringsmodellen från avhandlingens inled-
ning. Avslutningsvis följer en diskussion kring vilken betydelse marsoro-
ligheterna 1848 kom att få på längre sikt.

Massan – disciplinerad fönsterkrossning
Av tidningarnas rapportering och andra vittnen och utsagor att döma mås-
te det ha varit många hundra, kanske över tusen, personer som deltog mer 
eller mindre aktivt i oroligheterna den 18 och 19 mars. Räknar man även 
alla som bara passivt närvarade vid något av orons olika skeenden blir siff-
ran naturligtvis långt större. Hur många som samlades vid Brunkebergs-
torg har inte varit möjligt att fastställa. Möjligen var de ungefär 5 000 så 
som proklamationerna hade förkunnat, måhända var de fler, kanske färre, 
men utan tvekan var det i alla fall gott om folk där på platsen. Aftonbla-
det skrev att det från början – medan banketten ännu pågick inne på de la 
Croix salong – hade samlats ”en hop pojkar och kvinnfolk” ute på torget 
för att lyssna på musiken. Men efter någon timme hade kvinnorna dragit 
sig undan och istället fylldes det på av ytterligare ”ett par hundra pojkar”. 
Redan då syntes åtminstone en fullvuxen man som svängde med hatten 
för att hetsa gossarna till hurrarop. Successivt strömmade allt fler ”äldre 
och handfastare” män till platsen, några berusade andra endast utmärkta 
av ”vidunderliga fysionomier och dräkter”.361 Enligt ett vittne, greven Al-

360 Almquist 1942, 134. Jfr. Jacobson 2006, s. 101.
361 Aftonbladet, 20/3 1848. Se även Almquist 1942, s. 85; Medin 2007.
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bert Ehrensvärd, som Almquist har använt sig av, fyllde massan upp unge-
fär halva torget, men en beräkning av massans storlek utifrån det är svår 
att göra.362 Friskytten skrev att ”tusentals nyfikna” hade samlats utanför re-
formbanketten, siffran är synnerligen obestämd men kan väl tillsammans 
med andra uppgifter ändå ge ett tillförlitligt närmevärde. 

Inte heller i nästa skede, vid Storkyrkobrinken, finns annat än vaga upp-
gifter om massans storlek. Av de tusentals som Friskytten hade sett vid 
Brunkebergstorg menade de att endast 30–40 ”okynniga sällar” hade begi-
vit sig vidare till von Hartmansdorffs bostad. Dock talar allt för att detta är 
en felaktig uppgift. Brinken var full av folk, men flertalet var bara passiva 
åskådare. Almquist refererar härvid till ett av kämnärsrättens vittnen som 
kunde se alltihop från huset mittemot von Hartmansdorff. Vittnet delade 
upp folkmassan i tre kategorier, varav den ”agerande massan” utgjordes 
av omkring hundra personer, medan den inre kärnan, ”de som [...] delta-
git i våldet mot porten”, inte hade varit mer än knappa dussinet. Detta allt 
medan ”de övriga” stod overksamma runt omkring, hur många de kan ha 
varit framgår dessvärre inte.363 

Även söndagens folksamling tycks ha  
börjat med hurrande barn. Aftonbladet skrev  
att runt 200 pojkar samlades vid 17-tiden 
och sprang över Helgeandsholmen mot 
Brunkeberg, men också att många av dem 
gråtandes hade fångats av polisen.364 De 
skrev även om att pengar hade delats ut 
bland de ”sämst klädda”. Minst 2 riksda-
ler till var och en som var villig att ”göra 
väsen”, vilket hade givit ytterligare ett 
tillskott till söndagens tidiga folkmassa. 
Hyltén-Cavallius, som vid fyratiden på 
eftermiddagen gav sig i väg ut för att som 
han säger ”verka för ordningens sak och 
värva anhängare” till sitt nationalgarde, 
noterade att det redan då var stora folkho-
par samlade utanför såväl von Hartmans-
dorffs bostad i Storkyrkobrinken som ut-

362 Brunkebergstorg var på den tiden något större än dagens c:a 4 000 m2. En viss trängsel på 
halva torget torde bestyrka uppgifterna om en folkmassa på runt 5 000 personer.
363 Almquist 1942, s. 91 f.
364 Aftonbladet, 20/3 1848; Medin 2007.
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anför polisvaktkontoret vid Mynttorget.365 Men innan kvällningen hade 
det fyllts på ytterligare och när medborgargardet väl hade samlat sina 
krafter, talat med kungen, beväpnat sig samt fäst ”vita papperskokarder” 
i hattarna till igenkänningstecken, och begivit sig ut i orosnatten, så ”hade 
pöbeln hunnit skocka sig massvis i Storkyrkobrinken, och hela gatan var 
full av folk”.366 

En analys av folkmassans deltagare och motiv ger vid handen att de re-
kryterats ur de arbetande klasserna; gesäller, lärlingar, industriarbetare 
dominerar källanteckningarna. Tidningarna använde påfallande ofta ordet 
”arbetarna”, eller ”arbetsfolket” för att beskriva massan. Vidare ansåg ma-
joriteten av tidningsredaktionerna att dessa arbetare var manipulerade att 
agera åt något externt intresse. Som Karin Medin noterar sågs alltså mas-
san överlag som en omedveten aktör som hade blivit styrd utifrån.367 Upp-
fattningen om vilka de bakomliggande intressena var varierade emellertid 
mellan tidningarna. De liberala tidningarna tryckte särskilt på de protek-
tionistiska intressena. Längst gick Dagligt Allehanda som hävdade att det 
var en komplott med trådar till Göteborgs stora handelshus som bistått 
med stora summor pengar för att uppbåda folket att skrämma ledamöter-
na på den pågående riksdagen. Både den socialistiska och den konservativa 
pressen tog i sin tur helt avstånd från den teorin och lade istället skulden 
på liberalerna. Söndagstidningen skyllde uteslutande på tidningsredaktio-
nerna medan Tiden menade att det också fanns andra men starka intressen 
i att svartmåla von Hartmansdorff, vilket gjordes genom att tillskriva ho-
nom antipopulistiska värden, som t.ex. att han legat bakom skråväsendets 
avskaffande och att han velat stärka judarnas situation för att föra svenskt 
kapital ur landet. 

Svenska Minerva är den enda tidning som sökte problematisera den gängse 
mediabilden när de förklarade att ingen skuld skulle läggas på Stockholms 
hantverkare eller arbetare utan att det istället varit hamnbusar och andra 
förlorade själar från samhällets absoluta bottenskick som låtit sina aggres-
sioner vädras i något som skulle efterlikna de stora europeiska revolterna.368 
Dagboksförfattarna använde hellre ord som ”pöbeln”,369 ”packet”370 eller 
”rabulisthopen”.371 Men även dessa tycks överens om att det huvudsakligen 
hade rört sig om folk från ”huvudstadens lägsta klasser, mest gesäller och 
lärpojkar”, som Trolle-Wachtmeister skrev. Och han fortsatte: ”Vad ville 
de? Det visste de ej själva. Man hörde ropas än emot näringsfriheten, än 

365 Hyltén-Cavallius, s. 157.
366 Hyltén-Cavallius, s. 159.
367 Medin 2007, s. 42 ff.
368 Medin 2007, s. 44 ff.
369 T.ex. Hyltén-Cavallius, s. 161.
370 T.ex. Stenhammar III, s. 265.
371 T.ex. Trolle-Wachtmeister II, s. 252.
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emot den fria tulltaxan. Några kallade på republik och allmän valrätt.” Och 
på frågan varför, svarade han att ”de stackarna, som agerade, voro upphets-
ade av andra och ej själva visste för vilket ändamål de kämpade.”372 

Djupare än så är svårt att komma vad gäller upploppets orsaker. Uppfatt-
ningen att det till största del var arbetare och folk ur det lägre borgerskapet 
som utgjorde massans sammansättning delas av Almquist och stärks även 
vid en genomgång av de listor på folk som dödats, skadats, häktats och åta-
lats.373 Bland de 62 personerna som förekommer i kämnärsrättens dom åter-
finns 16 lärlingar, 13 gesäller och 9 arbetare. Därutöver måste åtminstone de 
fem personer som markerats som dräng, m.m. i bilaga 5, räknas till samma 
kategori vilket gör att minst 43 personer, eller 70 procent, av deltagarna 
kom ur de lägsta skikten. Även de resterande 19 personerna hade med nå-
got undantag sin troliga hemvist i samma sociala lager. Undantagen skulle 
då möjligen vara bokhållaren Almgren som nämnts tidigare i kapitlet, även 
översten Bruce som frikändes samt två ynglingar och en f.d. studerande. De 
övriga fördelar sig på åtta hantverkare, fem handlande och en artillerist.374 

372 Trolle-Wachtmeister II, s. 252–253.
373 Almquist 1942, s. 86.
374 Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849 (redovisad i bilaga 5).
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Till detta vet vi av de varierande källorna att en stor mängd gossar del-
tog aktivt i stenkastningarna. Dessa har inte fastnat i det judiciella mate-
rialet. Inte heller kvinnor finns i någon större utsträckning i källorna. I 
kämnärsrättsprotokollet förekommer endast de två näringsidkerskorna 
Lovisa Spångberg-Olsson samt Fredrika Carlsson. Får vi tro Aftonbladet 
så tycks ju den tidiga folksamlingen utanför lördagens reformbankett på 
Brunkebergstorg ha utgjorts till stor del av kvinnor. Men de drog sig ju 
enligt samma artikel därifrån innan oroligheterna satte igång. Fritz von 
Dardel har emellertid avbildat en piga som skottskadades av en kula i ma-
gen vid ett moment troligen under söndagen. Enligt Almquist var hon 
inte den enda, dessutom skriver han att många kvinnor blev hörda såsom 
vittnen.375 Bland de döda var dock endast män. Slutsatsen som dras är så-
ledes att massan under marsoroligheterna i likhet med de tidigare stude-
rade oroligheterna sannolikt var manlig i dess mest aktiva delar men att 
kvinnor likafullt närvarade i dess periferi. Kanske var det så som Constans 
Pontin skriver, att både kvinnornas och barnens roll var att förse vuxna 
manliga stenkastare med god ammunition. Han skriver att vittnen hade 
”sett huru en välklädd man givit en gosse två r:dr r:gs [riksdaler riksgälds] 
mot det att han skulle till Storkyrkobrinken frambära en med sten fylld 
korg”. Och vidare att: ”kvinnfolk buro uti sina förkläden stenar ända från 
Brunkebergstorg”.376

Om åldersfördelningen sägs, förutom de många noteringarna kring 
horderna av unga pojkar som ständigt befann sig i folkmassan, inte mycket 
i de olika källorna. Bunny Ragnerstam har emellertid utifrån rättsproto-
kollen letat vidare i mantalslängderna. Han har funnit åldersuppgifter på 
åtta av de som deltog i lördagens samling vid Brunkeberg och funnit att ål-
dern varit märkbart låg. Alla utom f.d. handlaren Johan Godhin som var 
37 år, befanns i åldrar mellan 20 och 28 år med ett snitt på knappa 24 år.377 
Att marsoroligheterna andas ungdomlighet förstärks av en ytterligare rad 
åldersbestämningar som Ragnerstam gör, bland annat att tre av de döda 
var blott tonåringar. Men resultatet kompliceras samtidigt av att en fjärde 
– tullvaktmästaren Magnus Werner – var hela 66 år gammal.378 

Sammanfattningsvis så ser vi en rad moment och inslag i marsoroligheter-
nas repertoar som påträffats i de tidigare undersökta oroligheterna. Sten-
kastningen och fönsterkrossningen är ett mycket tydligt arv som går igen 
och fungerade under de oroliga marsdagarna som motorn i upploppet. 

375 Almquist 1942, s. 86.
376 Pontin, Februari-revolutionen i Paris och mars-imitationen i Stockholm, 1848, s. 70.
377 Ragnerstam 1986, s. 169 f. 
378 Se Ragnerstam 1986, s. 205 f. samt not 48, s. 293 och sidorna i texten där en rad åldrar räknas 
upp. Enligt Ragnerstam dog Werner av skottskador som tillfogats under lördagen. Almquist me-
nar emellertid att samtliga dödade sköts under söndagen. Almquist 1942, s. 125.

4. mot en demokratisk världsuppfattning



383 

Ljudet av krossat glas från tusentals fönsterrutor runt om staden i kombi-
nation med det starka visuella och emotionella intrycket som den massiva 
skadegörelsen gav utgjorde den megafon som massan använde för att kom-
municera med överheten. Det var en uppvisning, en påtaglig iscensättning 
inför etablissemanget – en folklig motteater. 

Energin i de sönderslagna fönstren gav också kontinuerligt bränsle åt 
upploppet. Fönsterkrossningen upprepades som ett omkväde, gång på 
gång i massans rörelse från gränden i Gamla stan och vidare under lör-
dagens och söndagens turnéer runt Norrmalm och ut på Blasieholmen. 
Många byggnader längs vägen attackerades, men det är värt att notera att 
det fanns en mycket tydlig disciplin i folkmassan. De attackerade husen 
var utvalda! En sammanställning av byggnadernas hyresgäster och ägare 
ger vid handen att marsoroligheterna var en bred attack riktad mot etablis-
semanget i form av hela det samhällsbärande skiktet. 

De personer som drabbades gjorde det både i form av enskilda politiker 
och tjänstemän och som representanter för olika samhälleliga institutio-
ner. Stenarna riktades mot de konservativa krafterna på riksdagen, i adels-
ståndet (von Hartmansdorff) och i prästeståndet (Wingård); mot militär-
ledningen (Peyron, Lorich) och mot polisen (Jäderin och polisvaktkon-
toret vid Hötorget); mot regeringen (Ihre) och landshövdingen (Horn). 
Stenarna genom Davidssons och Lejas fönster kan på samma sätt förstås 
som riktade mot judeemancipationen, mot lyxkonsumtionen och mot det 
internationella kapitalet. Även Hierta lär ju ha fått några fönster utslagna 
även denna gång (liksom 1838) vilket skulle kunna ses som en demonstra-
tion mot det allt starkare tidningsväsendet.379 

Tesen om den disciplinerade massan stärks av händelsen ute på Blasi-
eholmen då man hejdade sig inför det utländska sändebudets bostad. Här 
finns även tecken på att det kan ha existerat skriftlig eller muntlig order-
givning. Några hållbara bevis för att det skett pengautdelning eller att det 
fanns politiska eller ekonomiska intressenter som underblåste oron lycka-
des domstolarna aldrig få fram. Men det är likväl sannolikt att planering 
förekommit om än i mycket liten skala. De ledare som uppträdde på flera 
håll under oron ger intrycket av att ha uppstått direkt ur situationerna sna-
rare än ur ett planeringsarbete.380

Till skillnad från några andra oroligheter, t.ex. Södermalmsupploppet 
och Crusenstolpe kravallerna, fanns inga tecken på att man slog nedåt. Inga 
prostituerade eller bordeller var föremål för attacker denna gång. Men 

379 Se Almquist 1942, s. 111 f., där han räknar upp: politisk ovilja, hämnd, polisförakt, antise-
mitism och allmänt pöbelbeteende som massans motiv bakom demonstrationerna på Norr-
malm den 18 mars. Episoden med Hiertas fönster avfärdar Almquist försiktigt som antingen ett 
propagandaförsök eller som en från oroligheterna i övrigt avvikande företeelse. Almquist 1942,  
s. 110–112.
380 Jfr. Almquist 1942, s. 139 f., 143.
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även om riktningen var uppåt så bör det understrykas att upploppet inte 
tycks ha riktats mot vare sig kungen eller centralmakten som helhet, och 
inte heller ens, med någon större kraft, emot statsskicket. Förvisso talade 
proklamationerna för republik, och även någon debattör på gatan argu-
menterade i den riktningen. Men i själva aktionen finns inget som tyder på 
revolt eller samhällsomstörtning. Tvärtom möttes kungen mycket hövligt 
och folket sjöng på samma sätt som vid ett tillfälle under Crusenstolpekra-
vallerna fosterländska sånger hellre än marseljäsen eller någon annan re-
volutionär hymn.

Andra inslag som vi har sett i tidigare oroligheter som också återfinns 
1848 är alkoholen, de spontana ledarna som uppstår ur situationen, mas-
sans rörelse – den snabba aktionen – som motverkar att ordningsmakten 
kan få grepp om händelserna, och att det hela skedde under dygnets mörka 
timmar; söndagens månförmörkelse bidrog enligt flera vittnesmål till att 
den anonyma traditionen från tidigare oroligheter bibehölls. 

Marsoroligheterna bär även på en rad internationella referenser där 
slagorden ”frihet” och ”republik” är tydligast. Men även byggandet av bar-
rikader, arbetarretoriken, och inte minst reformbanketten, är hämtade 
från utlandet. Slagorden har vi sett i olika skepnader från decennierna runt 
sekelskiftet, men de andra internationella referenserna är nykomlingar: 
barrikadbyggandet vid Brunkebergstorg under söndagen blev tämligen 
framgångslöst och verkar inte heller ha förekommit i någon större ut-
sträckning under senare tiders Stockholmskravaller.381 Arbetarinslaget ter 
sig 1848 huvudsakligen som retorik. Deltagarna rekryterades förvisso från 
den arbetande befolkningen, men industrialiseringen hade ännu inte tagit 
fart i Stockholm och gesällernas och arbetarnas villkor var fortfarande i 
mycket desamma som hade gällt i det gamla privilegiesamhället. I synner-
het den socialistiska tidningen Söndagsbladet skrev dock gärna om arbe-
tarklassens motsättning till ”penningeadeln”. Retoriken var således ny och 
förebådade kommande kravaller och upplopp, men i motiv eller handling 
saknas belägg för att klassa marsoroligheterna som ett arbetaruppror.382

Vad gäller reformbanketten pekar statsvetaren Peter Esaiasson på de 
”reformsällskap” som stod bakom både banketten som ägde rum den 18 
mars men också andra, som en helt ny företeelse i den svenska politiska 
historien. Reformsällskapen från 1848 menar han är exempel på de första 
svenska utomparlamentariska organisationerna. Tillsammans med pressens 
framväxt under 1820- och 1830-talen, samt de politiska möten som började 
hållas under 1850-talet – utgör dessa utomparlamentariska organisationer 

381 Se t.ex. Cederqvist 1980.
382 Till det krävs en tydligare politisk förankring eller att upproret riktas specifikt mot kapital-
ägarna eller liknande och även syftar till att förbättra arbetarklassens ställning eller villkor. Jfr. 
dock Bunny Ragnerstam som är av annan åsikt vilket framkommer tydligast i den källkritiska 
bilagan, Ragnerstam 1986, s. 275 ff.
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en av de viktigaste kanalerna för politiska kampanjer som uppstod under 
ståndsriksdagens slutskede, och som alla är levande forum ännu i dagens 
valrörelser.383  

Myndigheterna – från förhandlingsförsök till övervåld
Som Almquist påpekar bestod den reguljära polisorganisationen vid tiden 
för marsoroligheterna av 66 uppsyningsmän.384 Till dessa kan läggas åtta 
gevaldiger, sammantaget således 74 man.385 Med anledning av den oroliga 
stämningen efter nyheterna om turbulensen på kontinenten fanns all an-
ledning att befara oro även i Stockholm. Så snart proklamationerna blivit 
kända på lördagsmorgonen den 18 mars lät därför chefen för poliskamma-
ren Bengt Carl Bergman rekrytera ytterligare 105 extra poliser. Bergman 
hade själv sin bostad vid Brunkebergstorg och kunde därför under det in-
ledande skedet iaktta vad som utspelade sig på torget från sitt fönster. Vid 
halvsjutiden underrättades överståthållaren, Jakob Vilhelm Sprengtpor-
ten, om läget som då var helt lugnt. Denne i sin tur begav sig tillsammans 
med många andra av stadens märkesmän, inklusive kung Oscar I, till Ope-
ran och föreställningen med Jenny Lind. 

På torget utanför de la Croix salong var polisen underbemannad; den 
första prognosen hade slagit fel och folket hade omsider börjat komma i 
rörelse. Utan framgång gjorde den närvarande polisstyrkan, bestående av 
en fiskal och några mannar, sitt bästa för att dämpa hurraropen. Polische-
fen själv ingrep först då massan började röra sig ner mot Gamla stan. Han 
beordrade då dels en massiv polisbevakning av området kring Storkyrko-
brinken – dit även han själv begav sig – och dels att underrätta kungen och 
överståthållaren på Operan. 

Det var således polismanskapet som fick ta den första smällen sedan 
våldsamheterna brutit ut på allvar vid von Hartmansdorffs bostad. Av olika 
anledningar kom, som nämnts, den militära insatsen att dröja uppemot 45 
minuter vilket fick allvarliga följder för den illa rustade poliskåren.386 Nils 
Staf som undersökt den polisiära insatsen under marsoroligheterna skriver 
att under detta första skede ”blevo en av stadsfiskalerna och 20 polismän 
sårade, dels av hårda slag och stenkastning, dels genom knivskärning”.387 
När så småningom överståthållaren, tillsammans med delar av livgardet 
till häst, dök upp i sista stund för att rädda den Hartmansdorffska porten 
undan inbrytning (hade det inte varit för överståthållare Sprengtporten 

383 Esaiasson 1990, s. 66 f.
384 Almquist 1942, s. 86.
385 Staf 1950, s. 459. För polisens insatser under marsoroligheterna, se Staf 1950, s. 457–462.
386 Poliskammarens manskap var enligt Nils Staf varken utbildade eller ens tänkta att agera som 
ordningspolis. De var utrustade med korta sablar vilka i sammanhanget var mer olämpliga att 
freda sig med än de batonger som polismästaren föreslagit i en skrivelse till Kungl. Maj:t men som 
vid tiden för marsoroligheterna inte hunnit behandlas. Staf 1950, s. 461 f.
387 Staf 1950, s. 459.
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hade massan strax sprängt porten, och därmed skulle en lynchning i stil 
med den fersenska 1810 varit nära förestående), övergick ansvaret för oro-
ligheterna i praktiken i militärens händer.388 

Militärledningen hade på samma sätt som polischefen Bergman insett 
den stundande faran och därför också vidtagit åtgärder för att stärka vakt-
hållningen. Överståthållaren hade sett till att både högvakten vid Slottet 
och andra bevakningsenheter hade fått numerära förstärkningar. Detta 
skedde under eftermiddagen, före kravallerna, och rörde sig om samman-
taget ett par hundra man, till häst och till fots. Det militära manskapet stod 
av allt att döma helt och hållet på myndigheternas sida i marsoroligheterna 
vilket kan jämföras med några av de tidigare upploppen i avhandlingen då 
massan delvis befolkats av soldater och manskapet också visat sympatier 
för den folkliga sidan. Det militära kommandot över trupperna gavs åt ge-
nerallöjtnant J. P. Lefrén. Vid högvakten förde kommendanten Dævel be-
fälet, precis som han hade gjort tio år tidigare. Ytter sta befälet ägde emel-
lertid kungen. 

Under lördagen gjorde flera företrädare för myndigheterna försök att för-
handla med folket. Först ut var kung Oscar I själv, som direkt efter sitt av-
brutna operabesök, tillsammans med sina söner tog sig till platsen utanför 
Storkyrkan för att möta massorna. Samtalet har kommenterats av flera 
samtida tyckare. Åsikterna om kungens insats går isär, men den samlade 
bedömningen måste bli att den inte ledde till någon förbättring av läget. 
Ingen i det kungliga sällskapet blev på något sätt attackerade vilket tyd-
ligt understryker att det inte var revolution i görningen. Inte heller tanken 
om republik kan anses särskilt trovärdig efter det fredliga bemötandet vid 
kungens visit, vilket försvårar det faktum att så många som 18 personer 
fick sätta livet till.

Ytterligare två försök att tala lugnande med folket gjordes under lör-
dagen. Båda dessa skedde på Gustav Adolfs torg i samband med kraven 
på att de häktade skulle släppas från Kastenhof. Sedan folkmassan andra 
gången kommit till Kastenhofshäktet och Lejas näraliggande varuhus, 
hade Sprengtporten tagit sig dit. Sittande på sin häst inlät han sig i sam-
tal med ett av massans språkrör, en mustaschprydd man som krävde att 
de tidigare häktade skulle släppas fria. Almquist redogör för samtalet ge-
nom ett långt citat från förhörsprotokollen. Får man tro det förhörda vitt-
net ledde förhandlingen på torget till att överståthållaren själv sett till att 
två arrestanter blivit utsläppta och att folket därpå hurrade för sin över-
ståthållare. Efter ytterligare uppmaningar om att folket skulle skingra sig 
red Sprengtporten tillbaka till Slottet åtföljd av den ännu hurrande folk- 
 

388 Almquist 1942, s. 87.
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massan, som framme vid högvakten avslutade sin hyllning med att sjunga 
folksången.389 

Men alla hade inte följt efter Sprengtporten. Många blev kvar och stod 
strax i begrepp att återuppta stenkastningen mot Lejas. Återigen använder 
Almquist ett vittnescitat för att beskriva händelseförloppet. Denna gång 
från expeditionssekreteraren Carlheim-Gyllensköld, som såg hur general-
löjtnanten Lefrén med sin stab red in på torget. I vänlig ton uppmanade 
han folket att lyda en gammal mans råd och gå hem. Hans vädjan fick en 
aning svårtolkade följder. Förmodligen hade han väntat sig att bemötas 
med samma respekt som överståthållaren och tidigare även kungen. Så 
blev det emellertid inte; enligt Carlheim-Gyllensköld trängde sig folk på 
honom och försökte rycka och dra i såväl honom som i hans häst innan 
trupperna hann fram till understöd. Men därefter hade folket faktiskt dra-

389 Almquist redogör även för några källkritiska hänsyn som bör tas angående om det verkligen 
frisläpptes någon från Kastenhof vid det tillfället. Själva interaktionen mellan överståthållaren 
och massan vid torget anser han emellertid bestyrkt. Almquist 1942, s. 109 f.

På den öppna platsen mellan Storkyrkan och Slottet mötte Oscar I och hans fyra söner 
folkmassorna under lördagen den 20 mars 1848. Mötet skedde under ordnade former 
utan några folkliga attacker mot kungafamiljen. Trots det valde Oscar I dagen därpå att 
beordra militära insatser med skarp ammunition, med följden att minst 18 personer kom 
att få sätta livet till. Foto: Mats Berglund.
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git sig undan, synbarligen under intryck av Lefréns tal, och torget hade i 
det närmaste tömts.390 

Det finns flera utsagor om att kungen dagen därpå lade allt vad förhand-
lingslösningar hette åt sidan. Överståthållarens kungörelse spikades upp 
på husknutarna vid femtiden på kvällen den 19 mars. Omkring halv sju läs-
tes delar av den upp på en rad centrala platser på Norrmalm och i Gamla 
stan av en ridande polisman eskorterad av livgardet.391 Kraftiga truppför-
stärkningar hade redan kallats in, och strax efter sju gavs order om vapen-
insats vid Storkyrkobrinken. Något senare träffades en f.d. löjtnant i ma-
gen av en förlupen kula ett stycke därifrån, och avled kort efter. Så följde 
regelrätta strider mellan de ständigt undflyende stenkastarna på ena sidan 
och militären på den andra. Militären gjorde upprepade kavallerichocker 
i gränderna ner från Storkyrkan, vid Riddarhustorget och vid Munkbron. 
Vid Brunkebergstorg revs folkets barrikader relativt enkelt ner av infan-
teriförband. Skottlossning förekom på flera håll, men samtliga dödsskjut-
ningar skedde av allt att döma i Gamla stan. 

Hur kan det komma sig att marsoroligheterna blev så blodiga? 18 personer 
tvingades sätta livet till, och mängder med skadade såväl på den civila som 
den militära sidan fick omhändertas på rakstugor och hos tillfälliga fält-
skärer. Jag har ovan avfärdat tanken att myndigheterna hade anledning att 
befara revolt. Därtill gavs folket flera möjligheter att visa sina intentioner. 

390 Almquist 1942, s. 110.
391 Almquist 1942, s. 117.

Porten till Kastenhof. Olja på duk av 
Carl Stefan Bennet, 1855. SSM.
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Inte heller kan det tas för troligt att det fanns något större stöd för repu-
blik. Någon samlad politisk agenda tycks överhuvudtaget inte ha existerat. 
Utöver de enskilda utsagorna i form av de uppspikade proklamationerna 
och några fall av uppviglande tal utövades inga hot mot myndigheterna 
eller den rådande samhällsordningen. De militära styrkorna var inte hel-
ler trängda på samma sätt som fallet varit t.ex. vid Södra stadshuset un-
der Crusenstolpekravallerna då vakterna tvingades till skottlossning för 
att freda sig. Myndigheternas hårda våldsanvändning i jämförelse med 
1800-talets tidigare oroligheter blir därför svår att motivera utifrån den rå-
dande hotbilden. 

Synnerligen noterbart är det därför också att frågan så litet har disku-
terats. Varken hos de samtida dagboksförfattarna eller bland eftervärdens 
forskning har syftet med den militära insatsen problematiserats. Almquist 
berör den knappt alls, Nils Staf överhuvudtaget inte, ej heller de mer popu-
lära beskrivningarna hos tex. Magnus Jacobsson eller Bunny Ragnerstam. 

Endast mycket få ledtrådar ges i källorna. Trolle-Wachtmeister skri-
ver i sina memoarer att plundringen av Davidsons konditori vid 17-tiden 
på söndagen blev ”signalen för regeringen att deployera sina försvarsme-
del”. Almquist gör ett försök att se uttalandet som att detta skulle innebära 
vändpunkten i myndigheternas attityd, men blir själv inte helt övertygad. 
Redan under natten hade förberedelser för en skärpning av den militära 
insatsen tagits. Inte desto mindre faller det slutgiltiga avgörandet tillbaka 
på Oscar I som tog ett annat och hårdare beslut än sin far tio år tidigare. 
Hans förhandlingsförsök under lördagen saknade engagemang och tjäna-
de föga till annat än som varning och möjligen en maktuppvisning. Med 
all sannolikhet låg minnet av den långa oroliga Crusenstolpesommaren 
kvar i medvetandet och att kungen ville stämma i bäcken innan oron spred 
sig till andra områden är därför åtminstone en trolig delförklaring. 

Pressen – ett flerfrontskrig om politik och upplagesiffror
Än mer anmärkningsvärt är det att inte heller tidningsredaktionerna på all-
var tog upp frågan kring militärens hårda insatser. I synnerhet blir detta tyd-
ligt om man jämför med den skarpa kritik som myndigheterna fick utstå i 
samband med åtgärderna 1838. Då, tio år tidigare, deltog pressen för första 
gången som en egen och helt ny aktör i gatukravallernas skeende. Aftonbladet 
var pionjär och aggressiv och påverkade aktivt händelseförloppet med sina 
skarpa uttalanden om ordningsmaktens provokativa agerande. Nu, under 
marsoroligheterna 1848, var läget annorlunda. Aftonbladet var väl etablerad 
och själv måltavlan för nykomlingar på arenan. De konservativa bladen som 
tidigare varit bundna kring regeringen hade nu annan ägarstruktur och en 
friare roll. Svenska Minerva framstår i mångt som den mest radikala tidning-
en i sin rapportering från oroligheterna, och de väjer inte för kraftig kritik 
mot de liberala redaktionerna. Men både Aftonbladet och Dagligt Allehanda 
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fick 1848 ytterligare problem då attacker kom från ett nytt håll. Nämligen de 
socialistiska tidningarna där i första hand Söndagsbladet dominerade. 

Resultatet av detta blev att där i första hand Aftonbladet och Dagligt Al-
lehanda 1838 varit relativt ohotade och fria att med mycket hårda ord at-
tackera myndigheterna utan att behöva freda sig vare sig från angrepp 
från redaktionellt håll eller från de tandlösa censurlagarna, kom dessa ny-
hetstidningar, nu tio år senare, att få ägna kraft åt att skydda sig själva i ett 
flerfrontskrig. Därmed tvingades de ta ett försiktigt steg tillbaka från den 
position som gatuorons tredje aktör som de haft tidigare. Från såväl konser-
vativt som från socialistiskt håll, hölls de liberala chefredaktörerna mer el-
ler mindre personligt ansvariga för det våld som uppstått på Stockholms 
gator. I förlängningen av detta kom regeringen och militärledningen, åt-
minstone i det känsliga inledningsskedet, att slippa undan kritiken för det 
övervåld som begicks med 18 civila döda och en mycket stor mängd civila 
och militärer skadade.392 

János Perényi, som undersöker 1848 års europeiska revolutioner i svensk 
debatt, menar att nyheten om februarirevolutionen i Paris utlöste en stark 
politisk reformagitation i svensk press. Och genom den debatten blott-
lades de olika politiska lägrens syn på revolutionen. Han undersöker inte 
marsoroligheterna utan stannar vid den internationella nyhetsrapporte-
ringen och de samtida analyserna kring den. Resultatet visar en skarp skilje-
linje mellan den liberala och den konservativa pressen. Den liberala uppfatt-
ningen byggde på att en frånvaro av nödvändiga politiska reformer ledde till 
medelklassens revolution mot det rådande förtrycket. Målet var ökad frihet 
och minskade orättvisor. Den konservativa sidan hävdade närapå den direkta 
motsatsen och menade att det var just de radikala reformerna som ledde till 
revolution, och att revolutionen riktade sig emot medelklassen och ägandet. 
En sådan situation ledde till terror och minskad frihet, och i förlängningen 
endast en återgång till det politiska ursprungsläget, dvs. monarki.393 

Efter nyheten om februarirevolutionen hårdnade det svenska debatt-
klimatet betänkligt. De diametrala uppfattningarna kring reformfrågan 
ledde till en publicistisk kamp, i synnerhet inom Stockholmspressen, där 
det relativt omgående kristalliserades ut två läger. På ena sidan stod Afton-
bladet och Dagligt Allehanda, och på den andra Tiden och Svenska Minerva 
tillsammans med det socialistiska Söndagsbladet.394 Kampen gällde såväl 

392 Kritiken mot militärledningen och det brutala sättet att stilla massan kom förvisso succes-
sivt med start i Aftonbladet någon vecka efter händelserna, men de tycks aldrig ha blivit tillnär-
melsevis så hårda som under Crusenstolpekravallerna. Se Medin 2007.
393 Perényi 1979, s. 70.
394 Så småningom trädde även Post- och inrikes tidningar, Reformvännen, Stockholms Dagblad och 
Aftonposten in på den konservativt/socialistiska sidan medan Dagligt Allehanda successivt drog 
sig bort från debatten. Aftonbladet fortsatte visserligen att behålla förstaplatsen i upplaga och ge-
nomslag, men blev enligt Perényi på grund av just 1848-års revolutioner, allt mer trängd varpå 
framförallt den konservativa pressen flyttade fram sina positioner. Perényi 1979, s. 70.
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politiskt genomslag som fortsatta upplagesiffror. Och den fördes med hår-
da och bitvis synnerligen ojusta medel. Redaktionerna anklagade varan-
dra, med Perényis ord, för ”partiskhet, vinklade referat av utrikeshändel-
serna, undanhållande av viktig information, lögnaktighet och till och med 
historieförfalskning.”395 I närmare två års tid skulle den här smutsiga stri-
den komma att rasa och rapporteringen från marsoroligheterna innebar 
kanske den första verkliga kraftmätningen parterna emellan. Med detta 
som bakgrund är det därför lättare att förstå varför tidningsredaktionerna 
riktade sina vapen mot varandra snarare än det mer naturliga, mot gatu-
kravallernas parter: folkmassan respektive myndigheterna. 

För Stockholmstidningarna kom därför marsoroligheterna snarare att 
bli ett tillhygge i kampen för den egna överlevnaden än en arena för att be-
driva politik eller lyfta den politiska agendan. Karin Medin som har stude-
rat pressen under marsoroligheterna har sett detta, men vill ändå hävda att 
det går att skönja tydliga politiska skiljelinjer mellan tidningarna i hur de 
beskriver oroligheterna och deras orsaksförklaringar likväl som deras syn 
på massan respektive överheten.

Pressen tog sig själva och sin roll på mycket stort allvar. Genom att 
skicka anklagelser till varandra för att ha orsakat kravallerna, erkände re-
daktionerna indirekt både sig själva och sina konkurrenter som aktiva 
aktörer i gatuoron. Noterbart är att den tidning som stod närmast reger-
ingen, Post- och Inrikes Tidningar, var en av dem som svagast uttryckte pres-
sens skuld till oron, medan det socialistiska Söndagsbladet och den starkt 
konservativa Tiden gick hårdast fram och gjorde gemensam sak i attacker-
na på i synnerhet Aftonbladet.396 

Gällande kritiken mot myndigheterna var dock skiljelinjen mellan de 
regeringstrogna och konservativa tidningarna på ena sidan och de mer 
fristående bladen på den andra mer tydlig om än inte helt övertygande: ty 
flera tidningar såväl på den liberala som på den socialistiska kanten kriti-
serade militärens maktdemonstrationer och menade att detta bara hade 
resulterat i att horder av nyfikna hade samlats för att skåda vad som var 
å färde. Själva skjutandet mot folkmassan var det emellertid endast den 
socia listiska Friskytten som kritiserade med någon kraft. Även Aftonbladet 
kom förvisso senare att försiktigt dela den uppfattningen. Den motsatta 
ståndpunkten, hyllandet av de militära insatserna, intogs av Söndagsbladet 
tillsammans med Post- och Inrikes Tidningar. 

Förklaringen till oroligheterna sökte, enligt Medin, de olika redaktio-
nerna inom tre olika problemområden: Representationsfrågan och jude-
frågan utgjorde det maktpolitiska området där främst Söndagsbladet, Svens-

395 Perényi 1979, s. 70.
396 Medin 2007, s. 46. Jfr. avsnittet om Crusenstolpekravallerna där redaktionerna insåg att de 
själva var aktörer i kravallerna även om det aldrig uttrycktes explicit i tidningarna. Dagård 2008, 
s. 51.
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ka Minerva och Tiden fann sina orsaksförklaringar. I princip ansåg de att 
det var fanatiska reformivrare som hade lurat de stora massorna. Minerva 
och Tiden visade även upp en tydlig antisemitisk sida, och tog för givet att 
ett brett bakomliggande missnöje med judarna fanns hos folket. 

Inom det ekonomisk-politiska området spelade skråordningen och tull-
taxorna den stora rollen. Det var främst Tiden och Post- och Inrikes Tidning-
ar som lyfte ett missnöje med dessa frågor som direkt och utlösande faktor 
medan de liberala tidningarna snarare såg detta område som indirekt or-
sak. Så menade t.ex. Dagligt Allehanda att en konspiration med rötter bland 
Göteborgs frihandelsvänner hade pumpat in kapital i oroligheterna. Afton-
bladet var mer försiktig men hävdade ändå att mutor hade utbetalats.

Det tredje problemområdet rörde ryktesspridningen. Även om detta 
inte var en politisk fråga i sig så underblåste allehanda fabricerade rykten 
en rad olika politiska ståndpunkter som florerade både bland folkmassan 
men framförallt bland aktörer utifrån som genom dylika rykten i kombi-
nation med mutor använde folket som verktyg för sin sak. Hårdast fram 
gick Tiden som tillskrev ryktesspridningen hela ansvaret för oron och me-
nade att liberalpressen hade en stark delaktighet till att dessa rykten kom 
i omlopp. Det som tidningen främst tog fasta på i detta var de lögner som 
man menade hade florerat kring von Hartmansdorffs person och som kom 
att bli den utlösande faktorn till marsoroligheterna.

Värderingen av massan tycks således ha varit tämligen låg inom Stock-
holms publicistkår. Genomgående beskrev tidningarna folket som både 
lurade och manipulerade. Det var endast Post- och Inrikes Tidningar som 
framställde massan som självständigt agerande även om de beskrevs i ne-
gativa ordalag såsom våldsverkare. Alla de övriga undersökta tidningarna 
menade att kravallerna hade iscensatts och regisserats av intressen långt 
bort från folket, vilka i sin tur mer eller mindre saknade både egen vilja och 
förnuft. Längst gick märkligt nog folkets tidning, Friskytten, som med sin 
skarpa ironi utmålade folket som dumt och obildat.397

Publicisternas betraktelser måste dock i efterhand nyanseras betänkligt. 
Med marsoroligheterna hade folket i massan visat att den långa demokra-
tiseringsprocessen hade fortsatt starkt framåt. Representationsfrågan var 
nu en angelägenhet även för de breda massorna. Likaså var skepticismen, 
och möjligen rädslan, inför globaliseringen och det internationella kapita-
let något som berörde många. Samhället var på god väg att omdanas, och 
den stora folkmassan ville vara med och utmana strukturerna och påverka 
riktningen på den förändringen. 

De politiska kraven var starkt ideologiskt färgade, och specificerades 
och kommunicerades på delvis nya sätt – via schablontryckta affischer, po-

397 Medin 2007, s. 44–47. 
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litiska brandtal och via reformbanketten på de la Croix salong. Men även 
pressen hade en viktig funktion i att sprida åsikter. De konservativa och li-
berala redaktionerna hade varit med förr. Men det mest aktiva opinionsar-
betet kom 1848 från ett nytt håll: de nya socialistiska bladen. Klassaspekt-
en fick på samma gång stor betydelse både som retorik och i praktik. Även 
om (industri-) arbetarinslaget var lågt så riktade sig kravallerna tydligare 
än vid tidigare oroligheter denna gång mot överklassen. Händelserna på 
gatan var till stor del ett skådespel med manus hämtat från utlandet – via 
pressen! De internationella referenserna iscensattes tydligt i form av bl.a. 
slagorden, banketten, de politiska motiven och inte minst försöken att 
bygga barrikader på Brunkeberg. 

Kravallerna slutade, precis som i Paris, i blod. Den massiva militära in-
satsen satte tillfälligt stopp för folkets engagemang. Men den folkliga mot-
teatern hade nått fram inte minst via de allt starkare massmedierna vars 
roll inte nog kan understrykas. Påverkansgraden från folkets sida var hög 
och det samhälleliga engagemanget kom att få stor betydelse under den 
närmaste framtiden.

Efter oron, vad hände sen?
Den civila ordningsmaktens oförmåga att själva hantera situationen under 
de oroliga kvällarna i mars 1848 tydliggjorde en rad brister i såväl organisa-
tion som utbildning och utrustning hos poliskammarens personal. Sedan 
länge var en omorganisering under utredning. Flera forskare har påpekat 
att marsoroligheterna därtill var en bidragande orsak till att denna omor-
ganisering kom till stånd relativt snart därefter. 1850 stod den nya Stock-
holmspolisen klar. Det var en kraftigt utökad poliskår med nya tjänstetitlar, 
effektivare organisation och utrustning, ny uniformering, m.m. Polisens 
arbetsuppgifter omdefinierades i riktning mot de tjänstebeskrivningar vi 
idag kopplar ihop med den civila ordningsmakten; brottsbekämpning och 
ordningens upprätthållande snarare än ren patrullering och bevakning. 

Historikern Björn Furuhagen kan förvisso visa att uppgifterna i verklig-
heten kom att bli mer varierade och mångfacetterade än vad som rymdes 
i reglementet. Som huvudsakliga orsaker bakom tillkomsten av den nya 
Stockholmspolisen ser han ett långvarigt växande tryck både inifrån den 
egna organisationen och utifrån. Trycket inifrån byggde på att bristerna 
inom poliskammaren helt enkelt var så stora att den gamla konstruktio-
nen i längden inte kunde kvarstå.

 Trycket utifrån kom av samhällets hastiga omvandling under decen-
nierna kring seklets mitt. Ökad brottslighet, eller – ännu viktigare – en 
känsla av ökad brottslighet, ledde till otrygghet och ”moralisk panik” 
bland stockholmarna. Känslan förstärktes med nyheter och rapporter från 
kontinenten och från Storbritannien som berättade om ökade klassklyf-
tor, och som i sin tur hade medfört stora sociala problem i de områdena. 
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Däremot är Furuhagen noga med att poängtera att industrialiseringen för 
Stockholms del slog igenom först omkring två decennier senare. Därmed 
avfärdar han kategoriskt antagandet att Stockholmspolisens organisa-
tionsförändring skulle ha tillkommit i syfte att kontrollera en snabbt väx-
ande lokal arbetarklass. 

Den liberala pressen hade under lång tid kritiserat ordningsmakten uti-
från båda dessa aspekter, och i synnerhet Aftonbladet hade tidigt föresprå-
kat den nya Londonpolisen som modell för en förändring på hemmaplan. 
Marsoroligheterna spelar enligt Furuhagen i sin tur kortsiktigt rollen som 
en av de viktigaste utlösande faktorerna. Våldsamheterna i gränderna i 
Gamla stan spädde på uppfattningarna om det hotande samhället och 
den underdimensionerade ordningsmakten, och förstärkte såväl det inre 
som det yttre trycket på den gamla poliskammaren. Reformen hade tving-
ats fram förr eller senare, men sannolikt påskyndades den av de blodiga 
marsoroligheterna 1848.398

Ytterligare en brist som uppdagades under marsoroligheterna och i debat-
ten därefter var avsaknaden av ordentligt gatubelysning. De gamla rov- och 
hampoljelyktorna tjänade inte mycket till, och de tändes inte heller varje 
natt. Under veckor med fullmåne lät man lamporna stå otända vare sig det 
var klart eller molnigt, eller – som under den våldsamma söndagen den 19 
mars 1848 – månförmörkelse.399 Syftet med dessa ”vargögon”, som de små 
lyktorna kallades, var inte belysning utan de fungerade snarare som en slags 
markeringar eller fyrar uppsatta på runt 20 meters avstånd. Ljusstyrkan var 
mindre än ett stearinljus.400 Gasbelysning hade sedan länge varit etablerat i 
flera europeiska städer, i både London och Paris introducerades det redan 
på 1810-talet och allt fler städer hade följt efter. Men Stockholm låg fortfa-
rande i mörker. Vid slutet av 1820-talet hade visserligen enskilda husägare 
här och var ordnat med inglasade s.k. argandska lampor med spegelreflek-
torer. Dessa gav ett betydligt bättre ljussken, men kostade mer i bränsle. 
Försök hade gjorts ända från 1820-talets mitt för att få till stånd ett generellt 
system av förbättrad gatubelysning, men man kom aldrig till något politiskt 
beslut vare sig om argandska lampor eller gasljus. Orsaken var allt som of-
tast oenighet mellan församlingarna om hur projektet skulle finansieras. Ett 
genombrott kom dock med den nya sockenstämmoförordningen 1847 som 
centraliserade protokollen till en gemensam nämnd. Därmed kunde enig-

398 Furuhagen 2004, s. 10, 50–52, 72–76. Den nya polisorganisationen bestod 1850 på pappret 
av 399 tjänster inklusive befäl och högsta ledning. De nya tjänstetitlarna var bland manskapet, 
ordinarie samt extra konstaplar och bland befälen, överkonstaplar och kommissarier. Därtill 
kvarstod de tre stadsfiskalerna för den närmaste tillsynen. Även ett fåtal ordonnanser och vakt-
mästare ingick i organisationen, se Furuhagen 2004, s. 52. Jfr. Staf 1950, s. 474.
399 Se Jacobson 2006, s. 58; Garnert 1998, s. 12 f.
400 Kaijser 1986, s. 31.
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het nås i frågan. Hur mörkret under marsoroligheterna påverkade beslutet 
är ovisst, klart är att den långa vakansperioden efter Sprengtportens avsked 
från överståthållarämbetet medförde ett avbrott i arbetet. Men det är också 
otvetydigt att förbättrade ljusvillkor på gatorna under dygnets mörka tim-
mar ansågs förbättra säkerheten i staden. Även om full enighet inte kunde 
mobiliseras i nämnden, togs ett slutgiltigt positivt beslut i gasljusfrågan 
i oktober 1850. Men det skulle ändå dröja ytterligare drygt tre år innan de 
första gatorna i centrala Stockholm lystes upp med de nya lyktorna.401 

401 Höjer 1953, s. 205–209; Kaijser 1986, s. 85–88; Jacobson 2006, s. 43 f., 58, 107; Garnert 1998, 
10–25. För ett resonemang kring gatubelysning och kravaller, se Garnert 1993, s. 123–129. 
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De politiska frågorna som omslöt marsoroligheterna fick alla sin lösning 
under de två närmaste decennierna: Import- och exportförbuden upphäv-
des och en frihandelsvänlig tulltaxa infördes 1857, näringsfriheten etable-
rades i sitt andra steg 1864 och representationsfrågan fick sin lösning med 
tvåkammarriksdagen 1866. 

Inställning till tullskyddet tycks ha varit kluven bland marsoroligheter-
nas deltagare. Arvet från det merkantilistiska 1700-talet var påtagligt och 
en stor mängd varor var belagda med importförbud, och på andra varor 
var tulltaxorna mycket höga. I den pågående riksdagen 1847/48 låg en ra-
dikal frihandelsvänlig proposition inför ständerna, man sökte avskaffa 
förbuden och införa ett tak på tullavgifterna. Bland hantverkarna fanns 
många som oroade sig för den ökade internationella konkurrensen som ett 
godkännande av propositionen skulle innebära. Samtidigt borde priserna 
på utländska livsmedel sjunka och levnadsstandarden förmodligen öka. 
De som hade näringar som var beroende av importerade råvaror var ock-
så propositionens vinnare. Parollerna på gatan ljöd likväl för ett bibehål-
lande av de rådande förhållandena. Attacken mot von Hartmansdorff kan 
inte heller tolkas på annat sätt; det gick rykten om att det var han som varit 
hjärnan bakom regeringsförslaget. Propositionen röstades ner, men frågan 
lyftes åter på de kommande riksdagarna. Finansministern Johan August 
Gripenstedt kom under 1850- och 1860-talen att bli en ledande figur i det 
handelsliberala arbetet. Under hans ledning togs en rad steg mot genom-
förandet av frihandelsprinciperna, det viktigaste skedde under 1856–58 års 
riksdag. Under 1860-talet befästes den liberala riktningen ytterligare.402 

Samma väg gick även näringsfriheten: 1846 hade skråtvånget avskaffats 
på landsbygden. Med den nya fabriks- och hantverksordningen, kunde 
vem som helst etablera sig som hantverkare så länge man höll sig utanför 
städerna. Kompletteringen 1864 innebar fullständig näringsfrihet i hela 
landet och inkluderade även handeln. I synnerhet industrin hade mycket 
att vinna på den nyvunna friheten att lokalisera fabriker på landsbygden. 
Inte minst den norrländska såg- och trävaruindustrin tog stora kliv framåt 
vilket la grunden till stora exportframgångar. 

Två år tidigare, 1862, hade ett första steg i representationsfrågan tagits. 
Då antogs nya kommunallagar som innebar kommunalt självstyre. Kom-
munerna fick egen beskattningsrätt samtidigt som förvaltningen sekulari-
serades vilket innebar att sockenstämman ersattes av en kommunalstäm-
ma och kyrkoherdens politiska roll övertogs av en vald ordförande. Även 
landsting konstruerades på motsvarande sätt på den regionala nivån. För 
Stockholms del inrättades en fullmäktigeförsamling med årliga val och 
tvååriga mandatperioder där överståthållaren (som utsågs av kungen) satt 
ordförande. Med den nya riksdagsordningen 1866 inrättades tvåkammar-

402 Se Jonsson 2005, s. 7–9; Eriksson, ’Gripenstedt, Johan August’, SBL, bd. 17.
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riksdagen där första kammaren valdes indirekt av landstingen enligt 1862-
års beslut. Till andra kammaren gällde direktval huvudsakligen genom 
enmansvalkretsar. Vägen till representationsreformen hade kantats av 
motgångar ända sedan militärkuppen. Den nya författningen 1809 var en 
kompromiss. Man hade chansen att införa republik men valde den trygga 
linjen. Bernadotte-adoptionen stärkte monarkin, och den i längden ohåll-
bara ståndsriksdagen fick ytterligare respit. De liberala reformvännerna 
satte sin förhoppning till kronprinsen. Men även Oscar I vacklade redan 
på sin första riksdag som regent, 1844/45. Efter marsoroligheterna såg han 
sig emellertid nödd att söka sig närmre de liberala krafterna. Den ovan 
nämnde Gripenstedt utsågs till ”konsult”, dvs. kungligt språkrör på Rid-
darhuset, och en reformproposition lades inför ständerna. Förslaget föll 
emellertid och frågans prioritet sjönk till förmån för andra liberala refor-
mer under de kommande riksdagarna. Det fanns ännu ett stort motstånd, 
i synnerhet inom adelsståndet, och oenigheten kring hur representationen 
skulle se ut försvårade arbetet att utforma framgångsrika förslag. Efter 
en jämn votering röstade slutligen adeln igenom Louis De Geers förslag i  
decem ber 1865. De första riksdagsvalen hölls året därpå och tvåkammar-
riksdagen sammanträdde för första gången i januari 1867.403

Sammanfattning: mot en demokratisk världsuppfattning
Inrättandet av kommunalt självstyre, tvåkammarriksdag och allmänna val 
var naturligtvis stora och viktiga steg på vägen mot demokrati. Den politis-
ka världsuppfattningen hos stockholmarna gick under 1800-talet succes-
sivt i en allt tydligare demokratisk riktning. Medbestämmande och infly-
tande över de politiska besluten, liksom över villkoren på arbetsplatserna, 
i hemmen och i det offentliga rummet formulerades som nya folkliga krav 
mot en allt mer decentraliserad överhet. 

Utvecklingen var i huvudsak fredlig, men tog under seklets första hälft 
vid tre exceptionella tillfällen sig uttryck i närmast exempellöst våld. Mor-
det på riksmarskalken Axel von Fersen och det efterföljande upploppet 
1810, de oroliga sommarmånaderna i samband med Magnus Jacob Cru-
senstolpes dom för brott mot tryckfrihetsförordningen 1838 och de blodi-
ga marsoroligheterna 1848 representerar en pågående förändring både hos 
folket och hos överheten.

Alla de inslag i oron som representerades i upploppsrepertoaren 1810 
återkom även vid de två senare händelserna, 1838 respektive 1848. Som 
nya inslag för hela tidsperioden måste såväl pressens framväxt samt de 
allt starkare internationella influenserna noteras (se tabell 14). Det som 
förändrades fram till periodens slut var dock att intensiteten i repertoaren 
ökade; hela skeendet tycks ha skruvats upp när vi kommer fram några de-

403 Eriksson, ’Gripenstedt, Johan August’ SBL, bd. 17; Esaiasson 1990, s. 68–70.
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cennier i tiden. Den aktiva delen i folkmassan var vid samtliga tre tillfällen 
mycket stor, och troligtvis också växande över tid. Aggressiviteten ökade, 
de militära insatserna blev brutalare och mer direkta. Ansatserna till för-
handlingslösningar minskade medan antalet skadade och dödade civila 
blev fler. 

Jag har i kapitlet förklarat den ökade våldsanvändningen delvis utifrån 
misslyckandet med att skydda Axel von Fersen 1810 då myndigheterna 
tycks ha tappat tilltron till den återhållsamma förhandlingsvägen. I tablån 
nedan ska kolumnen för 1810 förstås utifrån eftermiddagens händelser fram 
till och med mordet. Därav saknas markeringen för ”vapen”. Efter mordet 
tog dock de militära vapeninsatserna vid, och minst åtta personer avled 
under resten av kvällen. Den stukade tilliten till förhandlingslösningarna 
tycks därefter aldrig riktigt repat sig, och både Karl Johan och hans son Os-
car beordrade massiva våldsinsatser mot det egna folket. En bidragande or-
sak i sammanhanget kan vara att Sverige, med valet av familjen Bernadotte 
också fick med sig influenser från den franska – mer militariserade – tradi - 
tionen som kom att färga av sig på den inre säkerhetspolitiken. 

Tabell 14. Tematisk översikt över åtta upplopp 1719–1848 och gatuoron 1740–1840

teman 1719 1743 1789 1793 1799 1810 1838 1848 1740– 
1840

kvällstid     
centrala stadsdelar         
stora folkmassor        
våldsamma aktioner       
vapen     
stenkastning      
okväden förekom i massan     
ära och heder viktigt    
förtal mot vakter  
våld mot vakter      
alkohol       
samband med krogar   
dynamik: expansion       
nationella orsaker/ politik      
massan som redskap    
förhandlingar     
dödsfall (†)    
sociala motsättningar    
pressen som aktör   
internationella influenser   
dubbla massor   
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En parallell förklaring till det ökade våldet kan vid sidan om myndigheternas 
förändrade attityder ligga i fenomenet med de dubbla massorna. Detta note-
rades i samband med fersenska mordet och uppträdde även i samband med 
Crusenstolpekravallerna och marsoroligheterna. De politiskt färgade mas-
saktionerna under 1800-talet sattes igång av en i högsta grad medveten med-
elklass. När väl skeendet startat tycks nya grupper ur lägre samhällsskikt ha 
rusat till och fortsatt driva på upploppen. Den tidigmoderna bråkiga kul-
turen levde på så vis kvar även i de liberalt färgade massaktionerna framåt 
seklets mitt på samma sätt som den gjorde också i den mer småskaliga gatu-
bråkigheten. I tabell 14 syns detta i den skuggade kolumnen längst till höger.

De dubbla massorna kan samtidigt också ses som ett uttryck för ett 
splittrat samhälle där klassklyftorna ökade och de gamla privilegiernas be-
tydelse minskade. 

Den folkliga opinionen genomgick under perioden också något av en 
metamorfos. Efter den relativa backlashen med Karl Johans inskränkning-
ar i tryckfriheten fick pressen sitt slutgiltiga genombrott efter indragnings-
maktens fall i samband med Crusenstolpekravallerna 1838. Den gången 
var det Aftonbladet och i viss mån Dagligt Allehanda som var drivande i den 
kritiska argumentationen. Tio år senare hade de liberala redaktionerna 
fått ny konkurrens om läsarna från en snabbt växande radikal socialistisk 
press. Som kollektiv aktör i gatuoron gjorde Stockholmspressen debut re-
dan 1810. Men det var i synnerhet under 1838 och 1848 som tidningarnas 
aktiva roll på allvar blev betydande för händelseutvecklingen. 

Pressens tillväxt måste ses som ett resultat av det ökade politiska med-
vetandet bland huvudstadens befolkning. De politiska slagorden, liksom 
formerna för nya typer av politiska manifestationer, förmedlades från ut-
landet via redaktionernas tryckpressar. Det franska exemplet kopierades. 
Reformbanketten hölls i Stockholm så som i Paris. Och den 18 mars 1848 
urartade manifestationen i folkliga kravaller. 

Demokratisering 
Tidiga demokratiska inslag hade visat sig i Stockholmsoron såväl vid da-
lupproret 1743 som vid det ebelska upploppet halvseklet senare. Men det 
var egentligen först under 1800-talet som de demokratiska idéerna på all-
var fick betydelse för den folkliga upploppskulturen. I figur 6 har de demo-
kratiska inslagen något schablonmässigt graderats utifrån den modell som 
presenterades i avhandlingens inledning. Resonemangen kring de olika 
upploppen och oroligheterna har förts i respektive avhandlingsavsnitt. En 
sammanfattning av dessa diskussioner ges i stödordsform i tablån efter fi-
guren. Tablån fungerar också som en nyckel till bedömningarna i figuren.

Det tydliga resultatet av undersökningen är att den bråkiga kulturen i 
huvudstaden gick hand i hand med utvecklingen mot en folkligt förankrad 
demokratisk världsuppfattning. 
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Figur 6. Demokratisering i åtta upplopp 1719–1848 
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De styrande processerna i 1800-talets stora samhällsförändring; interna-
tionalisering, liberalisering och demokratisering, blottläggs mycket tydligt 
i studierna av de öppna fysiska konflikterna mellan folket och överheten 
på Stockholms gator. Upploppen både påverkade, och påverkades av dessa 
samhällsprocesser, samtidigt som också upploppen i sig och det omgivan-
de samhället båda speglades i varandra. Processerna möjliggjorde – och  
ledde den nödvändiga utvecklingen som krävdes för att det svenska sam-
hället skulle kunna möta de krav industrialismen kom att ställa. Vid 
1800-talets mitt fanns fortfarande många tydliga spår och märken kvar av 
den tidigmoderna staden. Men bara några decennier senare skulle stora 
delar av Stockholm komma att vara så gott som oigenkännliga. Med ny be-
byggelse, med bland annat högre hus och breda esplanader och parker, för-
bereddes Stockholm för industriernas och den representativa demokratins 
genombrott. 

4. mot en demokratisk världsuppfattning



401 Tiden 1810–1850

1719 Södermalmsupploppet
① Ingen artikulation framkommer i källorna.
② Stor uppslutning under flera dagar.
③ Samhället ifrågasätts till viss del.
④ Lägre samhällsskikt, soldater. Riktar sig inte uppåt. Lokala/pragmatiska motiv (bordeller).
⑤ Inga demokratiska principer.

1743 Dalupproret
① Tibbledokumentet, m.m.
② Stort engagemang. Stor påverkan på den nationella politiken.
③ Inom den rådande politiska kulturen.
④ Bönder. Riktat mot adeln och militären, ex. mot Anjalaförrädarna. Nationella/pragmatiska motiv.
⑤ Rättssäkerheten ifrågasätts. Självstyre, mm (Sandén).

1789 Hantverkaruppbådet
① Uppbådet hade en agenda, men den sattes av Gustav III.
② Troligen stort inflytande på nationella politiken, men utan större eget engagemang.
③ Inom den rådande politiska kulturen.
④ Lägre samhällsskikt. Riktat mot adeln. Nationella/pragmatiska motiv.
⑤ Snarare ett odemokratiskt projekt som iscensatts av kungen.

1793 Ebelska upploppet
① Tydliga krav uttalas, och man vill t.ex. få regentens ord på papper.
② Stort engagemang och bred uppslutning bland en utvald grupp.
③ Hela syftet är att utmana rådande strukturer. Närmast diskurskonflikt i rättssalen.
④ Medelklass. Riktat mot adeln och militären. Lokala/principiella motiv.
⑤ Rättssäkerheten ifrågasätts.

1799 Oroligheterna vid Maria fattighus
① Ingen artikulation framkommer i källorna.
② Lågt personligt engagemang, ingen politisk påverkan.
③ Syftar inte till att utmana makt- eller samhällsstrukturer.
④ Lägre samhällsskikt. Riktar sig inte uppåt. Lokala/pragmatiska motiv.
⑤ Inga demokratiska principer.

1810 Fersenska mordet
① Föregås av en kampanj. Tydligt fokus i upploppets tidiga skede (mot Fersen).
② Stor nationell påverkan.
③ Riksmarskalken är en maktfaktor. Adelsväldet och den gustavianska hovkulturen utmanas.
④ Dubbla massor. Riktar sig mot adeln. Lokala/pragmatiska motiv med inslag av nationella/principiella.
⑤ Pressen får viss betydelse.

1838 Crusenstolpekravallerna
① Tydliga krav inledningsvis. Artikulationen förändras, men försvagas därmed inte nämnvärt.
② Stor nationell påverkan.
③ Pressfriheten, liberala krav, mm.
④ Dubbla massor. Riktar sig mot regeringen och etablissemanget. Nationella/principiella motiv.
⑤ Pressfrihet, rättssäkerhet.

1848 Marsoroligheterna
① Affischering, agitering, tydligt fokus (Hartmansdorff, polisen, militären, mm).
② Stor nationell påverkan.
③ Representationsreformen. Internationella kapitalet. Pressens tre läger utmanar varandra. 
④ Dubbla massor. Riktar sig mot överklassen. Nationella/principiella motiv.
⑤ Pressen spelar stor roll. Krav på representationsreform.
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Utsigt af Norrbro och Gustaf Adolfs torg i Stockholm. Litografi av Ferdinand Tollin, 
1841. SSM.
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5. Avslutning

Den tidsperiod som har behandlats i avhandlingen benämns ofta av 
Stockholmshistoriker som stagnationsperioden. Begreppet syftar i första 
hand på den demografiska utvecklingen. Efter stormaktstidens expansion 
gick Stockholm in i en mycket lång period av låg folkökningstakt. Mellan 
1719 och 1848 växte Stockholm med omkring 40 000 invånare. Det mot-
svarar en ökning på c:a 80 procent, vilket ska jämföras med såväl den före-
gående stormaktstida perioden som den efterföljande industrialiserings-
epoken som båda hade en ökning på runt 500 procent räknat på hundra-
årsperioder. Än mer tydlig blir bilden av stagnationen om man bemärker 
att ungefär hälften av periodens tillväxt skedde under de tre inledande 
decennierna då staden genomgick en återhämtningsfas efter bl.a. pesthärj-
ningarna 1710–1711.1

Men stagnationen har också fått beteckna en allmän utveckling av stads-
livet under 1700- och halva 1800-talet. ”Det var en tid av demografisk ned-
gång, stora svårigheter på arbetsmarknaden, tilltagande fattigdom, utslag-
ning, hög dödlighet, utbredd alkoholism och ohälsa bland befolkningen” 
kan man t.ex. läsa i tvåbandsverket Staden på vattnet som utkom till Stock-
holms 750-årsjubileum 2002.2 Men det är naturligtvis bara en sida av bil-
den; vad jag har velat visa med den här studien är att det samtidigt var en 
dynamisk period i Stockholms historia som också kännetecknas av bety-
dande samhälleliga förändringar. Det var på många sätt en helt ny huvud-
stad som mötte stockholmarna vid periodens slut än vid dess ingång 130 
år tidigare. Staden hade gått från en tidigmodern huvudstad där den stor-
maktstida nationen byggde sin tillväxt huvudsakligen på krig och territo-
riell erövring, till att stå på tröskeln till ett samhälle där istället teknologisk 
och industriell utveckling skulle komma att utgöra den centrala motorn i 
ekonomin. 

För detta krävdes att samhällsstrukturerna reformerades i grunden 
vilket blev en långt ifrån smärtfri process. Jag har valt att studera utveck-
lingen utifrån de samhälleliga konflikterna som visade sig i form av öppna 

1 Lilja 1996, s. 119; Nilsson 2002b, s. 18; Nilsson (red.) 2002a, s. 190 (i figur); Lilja 2000, s. 116–122. 
De ungefärliga befolkningssiffror som jag har använt är: år 1610 (8 900 inv.); 1690 (57 000); 1719 
(50 000); 1750 (69 000); 1848 (90 000); 1940 (590 000).
2 Nilsson (red.) 2002a, s. 187, resonemanget bygger huvudsakligen på Söderberg, Jonsson & 
Persson 1991. Se även avsnittet av Thomas Hall i samma verk där återigen den långsamma utveck-
lingstakten c:a 1650–1850 poängteras. Nilsson (red.) 2002a, s. 196.
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gatu kravaller och våldsamheter. Ofta utvecklade sig dessa händelser i att 
en folkmobb ställdes mot överheten i form av polis eller militär. Över tid 
har en förändring kunnat skönjas både i massans sammansättning och 
i dess mål, men också i överhetens sätt att bemöta oroligheterna. Vid pe-
riodens början agerade myndigheterna inledningsvis märkbart passivt. 
Någon militär insats kom till exempel aldrig till stånd under det tre dagar 
långa Södermalmsupploppet, sommaren 1719. Istället för att ingripa valde de 
lokala myndigheterna att låta den civila ordningsmakten iaktta händelser-
na samt arrestera ett fåtal deltagare. Genom ett noggrant efterarbete i form 
av polisförhör och rättegångar kunde ändå ett 40-tal medverkande dömas i 
den särskilda kommission som tillsatts för utredningen. 

Överheten försökte genom hela den studerade perioden fram till 1848 
att stävja de oroliga folkmassorna genom att tala dem till rätta. Denna för-
handlingstaktik lyckades också inledningsvis mycket bra. Paradexemplet 
på detta var det ebelska upploppet 1793, då en irriterad folkmassa bestående 
av stadens borgare gick så långt som att försöka storma det kungliga slot-
tet för att få en lågadlig officer dömd för misshandel. Det bakomliggande 
motivet var av allt att döma att få igång en politisk förändring mot ett mer 
jämlikt och demokratiskt samhälle. Myndigheterna försökte flera gånger 
tala borgerskapet till rätta, men inte förrän de i en tydlig maktuppvisning 
satte in den ridande dragonvakten, lyckades de få massan att skingras och 

Utsikt över Katarinatrakten och Stadsgården från Saltsjösidan år 1856. Mer än 130 år 
har gått sedan Södermalmsupploppet vid kvarteren runt Katarina kyrka. Bebyggelsen 
har blivit tätare och högre. Kring Glasbruksgatorna står fortfarande de gamla trähusen 
kvar, men husen närmast vattnet och högre upp på berget är mestadels byggda i sten. 
Tuschteckning av Carl Georg Enslen, 1865. SSM.

5. avslutning



405 

gå hem. Några våldsamma scener blev det emellertid aldrig. Och de för-
samlade handlarna, hantverkarna och fabrikörerna var nog också relativt 
nöjda; dels med att de förmodligen lyckats få myndigheternas öron för sin 
sak. Men dels också med att de fick med sig en slutlig förhandlingsseger i 
det att de ridande dragonerna kom att lämna borggården först innan de-
monstranterna själva drog sig därifrån.

En vändpunkt i utvecklingen kan något hårdraget dateras till debaclet 
den 20 juni 1810, då riksmarskalken Axel von Fersen lynchades av en väldig 
folkmassa inför ögonen på en uppställd vaktstyrka utanför Riddarhuset. 
Jag har tolkat den militära undfallenheten i att ingripa i detta fall delvis just 
utifrån den passiva förhandlingslinje som till dess varit så framgångsrik. 
Efter mordet växlade dock såväl folkmassan som myndigheterna ansikten. 
Massan gick från en medelklassbetonad relativt medveten folksamling till 
att bli en tillsynes politiskt blind mobb. Några motiv för det fortsatta vål-
det har inte kunnat skönjas av forskningen. Samtidigt satte myndigheterna 
in militär kraft mot kravallerna, vilket fick flera dödsfall som följd. 

Under de två sista oroligheterna – Crusenstolpe kravallerna 1838 och 
marsoroligheterna 1848 – skruvades våldsnivån upp ytterligare. Myndighe-
ternas vilja till förhandling avtog samtidigt som den militära slagkraften i 
insatserna stegrades. Antalet döda var tre personer år 1838 och arton per-
soner tio år senare. Antalet skadade var mångdubbelt fler. 

Åtta upplopp och hundra år av gatubråk
I studien har såväl storskaliga upplopp som det mer vardagliga gatubråket 
studerats. Av de större oroligheterna har åtta incidenter studerats mer in-
gående. Dessa inträffade åren: 1719, 1743, 1789, 1793, 1799, 1810, 1838 samt 
1848. Studien är heltäckande så till vida att dessa åtta utgör samtliga kända 
och mer betydande öppna massaktionerna som skedde i Stockholm under 
perioden. Även om frihetstiden (1719–1772) i efterhand ter sig som en nå-
got lugnare period, och decennierna kring sekelskiftet 1800 som mer oro-
liga än normalfallet, måste spridningen av orostillfällena ändå sägas vara 
relativt jämn över tiden. 

Det totala antalet incidenter bör också problematiseras. Att listan inne-
håller endast åtta årtal gör den i en jämförelse med t.ex. Paris eller London 
oerhört kort. Samma sak gäller vid en jämförelse med dagens Stockholm 
där upplopp och stora gatubråk sker flera gånger årligen. Stockholm skulle 
således kunna sägas ha varit en lugn stad under den förindustriella eran. 
Men sett i jämförelse med den tidens övriga Sverige framstår istället Stock-
holm som en mycket orolig och våldsam ort. Inga andra svenska städer kan 
uppvisa en motsvarande förteckning. Frågan om upplopp var vanliga eller 
ovanliga blir därför en fråga om vad man relaterar historien till. 

Studien har däremot visat att det fanns en upploppskultur i det förin-
dustriella Stockholm vilken också successivt utvecklades och förändrades 
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under tidsperioden. Charles Tilly kunde i en studie från 1995, utifrån över 
8 000 fall av folkliga politiska massaktioner i Storbritannien 1758–1834, på-
visa en förändring i hur dessa aktioner tog sig uttryck. Vid periodens bör-
jan byggde de brittiska politiska manifestationerna ofta på våld, gärna med 
symboliska undertoner, och tedde sig oordnade och irrationella. Syftet 
rörde vanligen aktuella lokala frågor som höga skatter eller priser. Framåt 
1830-talet hade de politiska uttrycken förändrats mot allt mer välorganise-
rade och icke-våldsamma offentliga massmöten där de större, nationella, 
frågorna ofta utgjorde dagordningen. Folkets krav på politiskt deltagande 
och tillgång till den parlamentariska makten hade slagit igenom. Tilly ser 
förändringen som en utveckling från vad han kallar en 1700-talsrepertoar 
till en 1800-talsrepertoar, där begreppet ”repertoar” ska förstås som knip-
pen av olika rutiner och inslag i aktionerna.

Flera moment i den brittiska utvecklingen känns igen även i Stockholms 
politiska liv under perioden före industrialiseringen. Det ökade intresset 
för politik och nationella frågor, liksom den växande hungern efter nyhe-
ter från andra länder samt den demokratiska principen att vilja vara med 
och påverka samhället har visat sig på ett mycket tydligt sätt i mina studier 
av förändringen av den kultur som omgav upploppen och de folkliga mas-
saktionerna i Stockholm mellan 1719 och 1848. 

En anmärkningsvärd skillnad mellan Storbritannien och Stockholm är 
dock våldsutvecklingen. Där Tillys resultat pekar entydigt mot allt lugna-
re politiska massmöten visar mina studier snarare upp en våldsspiral, där 
1800-talets incidenter blev blodigare och våldsammare än de under det fö-
regående seklet. En förklaring skulle kunna ligga i de dubbla massorna som 
uppträdde i de senare Stockholmsupploppen. Efter att den politiskt med-
vetna medelklassen samlat folkmassorna under slagord och artikulerade 
krav, så expanderade kravallerna i det fortsatta skedet till stor del med nya 
grupper i massan  – som rekryterades ur lägre samhällsskikt. Det samhäl-
leliga engagemanget utgjorde då inte längre den huvudsakliga drivkraften, 
och händelserna övergick i allt grövre våld. 

Resonemanget stärks av den internationella jämförelsen där vi också ser 
en stor skillnad i förutsättningarna för den folkliga politikens utveckling. 
Storbritannien låg närapå hundra år före Sverige i den industriella utveck-
lingen. Därmed växte ett industriproletariat upp i ett betydligt tidigare 
skede i de brittiska städerna. I Stockholm levde den förindustriella bråkiga 
kulturen fortfarande kvar sida vid sida med den nyvaknade medelklassens 
mer skötsamma kultur. Även pressens roll var betydligt viktigare i det ti-
diga skedet i England än i Sverige. Redan vid inledningen av Tillys under-
sökningsperiod hade publicisterna haft sitt genombrott, och tidningarna 
var således väl etablerade vid ingången av det nya seklet. I Sverige slog den 
fria pressen igenom på allvar först under 1830-talet, till stor del skedde det 
i de öppna konflikterna i samband med Crusenstolpekravallerna. 
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Ett sätt att studera oroligheterna över tid är att, som Charles Tilly före-
språkar, leta efter inslag och förändrade rutiner i upploppens repertoarer. 
Ett antal tabeller över sådana inslag har presenterats successivt genom stu-
dien, varefter en någorlunda samlad bild har vuxit fram. En sammanställ-
ning av åtta upplopp ges i tabell 14 i förra kapitlet. Även om många marke-
ringar i matrisen kan diskuteras, och kanske i ännu högre grad avsaknaden 
av några markeringar, så har ändå vissa mönster kunnat skönjas. 

Endast två av oroligheterna – 1719 och 1799 – startade efter mörkrets in-
brott, men flertalet pågick under lång tid och mörkret spelade ändå en viktig 
roll för upploppen. I synnerhet gäller det händelseutvecklingen för orolig-
heterna 1838 och 1848 som båda har markerats i tabellen. Deltagarna kunde 
agera i skydd av mörkret utan att bli upptäckta. Den brittiske historikern 
E. P. Thompson har noterat detta i sina studier av tidigmoderna oroligheter 
på den engelska landsbygden. Folket agerade vanligen enligt vissa mönster 
för att inte bli upptäckta. Han kallar detta för anonym tradition, vilket utgör 
en av tre karaktäristiska inslag i den folkliga bråkigheten. De andra två kallar 
han snabb aktion samt folklig motteater. Med det menar Thompson att man 
på individnivå gärna valde att slå till i en hastig attack för att sedan snabbt 
försvinna undan, men att man samtidigt också var mån om att kollektivet 
genomförde ett märkbart skådespel i syfte att synas och göra sig hört inför 
överheten. Alla dessa inslag fanns med i den stockholmska oron. Samtliga 
incidenter skedde med stora folkmassor i stadens centrala delar, nära mak-
ten. Fönsterkrossning kan ses som en metod att med mycket enkla medel få 
kraftfulla resultat. Både ljudet av krossat glas, förstörelsen och de tillfogade 
kostnaderna, samt inte minst att man lämnar ett mycket påtagligt spår efter 
sig, är tecken på att man ville synas och höras. Flera av händelserna känne-
tecknas även av den mycket snabba expansionen. 

Våldet var också ständigt närvarande, ofta i samband med alkohol. Van-
dalisering och förstörelse av materiella värden förekom troligtvis åtmins-
tone i någon mån i samtliga fall. Våld mot person med något undantag li-
kaså. Våldsamma motsättningar mellan folket å ena sidan, och polis eller 
militär å den andra, blev dock tydligare och brutalare ju längre fram i tiden 
man kommer. Ett undantag är naturligtvis dalupproret 1743 som snarare 
bör betraktas som ett fältslag i stadsmiljö mellan två arméer. I linje med att 
våldsnivån ökade minskade också viljan till förhandlingslösningar. Vid de 
tre sista tillfällena gjordes, liksom vid dalupproret, visserligen försök till 
förhandlingar av olika slag. Men i alla dessa fall misslyckas förhandling-
arna och händelserna övergick i mycket brutalt våld med många döda och 
skadade som följd. 

De samhälleliga förändringarna som skedde under perioden visar sig i 
att markeringarna i den nedre delen av tabell 14 tenderar att ligga på den 
högra sidan. Det ökade intresset för politik och internationella nyheter till-
sammans med växande sociala klyftor och pressens intåg på den offentliga 
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arenan kan tydligt utläsas. Inslag som däremot tenderar att försvinna är 
förtal, heder och okväden, men också det tydliga sambandet med krogar. 

Undersökningsperioden är relativt lång, och de studerade incidenterna 
är på många sätt solitärer som inte erbjuder alltför långtgående generali-
seringar. Orsakerna till oron har skiftat, men några iakttagelser kan ändå 
göras. Sambandet med pågående krig är påtagligt. Såväl 1719 som 1743 och 
även under delar av det oroliga sekelskiftet låg Sverige i krig mot Ryssland. 
Dalupproret hade liksom hantverkaruppbådet 1789 en direkt koppling till 
krigen. Men även om det i andra fall inte uttalades i rättegångarna så inne-
bar krigen en stor belastning för folket även i städerna. 

Vid två tillfällen, 1789 och 1810, finns goda skäl att anta att massan an-
vändes av utomstående som redskap för att nå olika mål. Vid hantver-
karuppbådet 1789 var det sannolikt Gustav III som genom polismästaren 
Liljensparre hade uppbådat hantverkare och bodbiträden i en samlad ak-
tion mot adeln. Det har hävdats att kungen låg bakom massans aggressi-
oner också vid mordet på Axel von Fersen 1810. Då var det Karl XIII som 
var regent. Men källmaterialet tiger och hans eventuella roll i händelserna 
förblir oklar. Däremot är tydligt att en kampanj hade iscensatts mot Fer-
sen och hans familj. Tydligast kom det till uttryck i fabeln ”Räfvarne” som 
trycktes i Stockholmtidningen Nya Posten kort före mordet. 

Mot slutet av perioden var, som tidigare framhållits, de sociala föränd-
ringarna och det allt mer politiserade samhället de viktigaste orsakerna 
bakom oron. Faktorer som däremot inte har stöd i det studerade källma-
terialet såsom bakomliggande orsaker till de folkliga oroligheterna är: 
hunger, stigande priser och brist på bröd eller brännvin och liknande. Den-
na iakttagelse måste mot bakgrund av tidigare forskning anses som förvå-
nande. Såväl den internationella litteraturen som studier av andra svenska 
upplopp framhåller gärna dyrtider och varubrist som drivande i folkliga 
resningar av olika slag. Inte heller har några markerade karnelvalsliknande 
inslag kunnat noteras. Den upp- och nedvända världen där män och kvin-
nor, folket och herrarna, osv. byter plats, vilket var vanligt framför allt 
på kontinenten, tycks inte ha haft något större genomslag i Stockholms-
kravallerna. 

Studien har fokuserat på tre kollektiva aktörer; massan, myndigheterna 
respektive pressen.

Massan
Upploppens deltagare har så långt det varit möjligt kontinuerligt redovi-
sats utifrån kategorierna: ålder, kön och yrke eller social tillhörighet. I ta-
bell 15 presenteras massans sammansättning utifrån yrkeskategorier. Un-
derlaget till siffrorna varierar mellan de olika oroligheterna varför tabel-
len inte uttalar något om massornas storlek utan syftar enbart till att ge en 
uppfattning kring vilka grupper som kan ha deltagit i oron. 
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Tabell 15. Massans sociala sammansättning i fyra upplopp 1719–1838 och i gatuoron 
1740–1840, antal personer

17191 1799 18102 18383

gatuoron
1740–1840

Borgare & Fabrikörer, varav: 1 0 142 44 14
  Hantverkare - - 66 13 8
  Handlande, Krögare - - 58 31 6
  Fabrikörer, Skeppare 1 - 18 - -
Gesäller 2 4 29 6 20
Officerare 2 - 52 7 38
Soldater, Båtsmän, Vakter 30 - 17 - 106
Civila tjänstemän, etc. - - 162 37 7
Handelsbetjänter, Bodbiträden, etc. - - 35 6 3
Arbetare, Lärlingar, Tjänstefolk, Gossar 18 30 76 7 38
Övriga 114 - 22 - 24
Summa: 64 34 535 107 250

källor: Berglund 1995; Hedman 1969; Nerman 1938; Domböcker 1740–1840, Slottsrättens 
arkiv, SSA. anmärkningar: 1 Hela upploppet. 2 Vid tillfälle I (enl. Hedman 1969, s. 33).  
3 Ålandsgränd 20/6. 4 Varav 8 hustrur.

Kolumnen längst till höger redovisar min undersökning av den småskaliga 
gatubråkigheten över hela perioden som presenterades i kapitel 2. Lik-
heten i deltagarprofilerna mellan upploppet 1719 och dessa mindre gatu- 
och krogslagsmål är slående. Det militära inslaget är överraskande stort, 
liksom även i någon mån de lägre skikten av arbetare, m.m. Längre fram i 
tiden tenderar däremot medelklassens grupper, främst borgare och civila 
tjänstemän, att dominera massorna. Resultatet bör kopplas till den ovan 
diskuterade politiska tillväxten som genomsyrade perioden. En tolkning 
blir då att upploppen blev mer politiskt artikulerade och att det i synnerhet 
var den växande medelklassen som personifierade denna utveckling. Bland 
annat genom sitt deltagande i de stora massaktionerna under 1800-talets 
första hälft var dessa grupper i hög grad drivande i processen mot demo-
kratisering. Det folkliga politiska engagemanget växte på detta sätt huvud-
sakligen underifrån.

Myndigheterna
Som framgått ovan så förändrades myndigheternas taktik i mötet med 
gatuoron från ett passivt polisiärt iakttagande under 1700-talet till ett ak-
tivt militärt konfronterande angreppssätt under 1800-talet. Den juridiska 
förankringen var emellertid stark genom hela perioden. Parterna lade stor 
vikt vid domstolsprocesserna och kännedomen om rättssystemen tycks 
ha varit påfallande stort bland stockholmarna i gemen. Rättegångarna var 
i allmänhet omfattande. Förhören drog ofta ut på tiden och inbegrep för-
utom de anklagade själva även rader av vittnen, polispersonal, vakter och 
andra myndighetspersoner. Intrycket från närstudierna av rättsprotokoll 
och domar är att de rättsvårdande instanserna togs på mycket stort allvar. 
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Oerhörda ansträngningar kunde göras av rättens ledamöter för att komma 
till botten med exakt vilka brott var och en av de åtalade ansågs ha begått. 
Det allt överskuggande syftet var att få det korrekta underlaget för att hitta 
rätt lagrum och därmed kunna utmäta rättvisande straffsatser. Eventuel-
la bakomliggande orsaker till oron tycks dock ha varit av mycket perifert 
intresse hos ledamöterna. Rätten frågade i stort sett aldrig vad syftet med 
ordningsstörandet hade varit för den enskilde deltagaren. 

Före 1734 kunde lagrummen sökas i en mängd juridiska texter. Ännu an-
vändes t.ex. de medeltida stadslagarna och i nödfall även den mosaiska la-
gen även om modernare kungörelser och förordningar nog var vanligare. 
Efter Södermalmsupploppet 1719 dömdes flertalet av de anklagade enligt 
krigsartiklarna från 1683 eller Kungl. Maj:ts ”Plakat och förbud emot de åt-
skillige otillbörlige Excesser och bedrifter” från 1664.3 

När väl 1734 års lag hade tagits i bruk, blev det sjätte kapitlet i missgär-
ningsbalken ”Om myteri och uppror” det mest betydelsefulla lagrummet 
mot upplopp och större oroligheter. Med tiden kom dock lagtexten och 
dess straffsatser att anses allt mer omoderna. Exempelvis stadgades att var 
tionde anklagad genom lottdragning skulle dömas till döden vilket ansågs 
av riksdagsmannen Frans Schartau i borgarståndet 1848 som rent av dra-
koniskt. Men många saknade samtidigt också en mer differentierad lagtext 
som skilde på mindre upplopp och mer allvarliga uppror. Att massan upp-
levdes som hotfull framkommer tydligt i diskussionerna på 1800-talets 
riksdagar. Men också att de polisiära och militära myndigheterna inte bor-
de tillåtas agera utan tydlig styrning. Med tanke på folkets och rättssam-
hällets säkerhet ventilerades därför behovet av att skriva in myndigheter-
nas ansvar i lagen, men det förslaget föll i sista vändan. Ärendet kring ny 
upprorslag debatterades livligt på de tre riksdagarna som följde på vart och 
ett av de stora oroligheterna under 1800-talet. Någon slutlig lösning fick 
dock inte frågan förrän efter undersökningsperiodens slut. Den nya straff-
lagen kom i tryck först 1864.

Genom hela perioden dominerade kroppsstraff och böter före frihets-
straff. Dock slog fängelsestraffen igenom under senare delen av under-
sökningsperioden. En utredning tillsattes som mynnade ut i ett beslut på 
riksdagen 1840/41 att inrätta cellfängelser över hela landet i enlighet med 
det s.k. Philadelphiasystemet. Men fortfarande vid rannsakningarna efter 
marsoroligheterna, vilka pågick till 1850, så existerade flera straffsystem 
parallellt. Såväl böter som kroppsstraff och fängelsestraff kom att utdelas. 

Domstolarna utnyttjade hela straffskalan från små bötesbelopp upp till 
dödsstraff. Gemensamt för hela perioden var emellertid att de tilldömda 
straffen för deltagande i upplopp och gatubråk i allmänhet blev relativt 
hårda. Dödsstraff utdelades i undantagsfall även om det också i många fall 

3 Krigsartiklarna 1683; KF 4/5 1664.
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är oklart om de sedan verkställdes. Däremot var mycket höga kroppsstraff 
en relativt vanlig påföljd. Sannolikheten att man inte överlevde så mycket 
som upp till fyra veckor vid vatten och bröd var – åtminstone under den 
kalla årstiden – förmodligen rätt stor. Vid periodens inledning användes 
fortfarande även gatlopp som militärt straff vid rannsakningarna. For-
mellt försvann den strafformen för civila i och med införandet av 1734 års 
lag, och för militärer 1812. 

Myndigheternas iver att snabbt stävja uppblossande gatuoroligheter 
och folkansamlingar tillsammans med det stränga rättssystemet och de 
hårda straffen anser jag vara goda belägg för att maktförhållandena mel-
lan folket och överheten var asymmetriska. Stockholm var i internationell 
jämförelse en befolkningsmässigt liten huvudstad. De styrande hade, via 
en väl definierad och effektiv infrastruktur för kommunikation och infor-
mationsspriding, god kontroll över stadens invånare och därmed kraftfulla 
möjligheter att effektivt dämpa oron vid behov.

Tesen om en stark och väl organiserad överhet är central, men fortfaran-
de otillräcklig, som ensam förklaring till den relativa avsaknaden av förin-
dustriella massoroligheter. Några av studiens delundersökningar visar på 
en tydlig misstro mot domstolarna och rättsväsendets oberoende. 1793 tog 
sig detta uttryck både i den närmast diskursiva konflikten i synen på hur 
rätten skulle bedöma de åtalades gärningar, och i den konkreta misstanken 
att kaptenen de Frese skulle undgå straff på grund av sin adliga och mili-
tära status. Samma sak var delvis orsaken också bakom de stora folkliga 
uppslutningarna bakom attacken mot Axel von Fersen 1810 och till stödet 
för M. J. Crusenstolpe 1838.

Pressen
Under den studerade perioden kom även tidningspressen att få sitt de-
finitiva genombrott. Genom större delen av 1700-talet var tidningarna i 
det närmaste helt styrda av statsmakterna, och annat tryck var belagt med 
censur. Rapportering om folklig oro förekom högst sparsamt. Det var en-
bart indirekt genom publiceringar av kungörelser och liknande officiella 
dokument som oroligheter överhuvudtaget nämndes.4 Tryckfrihetsför-
ordningen 1766 medförde därvidlag ingen större förändring av läget. Dä-
remot öppnades ett fönster under några år efter Gustav III:s död 1792. Den 
nya regeringen lanserade pressfriheten som en nyhet varpå en våg av nya 
tidningar sköljde över Stockholm. Många var dock så pass regimkritiska 
att fönstret snart åter fick lov att stängas. 

En ny pressvåg rullade in efter militärkuppen 1809. Återigen genomgick 
Stockholms presscen en kort och hastigt expansiv fas. En mängd nya tid-
ningar såg dagens ljus. Nyhetstörsten var enorm och läsandet kom på mo-

4 Karlbom 1967, s. 228.
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det. Men även denna gång var det regimkritiken som omöjliggjorde en fort-
sättning. Kronprinsen Karl Johan införde den så kallade indragningsmak-
ten 1812 vilken innebar att regeringen egenmäktigt, och i praktiken mer 
eller mindre utan skäl, kunde förbjuda utgivningen av periodisk litteratur.

Enligt historikern Rolf Karlbom var det först på 1820-talet som faktis-
ka redogörelser av inhemska upplopp förekom i pressen. Men han me-
nar ändå att tidningarna sporadiskt fungerade som inspiratörer till folk-
liga massaktioner. Som exempel nämner han bl.a. strejken vid Järnvågen i 
Gamla stan 1797. Järnbärarna uppgavs ha inspirerats av ett samtida myteri 
inom engelska flottan som bl.a. Dagligt Allehanda rapporterade om.5 Ett 
annat tydligt exempel där pressen fick en avgörande betydelse var drevet 
mot familjen von Fersen efter kronprins Karl Augusts död 1810, vilket led-
de till fersenska mordet kort därefter.

Men det var inte förrän under 1830-talet som tidningsredaktionerna på 
allvar blev reella aktörer i upploppen. Det liberala Aftonbladet hade ända 
sedan tidningen grundades 1830 kontinuerligt utmanat indragningsmak-
ten genom att ständigt utkomma under nytt namn. Under Crusenstolpe-
kravallerna 1838 fick tidningen ett journalistiskt genombrott genom sin 
snabba rapportering direkt från händelserna på gatorna. Kraftig kritik rik-
tades både mot de militära insatsernas brutalitet och mot den regerings-
trogna konservativa pressen, vilken också svarade på kritiken genom att 
förmedla en helt annan bild av kravallerna än de liberala bladen. Tidning-
arna kom på så sätt genom sitt aktiva deltagande att i högsta grad påverka 
händelsernas utveckling.

En strid mellan den konservativa och den liberala pressen hade tornat 
upp. Tio år senare hade den striden fått ytterligare en part; under marsoro-
ligheterna 1848 var det främst den nya socialistiska pressen som utmanade 
de stora drakarna. Aftonbladet tvingades denna gång i försvarsställning. 
Angreppen på myndigheterna och den konservativa pressen blev där - 
för – paradoxalt nog med tanke på det exempellöst kraftiga våldet och an-
talet döda – långt skonsammare än tio år tidigare. Betydelsen av de stora 
upploppen 1838 och 1848 för den fria pressens utveckling i Sverige kan inte 
underskattas. Oroligheterna medförde nya journalistiska utmaningar för 
Stockholmspressen samtidigt som den genererade både en intern och en 
extern pressetisk debatt. Detta har tangerats i den tidigare forskningen 
men ännu saknas en fullständig överblick.6 

Slutord och svar på syfte och frågeställningar
Med den här studien har jag visat hur de öppna sociala konflikterna på 
Stockholms gator under den förindustriella epoken 1719–1848 bidrog till 

5 Se kapitel 3. Karlbom 1967, s. 40f., 228.
6 Viktiga bidrag till forskningen på området finns dock i Perényi 1979 och Johannesson 1987.
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att blottlägga vissa samhälleliga maktstrukturer som annars ofta låg dolda. 
Genom att strukturerna kom upp till ytan kunde de också utsättas för på-
verkan utifrån. Studien har visat hur dessa nivåer av makt- respektive kon-
fliktstrukturer på det sättet både speglades i varandra och samtidigt också 
påverkade varandra. De har således interagerat med varandra och därmed 
medverkat i den samhällsutveckling som skedde under perioden; från ett 
patriarkalt privilegiesamhälle mot ett samhälle som byggde på en demo-
kratisk världsuppfattning där åsiktsfrihet, tryckfrihet och rättssäkerhet 
var några av ledorden.

Metoden som har använts i studien har varit att genom närläsning av hu-
vudsakligen rättsprotokoll och dagbokslitteratur beskriva ett antal Stock-
holmsupplopp. De inre och yttre omständigheterna, såsom händelseför-
loppen, massans sammansättning och agerande, myndigheternas roll och 
pressens inverkan, med mera, har därefter sorterats, varvid en utveckling 
grovt har kunnat skönjas från en 1700-talsrepertoar till en 1800-talsrepertoar 
i upploppen. Det tredje steget har sedan varit att analysera resultaten uti-
från den modell för demokratisering som skisserades i studiens inledning

Resultaten av studiens delundersökningar har visat att demokratiser-
ingen skedde delvis underifrån genom ett växande folkligt engagemang. 
Upploppen byggde i allt högre grad på att folket i massan ställde politis-
ka krav. I periodens inledande skede var dessa krav tämligen osynliga och 
skiljde sig starkt ifrån de tydligt artikulerade slagorden från den senare de-
len. Parallellt skedde en ökning av våldsnivån i konflikterna. Både myndig-
heterna och folket i massorna agerade allt hårdare med både skadade och 
dödade upploppsdeltagare som följd. 

Tidigare forskning gör gällande att det svenska samhället levde i en för-
handlingskultur där folket löste sina konflikter mellan varandra eller med 
överhetens representanter genom samtal, dialog och överenskommelser. 
Min studie visar att öppna våldsamma konflikter ändå existerade. Likväl 
sökte såväl folket som myndigheterna genom hela perioden oblodiga lös-
ningar genom samtal. Men dessa samtal skedde då inte över välstädade 
förhandlingsbord i domstolar och på ting, utan i händelsernas centrum – i 
kaoset på gatan. Som ett inlägg i den debatt som bedrivits inom svensk his-
torisk forskning kring frågan om konfliktlösning i det tidigmoderna sam-
hället har jag därför valt att kalla strategin för: förhandling i handling. Det 
var en strategi som gemensamt utnyttjades av både folket och överheten, 
och som måste anses ha varit lyckosam åtminstone inom 1700-talsreperto-
aren. Ur folkmassan kristalliserade det sig ofta ut en eller ett par ledare som 
fick fungera som temporära talespersoner. Myndigheterna skickade i sin tur 
gärna ut de tyngsta representanterna de hade: polismästaren, under- och 
överståthållaren eller höga militära befäl.

Efter mordet på von Fersen 1810 föll strategin emellertid tillbaka. För-
handlingsvägen visade sig inte längre framgångsrik. Trots att till och med 
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kungen gjorde vissa försök under marsoroligheterna 1848, så föll den oblo-
diga lösningen. Istället vidtogs hårda militära ingrepp såväl 1838 som 1848 
vilka fick oerhörda konsekvenser.

Även pressen var under de sista decennierna närvarande och kunde rap-
portera direkt från gatorna. De snabba pressläggningstiderna gjorde att 
också tidningsrapporteringen kunde få en direkt påverkan på händelseför-
loppen.

Förutom ett mindre antal studier av enskilda urbana upplopp så har den 
tidigare svenska forskningen om tidigmoderna konflikter närmast uteslu-
tande fokuserat på landsbygden. Det finns goda skäl att anta att förhållan-
dena i städerna såg annorlunda ut. Den urbana miljön medgav en tätare 
bebyggelse, högre befolkningsdensitet och andra former av sociala nätverk 
än i glesbygden. Förutsättningarna för framväxandet av bråkiga kulturer 
var större i städerna än på landet. I storstadens offentliga utrymmen blan-
dades folk från många länder, samhällsskikt och yrken. Stockholm var lan-
dets centralort och hade ojämförligt det högsta invånarantalet. På samma 
gång som det var rikets huvudstad hade Stockholm viktiga funktioner som 
hamnstad, industri- och manufakturstad men också som handelscentrum 
och garnisonsstad.

Den kulturella mångfalden och pluralismen i de folkliga subkulturerna 
och stadens många funktioner och verksamheter samverkade för att ge stor-
staden sin unika form av bråkig kultur. Detta avspeglades i upploppen – både  
i hur de sociala sammansättningarna såg ut och i oroligheternas orsaker 
och mål – men också i den faktiska händelseutvecklingen och i myndig-
heternas reaktioner. Sammanställningar av studiens resultat i dessa delar 
återfinns bl.a. i diskussionerna kring tabellerna 14 och 15, men också i de 
inledande sidorna i detta kapitel. 

Bakom tabelldatan och diskussionerna döljer sig betydande samhälls-
omvandlingar både på det fysiska och på det mentala planet. Sett ur ett 
fågelperspektiv låg Stockholm tämligen oförändrat mellan de båda expan-
sionsperioderna under stormaktstiden och industrialiseringen. Inte desto 
mindre var den mellanliggande stagnationsperioden långt ifrån händelsefat-
tig. Även om kartbilden och gatunätet liksom stora delar av de sociala och 
administrativa infrastrukturerna tedde sig snarlika genom hela mellan-
perioden så skedde omfattande förändringar på markplanet. Stenstaden 
växte, administrationen reformerades, nya lagar och förordningar tillkom 
som alla drev samhället i en liberaliserande riktning. Under de knappa 130 
år mellan Södermalmsupploppet 1719 och marsoroligheterna 1848 genom-
gick huvudstaden och dess invånare en fundamental omvälvning. Det var 
inledningsvis främst hos den tidningsläsande och i allt högre grad sam-
hällsorienterade medelklassen som en längtan mot ett öppnare och mer 
demokratiskt samhälle växte. Under 1800-talets första hälft spred sig de 
nya idéerna till allt fler, men den officiella linjen hos myndigheterna och 
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i domstolarna baserades alltjämt på den gamla patriarkala ordningen. Ga-
pet blev allt större vilket ledde till de hårda konfrontationerna under pe-
riodens avslutande decennier. 

Men mitt i våldet sågs även den gryende samhällsomvälvningen. Inte 
minst i den presshistoriska berättelsen blir framför allt upploppen 1838 
och 1848 oerhört betydelsefulla. De liberala redaktionerna lyckades efter 
lång kamp knäcka Karl Johans indragningsmakt – till stor del beroende på 
deras idoga arbete under Crusenstolpesommaren 1838. Inte minst kritiken 
mot det polisiära och militära övervåldet bör betonas. I kölvattnet uppstod 
också en pressetisk debatt där såväl de stora redaktionerna som fria pam-
flettister deltog. Frågan gällde till stor del tidningarnas ansvar i det som 
hände på gatorna. Tio år senare återkom debatten. Denna gång var det den 
folkliga arbetarpressen som kom att stå i ljuset med sitt genombrott i rap-
porteringen av marsoroligheterna. Myndigheterna kunde inte i längden 
värja den konservativa linjen. En lång serie liberala reformer genomfördes. 
Och debatten om en ny upprorslag på riksdagarna under 1800-talets första 
hälft präglades av en vilja till mjukare skrivningar där bland annat krav på 
humana strafformer och myndighetspersoners ansvar framfördes. 

I gatularmet från upploppen röjdes många hinder för yttranderätten och 
det fria ordet, men också för folkligt politiskt engagemang och en ny syn 
på folket som politiska aktörer. Genom det folkliga engagemanget hade 
ytterligare viktiga pusselbi tar skapats till den rörelse som under de kom-
mande decennierna fram till tiden kring första världskriget skulle bidra till 
att leda Sverige in på vägen mot det demokratiska statsskicket. 
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Det ryker från skorstenarna på Kungsholmen där det nya industrisamhället tidigast tog 
form. Närmast syns Eldkvarn på vars tomt Stadshuset byggdes på 1910- och 1920-talen.  
Utsnitt ur Otto August Mankells Stockholmpanorama från 1870. SSM.
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Summary

The voice of the masses. Riots and street violence in 
Stockholm 1719–1848

Eight riots in 130 years
The study deals with riots and street violence in Stockholm between 1719 
and 1848. The period is often called the stagnation period by Stockholm his-
torians, primarily in view of the long period of very low economic-demo-
graphic growth. The study is based on investigations of the large-scale riots 
as well as the more commonplace and smaller incidents of street violence. 
Eight of the major disturbances have been studied in more depth. They oc-
curred in the years 1719, 1743, 1789, 1793, 1799, 1810, 1838 and 1848. The study 
is comprehensive in that these eight are all the known and to some degree 
significant mass actions that took place in Stockholm during the period. 
Even though the Age of Liberty (1719–1772) in retrospect appears a some-
what calmer period and the decades around the turn of the 19th century 
more restless than normal, the distribution of disturbances must never-
theless be deemed relatively even throughout the period. 

Naturally, the number of incidents was small in comparison with Paris 
or London for example. The same applies in a comparison with Stockholm 
of today, where riots and major street disturbances occur several times a 
year. Even taking into consideration the big difference in population size, 
pre-industrial Stockholm appears thus a calm town. Earlier research has 
also found that Swedish society tended to avoid open conflict and instead 
seek peaceful solutions in accordance with a negotiation culture, where the 
people and the ruling class met to resolve their differences, for example at 
parish councils or in court. However, comparing instead with the rest of 
Sweden at the time, the example of Stockholm at least is one of a turbulent 
and violent community. No other Swedish towns can present a similar cat-
alogue of popular mass actions. The issue of whether riots were common 
or unusual therefore becomes a matter of what history is related to. 

The study has shown that there was a riot culture in pre-industrial Swed-
ish society, which gradually developed and changed during the period. In a 
study from 1995, the US sociologist Charles Tilly, on the basis of over 8,000 
cases of what he calls “contentious gatherings” in Great Britain between 
1758 and 1834, could show a change in how these actions were manifested. 
At the beginning of the period, British political manifestations were often 
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based on violence, often with symbolic undertones, and appeared disor-
ganised and irrational. The purpose was usually to do with current local is-
sues such as high taxes or prices. By the 1830s the political expression had 
changed in the direction of increasingly well-organised and non-violent 
public mass meetings at which major national issues often set the agenda. 
The people’s demands for political representation and access to parlia-
mentary power had made a breakthrough. Tilly sees the change as a devel-
opment from what he calls an eighteenth-century repertoire to a nineteenth-
century repertoire, where the term “repertoire” is to be understood as a lim-
ited set of routines and elements in the actions.

Several features in the developments in Great Britain can also be seen in 
political life in Stockholm during the period before industrialisation. In-
creased interest in politics and national issues, and a growing hunger for 
news about other countries along with the democratic principle of want-
ing to participate in influencing society are evident in the change in the 
culture that surrounded the popular mass actions in Stockholm between 
1719 and 1848. 

One notable difference between Great Britain and Stockholm, however, 
is the appearance of violence. Where Tilly’s findings clearly indicate in-
creasingly peaceable political mass meetings, my studies on the contrary 
reveal an upward spiral of violence, where incidents in the nineteenth 
century became bloodier and more violent than in the preceding centu-
ry. An explanation could lie in the dual masses that appeared in the later 
Stockholm riots. By that I mean that the social composition of the masses 
changed during the course of the disturbances: The politically aware mid-
dle class could unite the crowds under political slogans and articulated de-
mands, but when the riots in later stages expanded, it was largely with new 
groups  – recruited from lower social strata. Societal involvement was then 
no longer the main driving force, and the events then turned instead to in-
creasingly gross violence. 

The idea is strengthened by an international comparison, where we also 
see a major difference in the basic conditions for the development of popu-
lar politics. Great Britain was almost a century ahead of Sweden in its in-
dustrial development. That meant that an industrial proletariat emerged 
in British towns at a considerably earlier date. In Stockholm, the pre-in-
dustrial lawless culture still remained alongside the more law-abiding cul-
ture of the newly-awakened middle class. Also, the press played a far more 
significant role in England than in Sweden. Already by the beginning of 
Tilly’s investigation period, publicists had made their breakthrough, and 
so the newspapers were well established by the beginning of the new cen-
tury. In Sweden, the free press did not appear in earnest until the 1830s, 
largely in connection with the open conflicts in the Crusenstolpe Riots. 

One way to study the disturbances over time is, as Charles Tilly propos-
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es, by searching for elements and changed routines to the repertoire of the 
riots. In the study therefore a compilation of such elements is presented, 
on the basis of which it has been possible to obtain a coherent picture of 
the change over time. For example, only two of the disturbances – the Sö-
dermalm Riots in 1719 and the disturbance outside the poorhouse Maria fat-
tighus in 1799 – started after nightfall, but most continued for a long time, 
and darkness did thus play an important role in these riots too. This ap-
plies in particular to the sequence of events in the Crusenstolpe Riots of 1838 
and the March Revolt in 1848. Central among such elements, which recurred 
several times, was that the participants could act under cover of darkness 
without being detected. 

This is something that the British historian E. P. Thompson has also not-
ed, in his studies of early modern disturbances in rural English areas. Peo-
ple usually acted according to certain patterns for the very reason of avoid-
ing detection. Thompson calls this the anonymous tradition, which consti-
tutes one of three characteristic elements in popular disorderliness. The 
others he calls the crowd’s capacity for swift direct action and popular counter-
theatre. By that Thompson means that at the individual level, the prefer-
ence was to carry out a rapid attack then quickly leave the scene, while at 
the same time as far as possible ensuring that the group collectively car-
ried out a noticeable act with the purpose of being seen and heard by the 
ruling class. All these elements were present in the unrest in Stockholm. 
All the incidents involved large crowds of people in the central town ar-
eas, near the centre of power. Window-smashing can be seen as a method 
to achieve far-reaching effects with simple means. The sound of breaking 
glass, the destruction and the inflicted expense, and not least the fact that 
highly conspicuous traces are left, are all signs that the participants wish 
to be seen and heard. Several of the events are also characterised by very 
rapid escalation. 

Violence was also constantly present, often in connection with alco-
hol. Vandalising and the destruction of material assets occurred to at least 
some degree in all cases, as did violence against persons almost without 
exception. However, the earlier incidents were considerably less intense, 
in particular when examining the interventions by the police and the mili-
tary forces. (One exception was the Dalarna Uprising, which occurred as 
early as 1743, but this should be seen as a battle between two armies rather 
than as an urban riot.) However, the further forward in time, the more vio-
lent and brutal became the conflicts between on the one hand the people 
and on the other hand the police or military forces. 

At the same time as the level of violence rose in this way, the will to find 
negotiated solutions diminished. During the 18th century, in particular 
its last decades, negotiations between the ruling class and the disorderly 
masses had appeared a highly effective method of resolving conflicts. The 
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most prominent example was the Ebel Tumult in 1793, when an incensed 
crowd tried to storm the royal palace to have an officer from the minor no-
bility sentenced for assault. By talks on the streets, the authorities succeed-
ed, on that as on several other occasions, in calming the people. In the 19th 
century however, for example upon the killing of Axel von Fersen in 1810 and 
during the last two riots (in 1838 and 1848), attempts were certainly made 
to hold different types of negotiation but in these cases the negotiations 
failed and events turned to extreme violence with many dead and injured 
as a result. 

Other elements in the disturbances that have been studied include the 
increasing interest in politics and news from other countries, which may 
be explained by the growing social differentials together with the arrival of 
the press on the public arena. Elements that on the contrary tend to disap-
pear are those related to defamation, such as slander and verbal abuse, as 
well as the clear connection with alcohol and drinking-houses. 

The investigation period is relatively long, and the studied incidents are 
in many ways isolated, and do not permit far-reaching generalisation. The 
causes of the disturbances have varied, but some observations can never-
theless be made. The connection with ongoing wars is clear: in 1719 and 
1743, and during periods of the turbulent turn of the 19th century, Sweden 
was at war with Russia. The Dalarna Uprising, as well as the incident called 
Hantverkaruppbådet in 1789 had direct links with the wars. However, even 
though in other cases it is not stated explicitly in source material from the 
trials, the wars were a heavy burden upon people even in the towns. 

There is good reason to suppose that in 1789 and 1810, the masses were 
used by outsiders as an instrument to achieve different goals. In an incident 
in 1789, it was King Gustav III who through the offices of the chief of police, 
Liljensparre, mobilised shop assistants and journeymen in a concerted ac-
tion against the nobility. It is also quite possible that the king was behind 
the aggression of the masses also in the case of the killing of Axel von Fer-
sen in 1810. At the time, King Karl XIII was the ruler. It is an unclear how-
ever whether he had anything to do with the events. On the other hand, it 
is clear that a campaign had been staged against Fersen and his family. This 
found expression most clearly in the fable “Räfvarne” (The Foxes), which 
was published in the Stockholm newspaper Nya Posten shortly before the 
killing. 

Towards the end of the period, the social changes and increasingly po-
liticised society became the most important causes of unrest. Factors 
which on the other hand are not supported by the studied source material 
as causes of popular disturbances are: hunger, rising prices and shortage of 
bread, liquor and similar commodities. In view of prior research this ob-
servation must be considered surprising. Both international literature and 
studies of other Swedish riots often cite times of rising prices and shortage 
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of commodities as fuelling different types of popular uprising. Neither has 
it been possible to note any markedly carnival-like elements. The topsy-
turvy world where men and women, people and masters, etc. change plac-
es, which was common above all on the Continent, does not seem to have 
made a major impact on the Stockholm riots. 

The central source material for this study comprises unpublished judicial 
material in the form of police records, court proceedings and court ver-
dicts. Diaries and letters have also been used to depict the disturbances 
and the mood of the time in Stockholm. As regards the latter part of the 
period, newspapers and pamphlets have been useful in complementing 
the picture. Besides this, a study has been made based on the printed par-
liamentary records surrounding the long debate on a riot act which was 
carried on in several parliamentary sessions in the first half of the 19th 
century. The method used has been close scrutiny of the source material to 
describe the riots in order to identify particular elements in the sequence 
of events which might then be studied in a chronologically comparative 
perspective. The study focuses on three collective actors; the people, the au-
thorities and the press.

The people
The participants in the street violence and riots are studied on the basis 
of age, gender, and occupation or social class. The similarity in the par-
ticipant profiles from the early riots and the small-scale, everyday street 
and inn brawls is striking. The military element was surprisingly large, as 
well as to some extent the lower strata of labourers and servants. In later 
phases on the other hand, middle class groupings, above all burghers and 
civil servants, tend to dominate the masses in the riots. The results can be 
linked to the political growth that permeated the period. The analysis finds 
that the riots became more politically articulated, and that in particular it 
was the growing middle class that personified this development. Among 
other things through their participation in the large-scale mass actions in 
the first half of the 19th century, these groups were very much a driving 
force in the process towards democratisation. A bottom-up perspective 
thus shows that popular political involvement in a significant way helped 
to pave the way for the breakthrough of democracy, which took place just a 
few decades after the final year of the study.

The authorities
The tactics of the authorities in their encounter with street disturbances 
changed during the period, from passive observation by the police in the 
18th century to an active military confrontational approach in the 19th 
century. The legal base was however strong throughout the period. The 
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parties attached great importance to court proceedings, and knowledge 
of the legal system appears to have been surprisingly good among the peo-
ple of Stockholm in general. The trials were usually big events. The hear-
ings were often of long duration and besides the accused themselves also 
involved a series of witnesses, police personnel, guards and other persons 
in authority. One conclusion of the study is that the bodies administrating 
justice were taken extremely seriously. Exhaustive efforts could be made 
by the members of the court to get to the bottom of the exact nature of the 
crime that each of the accused was alleged to have committed. The over-
riding aim was to obtain a correct basis in order to find the correct para-
graph of the law and thereby to administer the correct sentence. The caus-
es of the unrest however seem to have been a mere peripheral issue to the 
members of the court. 

Before 1734, the legal paragraphs were sought in a number of old legal 
texts. For example, the mediaeval urban code was still in use and where 
necessary the Mosaic Law was also invoked, even though more modern de-
crees and ordinances were probably more frequent. Following the Söder-
malm Riots in 1719, several of the accused were sentenced in accordance 
with the Articles of War from 1683 or the Crown Act “Plakat och förbud 
emot de åtskillige otillbörlige Excesser och bedrifter” (Bull Against and 
Prohibition of the Numerous Improper Excesses and Deeds) from 1664.

Once the Code of 1734 had come into force, Chapter 6 of the Criminal 
Offences Code “Om myteri och uppror” (On mutiny and revolt) became 
the most significant law against riots and major disturbances. In time how-
ever, the legal wording and its terms of punishment increasingly came to 
be considered outmoded. For example, it was stipulated that by drawing 
lots, every tenth accused person should be sentenced to death, which in 
1848 was considered by Frans Schartau, Member of Parliament represent-
ing the burghers, as quite simply “Draconian”. At the same time however, 
many called for a more differentiated legal text that distinguished between 
minor riots and more serious riots. It is clear from the parliamentary de-
bates in the 19th century that the mass was perceived as threatening, and 
just as clear that the police authorities and the army were not to be allowed 
to act without clear control. In view of the safety of the people and legally 
governed society, there were discussions therefore of the need to set out 
in law the responsibility of the authorities, but the proposal fell at the last 
hurdle. The issue of the new riot act was keenly debated in the three parlia-
mentary sessions that followed each of the major disturbances in the 19th 
century. The issue was not finally resolved until after end of the investiga-
tion period. The new criminal code was not published until 1864.

Throughout the period, corporal punishment and fines dominated over 
prison sentences. However, imprisonment became more frequent in the 
latter part of the investigation period. A commission was set up which led 
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to a parliamentary resolution in 1840/41 that prison cells be established 
nationwide in accordance with the Philadelphia System. Despite this, in the 
trials following the March Revolt, which continued until 1850, several pe-
nal systems existed in parallel. 

The courts used the whole range of punishments from small fines to the 
death penalty. It was common to the whole period however that the sen-
tences for rioting and street violence were generally relatively harsh. The 
death penalty was used in exceptional cases, although in many cases it is 
unclear whether it was carried out. On the other hand extremely severe 
corporal punishment was a relatively common sentence. At the beginning 
of the period, running the gauntlet was still used as a military punishment 
in trials. That form of punishment was formally abandoned with the intro-
duction of the Code of 1734 as regards civilians, and as regards the military 
forces in 1812. 

The authorities’ eagerness quickly to put a stop to the street distur-
bances that flared up and to disperse crowds, together with the severity of 
the legal system and its sentencing provides good evidence that the power 
balance between the people and the ruling class was asymmetrical. In an 
international comparison, Stockholm was a small capital town as regards 
population size. The ruling classes had, through a well-defined and effec-
tive infrastructure for communication and dissemination of information, 
good control over the town’s inhabitants and therefore powerful instru-
ments to effectively dispel unrest when necessary. 

The press
During the period studied, the press also became firmly established. 
Through most of the 18th century, the newspapers were more or less whol-
ly controlled by the state, and other publications were censored. Reports 
of unrest among the people were extremely sparse. It was only indirectly, 
through the publication of decrees and similar official documents, that 
disturbances were mentioned at all. The Press Act of 1766 in that respect 
brought no major change in the situation. However, a window was opened 
a few years after the death of Gustav III in 1792. The new government in-
troduced freedom of the press as an innovation, after which a wave of 
newly-started newspapers swept over Stockholm. However, many of them 
were so critical of the regime that it was soon necessary to close the win-
dow again. 

A new wave of publications rolled in after the military coup in 1809. 
Again the press scene in Stockholm went through a brief, rapid phase of 
expansion. A number of newly-started newspapers saw the light of day. 
There was an enormous thirst for news, and reading the newspapers be-
came fashionable. This time too however, criticism of the regime made a 
continuation untenable. Crown Prince Karl Johan introduced the publica-
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tion ban (indragningsmakten) of 1812, which meant that the government 
arbitrarily, and in practice more or less without reason, could stop the pub-
lication of periodicals.

Until after a couple of decades into the 19th century, therefore, actual ac-
counts of domestic riots were extremely rare in the Swedish press. None-
theless, on occasion the newspapers could act as an inspiration for popu-
lar mass actions. One early example of where the press played a decisive 
role was the hounding of the von Fersen family after the death of Crown 
Prince Karl August in 1810, which led to the killing of von Fersen shortly 
afterwards.

However, it was not until the 1830s that newspaper editors became sig-
nificant actors in the riots. Ever since the liberal newspaper Aftonbladet had 
been founded in 1830, it had challenged the publication ban by continually 
being published under a new name. During the Crusenstolpe Riots of 1838, 
the newspaper achieved a journalistic breakthrough with its swift report-
ing direct from the events on the street. Scathing criticism was directed 
both at the brutality of the military action and at the loyalty to the govern-
ment shown by the conservative press, which indeed responded to the crit-
icism by presenting a completely different picture of the riots compared to 
that in the liberal newspapers. In that way, the newspapers through their 
active participation would to a great extent affect the chain of events.

A conflict had flared up between the conservative and the liberal press. 
Ten years later, another party had joined the conflict: during the March 
Revolt of 1848 it was above all the new Socialist press that was challenging 
the established press. This time, Aftonbladet was forced onto the defensive. 
The attacks on the authorities and the conservative press, therefore, were 
far milder from the liberal camp than they had been 10 years earlier. This 
was in spite of the fact that both military violence and the number of civil-
ian deaths had increased. The significance of the major rioting to the de-
velopment of the free press in Sweden cannot be underestimated. The dis-
turbances brought new journalistic challenges for the Stockholm press, at 
the same time as it generated both an internal and external debate on press 
ethics. 

Conclusions
The study shows how the open social conflicts on the streets of Stockholm 
during the pre-industrial era, 1719–1848, contributed to unearthing certain 
societal power structures which were otherwise hidden. The rise to the 
surface of these structures meant that they could be exposed to external 
influence. The study shows how these levels of power and conflict struc-
tures respectively in this way were reflected in one another, at the same 
time also influencing one another. They have thus interacted with one an-
other and thereby participated in the social development which took place 
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during the period; from a patriarchal society of privilege to a society based 
on a democratic view of the world, in which freedom of opinion, freedom 
of the press and the rule of law were among the bywords.

Through close scrutiny of above all court records and printed diaries, it 
has been possible to identify a number of aspects in the Stockholm riots. 
The internal and external circumstances, such as the sequence of events, 
the composition and actions of the masses, the role of the authorities and 
the influence of the press, among other things, were subsequently sorted, 
which has given a rough picture of the development of the riots from an 
18th century repertoire to a 19th century repertoire. The results have then been 
analysed using a model for democratisation which has been set up based 
on the five criteria of: articulation, degree of influence, challenge to prevailing 
power- and social structures, the structural transformation of the public sphere 
and the fundamental aspects of modern democracy.

The results of the component investigations in the study show that de-
mocratisation took place partly through a bottom-up process involving 
growing popular involvement. To an increasing degree, the riots were 
based on the mass of people making political demands. In the initial phase 
of the period, these demands were fairly inconspicuous, in stark contrast 
to the clearly articulated political slogans of the latter phases. In parallel 
with this, there was an increase in the level of violence in the conflicts. 
Both the authorities and the masses acted with increasing vehemence, 
with both casualties and deaths among rioters as a consequence. 

Previous research has indicated that Swedish society lived in and ne-
gotiation culture where people resolve their conflicts between each other 
or with representatives from the ruling class through talks, dialogue and 
agreements. My study shows that open, violent conflicts existed neverthe-
less. All the same, both the people and the authorities through the whole 
period sought peaceable solutions through discussion. However, these dis-
cussions did not take place across a clean negotiating table in courtrooms 
and in councils, but in the centre of events – in the street chaos. As a contri-
bution to the ongoing debate in Swedish historical research on the issue of 
resolving conflicts in early modern society, I have therefore chosen to call 
the strategy negotiation in action. It was a strategy jointly used by the people 
and the ruling class, and one which must be considered successful, at least 
within the 18th century repertoire. 

From the popular masses, one or two leaders often crystallised, and acted 
as a temporary mouthpiece. The authorities in turn often sent the most au-
thoritative representatives they had: the chief of police, the governor and 
deputy governor or a high-ranking military officer. After the killing of von 
Fersen in 1810, the strategy waned in importance. The negotiation method 
no longer appeared successful. Even though the king himself made certain 
attempts during the March Revolt in 1848, the bloodless solution failed. In-
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stead, harsh military interventions took place both in 1838 and 1848, which 
had far-reaching consequences with many deaths. The press was present 
during the last decades and could report direct from the streets. The short 
publication times meant also that newspaper reports could have a direct 
influence on the sequence of events.

Apart from a small number of studies of single urban riots, previous Swed-
ish research on early modern conflicts has almost without exception fo-
cused on the rural areas. There is good reason to suppose that conditions 
in the towns were different. The urban environment meant a denser lay-
out, higher population density and different forms of social network than 
in rural areas. Conditions were more conducive to the emergence of law-
less cultures in the towns than in the country. In the public arenas of the 
large town, there was a mix of people from many countries, social strata 
and occupations. Stockholm was the principal community of Sweden and 
had by far the biggest population. In the same way as it was the nation’s 
capital, Stockholm had important functions as a port, and as an industrial 
and manufacturing town, and as well as being a trading centre and garrison 
town. Pluralism gave rise to a cultural diversity, where the popular subcul-
tures combined to give the city its unique form of lawless culture. This was 
reflected in the riots – both in the nature of the social composition and in 
the cause and aims of the disturbances – as well as in the actual sequence of 
events and the reactions of the authorities. 

At the same time, radical social transition was under way in both the phys-
ical and mental sense. In a birds-eye perspective, Stockholm was relatively 
unchanged between the two periods of expansion during the Great Power 
era and industrialisation. Nevertheless, the intervening period of stagnation 
was far from uneventful. Even though the city plan and street grid, as well 
as much of the social and administrative infrastructure appeared similar 
through the whole intervening period, extensive changes were taking place 
on the ground. The stone town grew, the administration was reformed, and 
new laws and ordinances were introduced which all steered society in a lib-
eralising direction. During the less than 130 years between the Södermalm 
Riots in 1719 and the March Revolt in 1848, the capital town and its inhabit-
ants underwent a fundamental transition. Initially, it was above all among 
the newspaper readership and to an increasing degree the socially oriented 
middle-class that a longing grew for a more open and democratic society. 
During the first half of the 19th century, the new ideas spread to more peo-
ple, while the official policy among the authorities and in the courts were 
still based on the old patriarchal order. The gap widened, which led to the 
harsh confrontations of the concluding decades of the period. 

In the midst of the violence, however, the dawn of social transforma-
tion could be seen. The riots of 1838 and 1848 above all are of considera-
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ble significance, in particular for the historic journalistic accounts. After 
a long struggle, the liberal newspapers succeeded in overcoming King 
Karl Johan’s publication ban – largely because of their perseverance dur-
ing the summer Crusenstolpe Riots in 1838. In particular, one must point 
out the criticism of excessive violence by the police and army. In its wake, 
a debate on press ethics arose, to which both the big newspapers and free 
pamphletists contributed. The issue was largely about the newspapers’ re-
sponsibility for the events on the streets. The debate reappeared 10 years 
later. This time it was the popular workers’ press which stood in the spot-
light during its breakthrough in reporting the March Revolt. The authori-
ties could not defend the conservative line in the long run. A long series of 
liberal reforms were carried out, and the parliamentary debates in the first 
half of the 19th century on a new riot act were characterised by the will to 
introduce milder wording, which among other things demanded more hu-
mane forms of punishment and the accountability of those in authority. 

In the street turmoil of the riots, many obstacles to freedom of expres-
sion and freedom of the press were removed, as well as obstacles to the 
people’s political involvement and a new view of the people as political ac-
tors. Through popular involvement, further important components were 
put in place for the movement which in forthcoming decades, up until the 
time of the First World War, would contribute to Sweden’s progress along 
the road to a democratic society. 

Translation by Paul Fischer
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Bilagor

Bilaga 1. Södermalmsupploppet 1719 

Hus

Södermalm
1) Hustru Ingrid Schytts gård; änka till Packhuskarl Nils Holm.  
 boende: Dotter Catharina Holm, Magdalena Phil, Maria Ihre.

2) Hustru Wendela Tranelias gård.

3) Kamrer Jacob Ruts hus; står tomt.

4) Hustru Anna Christina Siborg; till styrman Albrecht Siborg.  
boende: pigan Lovisa Olofsdotter.

5) Hustru Anna Maja Majs hus; Änka till Fältskär Thorin.

6) Assistent Petter Ahlqvists stenhus;  
boende: Anna Ekman.

7) B. Ahlqvist hus;  
boende: Båtsman Johan Breckhof, hustru Annika Breckhof.

8) Guldsmed Wittskops hus; (guldsmedshuset) 
boende: Järnbäraränkan Anna Åkerberg, flyktinghustru Gertrud Eriksdotter.

9) Fransmakarhustru Maria Linds gård.

10) Snickarmästareänkan Karin Olofsdotter Schepperas gård 
boende: Catharina Meijer (hustru till båtsman Hillmer Meijer).

11) Handelsman Portmans hus 
boende: hustru Catharina Pehrsdotter, Brita Casten (hustru till båtsman Mönster).

Gamla stan
I) Borgare Anders Ollonqvists hus. 

Adress: Hällsingens gränd, (där båtsmannen Anders Sturfelts hustru Margareta 
Berg har bott). 
boende: hustru Catharina Ollonqvist.

II) Kryddekrämare Jonas Malmins hus;  
Adress: Germundsgränden (vid Västerlånggatan).  
boende: Stadstimmerman Jonas Fyrberg (hyrt sedan påsk).

III) Skeppare Petter Falcks gård; fånge i Ryssland.  
Adress: Hoparegränd (vid Skeppsbron).  
boende: Petter Wepling, hustru Margareta Berggren, samt Catharina Lundberg.

Bilaga 1. Södermalmsupploppet 1719
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De anklagade

nr. Namn Yrke/titel Hus1 Brott2 Straff
1 Anders Lodin Pipare 1, 5 v s 9 gatlopp
2 Brita Lodin Hustru 5 s 8 par ris vid en påle
3 Sven Lindqvist Korpral 8, 11 fri
4 Anders Bohm ” 1, 5, 10 v k 9 gatlopp
5 Johan Leijon Gardiekarl 1, 2 fri
6 Broman Rustmästare 1 fri
7 Hans Stormbohm Gardiekarl 1, 5 v s 5 gatlopp
8 Petter Backman ” 1, 5 s 9 gatlopp
9 Petter Berg ” 1, 5 s 5 gatlopp
10 Israel Oxman Korpral 1, 7, 11 v s 1 års straffarbete på 

tukthus
11 Clas Lenman Gardiekarl 7 s 5 gatlopp
12 Anders Boström ” s 8 dagar på vatten och 

bröd
13 Mats Nyman Korpral 5 v 8 dagar på vatten och 

bröd
14 Annika Persdotter Hustru 9
15 Annika Matsdotter ” 9 s 10 par ris vid påle
16 Marstedt Gardiekarl 7 fri
17 Anders Malmberg Korpral 5 v 14 dagar på vatten och 

bröd
18 Brita Örström Hustru 9 s inget straff nämns3

19 Petter Hogman Gardiekarl 16 v m 3 veckor på vatten och 
bröd

20 Jöns Walberg Tremännings-
soldat

s 3 gatlopp

21 Jöran Lustig Trälpojke fri
22 Hindrik Lindbeck ” fri
23 Mårten Coliander Styckjunker 11 fri
24 Tiel Müller Sergant 11 fri
25 Mårten Widman Båtsman 1, 2, 4, 6, 

7, 8
v s döden, genom  

hängning
26 Mats Nylander ” 6, 8 v s 7 gatlopp
27 Lars Kohlbohm Rotebåtsman 1, 9 v s 1 års straffarbete på 

tukthus
28 Lars Remsnider Skeppare 6 fri
29 Petter Wickman Rotebåtsman 1, 6 s 3 gatlopp
30 Anna Hägg Hustru 9
31 Påhl Lustig Båtsman s 3 gatlopp
32 Bengt Bohm Stadsbåtsman fri
33 Brinkman Trumslagare 5 v 3 gatlopp
34 Lundgren ” 5 v 2 gatlopp
35 Christoffer  

Tomson
Målargesäll 1, 6 v m 3 veckor på vatten och 

bröd
36 Tobias Menlös Båtsman 6, 8 s 3 gatlopp
37 Johan Berg ” 4 fri
38 Maria Grym - 6 fri
39 Maja Fahlberg Hustru s 8 dagar på vatten och 

bröd
40 Johan Fredrik 

Funck
- 5, 6, 9 v s 7 gatlopp

41 Annika  
Börjelsdotter

Piga 5, 9 s 10 par ris vid en påle
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42 Jesper Lidman Skräddargosse 9 fri
43 Lisken Hansdotter Piga
44 Kirstin Nilsdotter Änka 9
45 Catharina  

Påhlsdotter
Hustru s 8 dagar på vatten och 

bröd
46 Anna Eriksdotter Piga s 8 dagar på vatten och 

bröd
47 Jacob Brat Tobaksspinnare-

gosse
1 fri

48 Petter Siöberg ” 1 fri
49 Eric Åman Skomakargesäll 2 fri
50 Hindrik Andersson Läregosse 2, 4 fri
51 Lars Norgren Trädgårdsdräng 9 (s) m 8 dagar på vatten och 

bröd
52 Clas Andersson Dräng (kusk) s 8 dagar på vatten och 

bröd
53 Jürgen Kröger Gosse(14 år) II v s ris, i sin husbondes 

närvaro
54 Anders Örn ”
55 Erik Kiellberg ” fri
56 Gustaf Larsson ” fri
57 Olof Engström ” v
58 Erik Erson Dräng v 7 gatlopp
59 Kirstin Bonde Hustru
60 Brita Carlsdotter Piga s 4 dagar på vatten och 

bröd
61 Christian Saro Gosse
62 Mats Talgren Korpral v 9 gatlopp
63 Bengt Swanström Gardeskarl s 8 dagar på vatten och 

bröd
64 Petter Berg Kopparslagar-

dräng
fri

källa: Kommissorialrätt ang. upploppet på Södermalm 1719, Slottsrättens arkiv, SSA.

anmärkningar: 1 Hus enligt listan ovan där de anklagande enligt källmaterialet var närva-
rande. 2 v=vandalisering, s=stöld, m=misshandel, k=verbal kränkning. 3 Brita Örströms brott 
nämns i domen men inte i hennes straff. 

Gatlopp: 16 st.
Fängelse: 12 st.
Ris-/spöstraff:  4 st. 
Döden: 1 st.
Straffarbete:  2 st.
Frikända: 20 st.
Ingen dom:  9 st.

Bilaga 1. Södermalmsupploppet 1719
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Bilaga 2. Gatubråkigheten 1740–1840 

(källa: Registratur, domar (1740–1840), Slottsrättens arkiv, SSA). 

Totalt antal domar:  27
Totalt antal personer:  322
 varav dömda/frikända: 250
 varav ej dömda: 72

Statistiken nedan utgår från de 250 personerna i kategorin dömda/ 
frikända.

Straff 
Böter: 113
Spö: 15
Fängelse: 42
Spinnhus: 2
Fästning: 5
Kyrkoplikt: 1
Övrigt: 20 

 landsflykt 1, ed 4, uppsk. dom 3, immunitet 4, degradering 2, varning 1, mista äran 3, annan 
domstol 2

Frikända: 62

Yrke/titel
Gosse Lägre Medel Hög Övrig Totalt % Varav 

kvinnor 
Hantv. - 4 20 8 - 32 13 1

Handl. - 3 - 6 - 9 4 2

Arb. - 29 3 1 - 33 13 3

Militär - 74 29 2 - 105 43 1

Sjömän - 29 1 4 - 34 13 -

Civil - - 6 - - 6 2 -

Adel - - - - 4 4 2 -

Övriga1 3 4 10 - 10 27 10 2

Totalt 3 143 69 21 14 250 100 9

källa: Registratur, domar (1740–1840), Slottsrättens arkiv, SSA. 
anmärkning: 1 Övriga: brandvakt 1, poliser 2, jägare 5, kvinnsperson 1, gossar 3, musiker 2, 
änka 1, bonde 1, desertörer 2, sprutlagare 1, lakej 4, osäkra 4.
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Kön
Män: 241 (302)
Kvinnor: 9 (20)

(Totala antalet personer, inkl. ej dömda, inom parentes)

Brott
Våld mot person: 106 Stöld: 4
Våld mot föremål: 22 Ordningsbrott: 51
Okväde: 40 Motstånd mot vakt: 29
Blottad värja: 23 Mord/dråp: 3
Sabbatsbrott:  32 Rättegångsbrott: 6
Gatubuller: 24 Fridsbrott: 18
I flock: 36 Tjänstefel: 7
Upphov/uppvigl.: 17 Annat: 5 
Fylleri: 5          edsbrott 1, lös levnad 1, dobbel 1, tidigare straffad 2.

(Totalt: 428)

Lagrum
KF/KB/KP/KS: 115 36,4  %
KrA: 31 9,8  %
MB: 161 50,9  %
RB: 7 2,2  %
lokal:                     2      0,6  %

(Summa: 316 99,9  %)

Bilaga 2. Gatubråkigheten 1740–1840
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Bilaga 3. Massan vid ebelska upploppet 1793

Personer
nr. Namn Yrke Kat.1

1 Niclas Ebel grosshandlare handlare A
2 Johan Sandberg skräddare hantverkare A
3 Ludvig Peter Justi fabrikör fabrikör A
4 Johan Hindrik Bergman fabrikör fabrikör A
5 Gabriel Gierdström viktualiehandlare handlare A
6 Erik Daniel Christiernin brukspatron fabrikör (A)
7 Dandanelle kopparslagare hantverkare (A)
- Gustaf Griberg2 kryddkrämare handlare (A)
8 Johan Flyth hovkirurg övrig V
9 Leonard Abelsson regementsfältskär övrig V
10 Olof Mathias Rhodin handelsbokhållare övrig B
11 Johan Abraham Théel kramhandlare handlare B
12 Jan Evert Laurin fabrikör fabrikör B
13 Gustaf Adolf Allén kramhandlare handlare B
14 Peter Johan Forsstadius kramhandlare handlare B
15 Daniel Asplund grosshandlare handlare E
16 Lars Otter kryddkrämare handlare E
17 Johan Jacob Gestrin kryddkrämare handlare E
18 Ernst Willhelm Schlegel källarmästare handlare E
19 Isac Appelqvist guldsmed hantverkare E
20 Wichar bryggmästare hantverkare (E)
21 George Anders Luhr grosshandlare handlare E
22 Jan Erik Ringström notarie övrig E/J
23 Gustaf Adolpg Lifgren skomakaregesäll hantverkare V
24 Anders Blomqvist hyrkusk övrig J
25 Lars Svebelius, fabrikör fabrikör G
26 Dubois bryggare hantverkare n
27 Tavrell sprutlagare övrig n
28 Bergmark fabrikör fabrikör n
29 Ramstad urmakare hantverkare n
30 Lindberg fabrikör fabrikör n
31 Holtzherst vinskänk handlare n
32 Bergqvist hovslagare hantverkare n

anmärkningar: 1 Kategorier: A=anklagad, B=Bergströms vittne, E=Ebels vitne, 
G=Gjerdströms vittne, J=Justis vittne, V=actors/rättens vittne, n=omnämnd i förhör. 2 Griberg 
var inte närvarande och räknas därför bort i kategoriseringen.
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Kategorisering
Fabrikör:  7 st. 
Hantverkare: 13 st.
Handlare:  6 st.
Övriga/osäkra: 6 st.

Förhörda
Totalt antal: 66, varav som vittnen: 59, under ed: 46. 
Anklagade: 8 (inkl. Griberg som felaktigt antog ha varit närvarande).
Vittnen: kallade av någon av de anklagade: 18 st, kallade av actor/rätten: 41 (varav office-
rare: 4, dragoner: 10, soldater/vakter: 4, poliser: 16, ämbetsmän: 4, övriga: 3).

Bilaga 3. Massan vid ebelska upploppet 1793
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Bilaga 4. Oroligheterna vid Maria fattighus, 1799

Personförteckning

nr. Förnamn Efternamn Ålder Yrke Brott1 Straff2

1 förhör 22 nov.3

1 Johan 
Gustaf

Lindblom 32 år Vaktmästare u Fängelse, 
12 dagar

2 Johan Olsson 28 år Skomakargesäll Kan ej 
bindas

3 Johan 
Emanuel

Rokus 15 år Tenngjutarlärling s Spö,  
20 par4   

4 Gustaf Wessman Extra vindragare - (†) dog i 
häktet 24 
nov

5 Johan Eric Hellberg 10 år Tobaksspinnargosse Viss miss-
tanke

6 Johan 
Daniel

Graff 20 år Sjömansgosse d h a ö Spö,  
20 par

7 Israel Boström/Gerlach 13 år Målargosse u ö ris, i 
målsmans 
närvaro

8 Henric Löfgren 24 år Sadelmakarlärling d h a ö Spö,  
20 par

9 Johan 
Fredrik

Söderberg 17 år Sidenvävarläring d Fängelse, 
12 dagar

10 Johan 
Jacob

Kohlbeck 21 år Tobakarbetare d h Spö,  
20 par

11 Peter Karlström 26 år Sockerbruksarbetare d u Fängelse, 
12 dagar

12 Johan Bostedt Sidenvävargesäll d Fängelse, 
12 dagar

13 Fredrik Preutz 20 år Målarlärling d Fängelse, 
12 dagar

1 förhör 2o dec.
14 Göran 

Edvald
Hotz 20 Sjömansgosse Kan ej 

bindas
15 Carl Olof Dufwenberg 20 Sjömansgosse Kan ej 

bindas
16 - Lundquist Sockerbruksarbetare Viss miss-

tanke
17 Sven Jacobsson Skomakargesäll vittne
18 Anders Fahlström Sockerbruksarbetare vittne
19 Carl Såhle Snickargesäll vittne
20 Hendic Thylvin 16 år Sotarlärling vittne5

21 Jonas  
(Johan 
Fredrik)

Lindqvist 14 år Sotarlärling vittne5

22 Carl  
Fredric

Österberg 14 år Sidenvävarlärling 
/-gosse

vittne5
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23 Carl  
Gustaf 

Kjellberg 14 år Sidenvävarlärling vittne5

1 förhör 21 dec.
24 Isaac Sveder Sidenvävarlärling vittne
25 Petter Hellgren Sadelmakarärling vittne
26 Peter Lönvall Hökaredräng vittne
27 Nils Söderqvist Krögare vittne6

28 Gustaf 
Adolph

Preuges Färgarlärling vittne

29 Johan 
Jacob

Wennberg Färgarlärling vittne

30 Gustaf 
Adolph

Wangel Färgarlärling vittne

31 Abraham Evast Färgarlärling vittne
32 Carl Eric Hamberg 16 år Målargosse vittne5

1 polisförhör 2 nov.
33 Petter - Dräng vittne
34 Petter Österberg Stenhuggardräng vittne
35 Anders Boström Sockerbruksarbetare vittne

källa: Protokoll A1:1799, Slottsrättens arkiv, SSA. Protokoll AIa1:1799 (Lundin), äldre poliskam-
maren, Överståthållarämbetets arkiv, SSA.

anmärkningar: 1 Brott: d=deltagit (med hurrande och skrikande), h=kastat eller strukit folk 
i ansiktet med halm, u=uppstudsighet eller vägran, s= stenkastning, a= anstiftare/ledargestalt, 
ö=övrigt, dvs: Graff: ofredat flera förbipasserande samt sparkat en sko bland folket. Löfgren: 
uppe hållit halmlasset, stjälpt en bondvagn, ryckt en häst och hoppat upp på den sam hoppat upp 
på en förbikörande vagn och därifrån hurrat och vifat med sin cassiette. 
2 Lagrum för samtliga dömda utom Rokus: KF 5/4 1737, jämfört med KF 4/5 1664. För Rokus: Krigs-
artiklarna 6:12. (RB 17:37 prövades). Stadsfiskalens yrkande på lagrum gick igenom. 
3 Olsson, Rokus, Wessman och Hellberg var så sjuka att de inte kunde närvara i rätten den 22 no-
vember utan de hördes först 20 december. Wessman hann dock avlida innan dess. 
4 Rokus ansågs som skyldig till ”högsta kroppsstraff” men då han var minderårig och ”av späd 
kroppsbygnad” mildrades straffet. 
5 Tylvin, Lindquist, Österberg och Hamberg hade ej begått nattvarden och fick därför inte vittna 
under ed. 
6 Krögaren Söderqvist påstod att han var hemma i sjuksäng hela kvällen.

Bilaga 4. Oroligheterna vid Maria fattighus, 1799
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Bilaga 5. Marsoroligheterna 1848

Personer
nr Förnamn Efternamn Yrke/titel Kat. pag
1 Ifvar Veman Slaktaren H 854
2 Car Gustaf Norling Viktualiehandlaren X
3 Carl Anders Nilsson Vagnsmakarelärlingen L
4 Herman Gottfrid Swensson Måleriarbetaren A 855
5 Johan Rosander Kopparslagaregesällen G
6 Johan Gustaf Sjöholm Sprutlagaren D
7 Carl Eric Flodin Ynglingen Y
8 Samuel Ekman Cigarrarbetaren A
9 Lovisa Spångberg-

Olsson
Näringsidkerskan X

10 Fredrika Carlsson Näringsidkerskan X
11 Johan Fredrik Broman Byggmästaren H
12 Carl Gustaf Sundstedt Skräddarearbetaren A
13 Axel Gottfried Öfwerström Ynglingen Y
14 Johan Wahlberg Målarlärlingen L
15 Bror Herman Forsberg Bagarelärlingen L
16 Jacob Leonard Bergqwist Smedsmästaren H
17 Johan Larsson Vaktmästaren D 856
18 Robert Eduard Bruce Översten M 856
19 Gustaf Adolf Högberg Boktryckerikonsförvanten H
20 Carl Jungström Tygstats-artilleristen M
21 Magnus Larsson Betjänten D
22 Johan Andersson Smedsarbetaren A
23 Eric Albert Åberg Förgyllaregesällen G 857
24 Thord Pålsson Skräddaregesällen G
25 Petter Wilhelm Kihlgren Tobaksarbetaren A
26 Johan Bladin Bageriarbetaren A
27 Johan Fredrik Andersson Skomakarelärlingen L
28 Carl Gustaf Almgren Bokhållaren i rikets ständers 

bank
C 857

29 Johan Petter Långberg Skomakaremästaren H 866
30 Otto Wilhelm Graffman Färgerilärlingen L 868
31 Reinhold Södergren Snickaregesällen G
32 Carl Johan Svenberg Kakelugnsmakarelärlingen L
33 Carl Johan Engström Smedsgesällen G
34 Pehr Swärd Svarvaregesällen G
35 Carl Erik Ersson Drängen D
36 Carl Ljungströmer Målaregesällen G 869
37 Frans Eduard Bolivar Möller Förre bokbindarelärlingen L
38 Carl Alfred Sjöberg Boktryckerilärlingen L
39 Per Gustaf Theodor Lundqvist Målarelärlingen L
40 Johan Wilhelm Löfqvist Tunnbindarelärlingen L
41 Alfred Fredrik Kryger Förre Skomakarelärlingen L 870
42 Carl Johan Meurling Förre Tunnbindare- 

lärlingen
L
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43 Anton Rickard Malmström Snickarearbetaren A 873
44 Petter Hagelfeldt Skräddaregesällen G 874
45 Gustaf Albert Gnospelius Förre Studeranden Y 875
46 Christoffer Kanberg Förre allmänna arbets-

fången
D 877

47 Jacob Lenholm Förre guldsmeden H 885
48 Ludvig Theodor Schortz Sidenväveriarbetaren A 895
49 August Kleberg Förre plåtslagarelärlingen L 898
50 Johan Gustaf Mellberg Skrädderilärlingen L 899
51 Albert Booberg Glasmästaren H 900
52 Axel Gustaf Sandberg Glasmästarelärlingen L 900
53 Frans Robert Igelström Snickaregesällen G 909
54 Gustaf Eduard Öbergsson Skräddaregesällen G 910
55 Pehr Adolf Engström Skomakaregesällen G 913
56 Carl David Widegren Bageriarbetaren A 917
57 Adolf Fredrik Bergman-Fluur Tunnbindarelärlingen L 919
58 Nils Magnus Rundberg Förre källarmästaren X 921
59 Carl Medin Snickaren H 923
60 Johan Godhin Förre handlanden X 925
61 Carl Theodor Norstin Skomakaregesällen G 925
62 Carl Fredrik Kjellman Gelbgjutaregesällen G 926

källa: Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849, Besvär och ansökningsmål nr. 246 III (19 febr. 1850), 
Stockholms kämnärsrätt andra avd., Justitierevisionen, RA

anmärkningar: Listan baseras på personer som är omnämnda i kämnärsrättens dom  
18–25/1 1850. Skuggade fält markerar kvinnor. 

 (1–62) (28–62)
L lärlingen: 16 12
G gesällen: 13 10
A arbetaren: 9 3
H hantverkare: 8 4 
X handlande:  5 2
D dräng, m.m.: 5 2 (dräng, betjänt, fd. fånge, sprutlagare, vaktmästare)
Y yngling, m.m.: 3  1 (yngling, fd. studerande)
M militär: 2 0 (överste, artillerist)
C civil tj.: 1 1 - 
Summa: 62 35

Bilaga 5. Marsoroligheterna 1848
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Brott, straff och lagrum 
Utdrag ur kämnärsrättens dom:

nr Yrke/titel Förnamn Efternamn Pag.

46 Förre allmänna arbetsfången Christoffer Kanberg 877

Brott: Satt upp proklamationer vid ett näringsställe i förstugan till Kungl. 
teatern. 

 Nedrivit ÖÄs kungörelse vid hörnet  
Malmskillnadsgatan/Brunngsränden

Straff:  16 dagar v/br
Lag:  MB 6:2, MB 61:2

47 Förre guldsmeden Jacob Lenholm 885

Brott: Uppvigling. Genom uppmaningar och penningutdelning såväl under 
lördagen som söndagen uppmanat folkmassorna att tåga från Brunke-
bergstorg till Storkyrkobrinken samt hurra, skrika, utföra våldsamheter 
och kasta sten mot von Hartmansdorffs hus. 

Straff:  28 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2

Andra brott: Överfall med hugg och slag av fångvakter och tjänstemän under 
rättegången

Straff:  Böter: 40+200+50+100 (=390 Daler). 
 Högsta kroppsplikt. 
Lag:  MB 3:6, MB 18:5, 9, RB 14:7, KF 20/1 1779, KFörklaringen 23/3 1807
 KrArt 6:12

48 Sidenväveriarbetaren Ludvig Theodor Schortz 895

Brott: Försökte tillsammans med andra spränga den Hartmansdorffska porten 
med en fönsterlucka.

Straff: Högsta kroppsplikt, i ena bot straffas med 28 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2

Andra brott: Böter 40 Dr silvermynt med 13 Rdr 16 sk Banko
Straff: Vanvördigt skrivsätt emot domstolen och aktor
Lag:  RB 14:7

49 Förre plåtslagarelärlingen August Kleberg 898

Brott: Skriat och fällt anstötliga yttranden i Kolmätargränden, under lördagen
Straff: 4 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2
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50 Skrädderilärlingen Johan Gustaf Mellberg 899

Brott: Deltagit i oordningarna med hurrarop vid Rådhuset under lördagen. 
(Att han haft en gevärsgaffel kunde inte bevisas) 

Straff: 4 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2 

51 Glasmästaren Albert Booberg 900
52 Glasmästarelärlingen Axel Gustaf Sandberg 900

Brott: Deltagit aktivt i oron på Norrmalm och Blasieholmen: Dels mot Kas-
tenhoff, dels mot f.d. Preussiska huset vid Drottninggatan och dels mot 
utrikesministerhotellet på Blasieholmen, under lördagen.

Straff: Booberg: 20 dagar v/br; Sandberg: 8 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2

53  Snickaregesällen Frans Robert Igelström 909

Brott: Deltagit i oväsendet utanför Rådhushäktet i samband med fångarnas 
frigivande. Och på ett ohövligt sätt förhållit sig där.

Straff: 4 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2

54 Skräddaregesällen Gustaf Eduard Öbergsson 910

Brott: delaktig uti flera av de våldsamma uppträden som förefallit under de 
oroliga dagarna (faller pga bristande bevisning).

 Överfall av vakt (oklart var och när)
Straff: 28 dagar v/br
Lag: KrArt 6:12 (dömd delvis av krigsrätten)

55  Skomakaregesällen Pehr Adolf Engström 913

Brott: Uppträtt som ledare för en hop gossar vid våldsamheterna och bullret 
på Norrmalm under söndagen. Dessutom berusad.

Straff: Böter: 3:16 Rdr (för fylleri). Högsta kroppsplikt, ena bot: 28 dagar v/br 
(för marsoroligheterna)

Lag: KF 16/11 1841, MB 3:6 (sabbatsbrott). MB 6:2, MB 61:2

56  Bageriarbetaren Carl David Widegren 917

Brott: Sabbatsbrott, fylleri, delaktig i oroligheterna under söndagen på Norr-
malm

Straff: 20 dagar v/br (ena bot inkl. böter 6:32 + 16 d v/br)
Lag: MB 6:2, MB 61:2

57  Tunnbindarelärlingen Adolf Fredrik Bergman eller Fluur 919

Brott: Våld och överfall mot poliser, vapeninnehav, delaktighet i marsorolig-
heterna

Straff: 28 dagar v/br (ena bot inkl. böter + 14 d v/br)
Lag: MB 6:2, MB 18:9, MB 35:2-3, MB 61:2, KF 16/11 1841, KF 19/8 1845

Bilaga 5. Marsoroligheterna 1848
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58  Förre källarmästaren Nils Magnus Rundberg 921

Brott: Fylleri (ej tillräckliga bevis för våldsamheter) under måndagen!
Straff: Böter 3:16 Rdr Banko, eller 4 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2

59  Snickaren Carl Medin 923

Brott: Fylleri, sabbatsbrott, uppvigling av folket i Storkyrkobrinken, söndag 
em. 

Straff: 16 dagar v/br (ena bot, inkl. böter 6:32 Rdr + 12 d v/br)
Lag: KF 16/11 1841, MB 6:2, MB 61:2

60  Förre handlanden Johan Godhin 925

Brott: Fylleri, uppvigling verbalt under måndagen.
Straff: 7 dagar v/br (ena bot, inkl. böter för fylleri 3:16 + 4 d v/br)
Lag: MB 6:2, MB 61:2

61  Skomakaregesällen Carl Theodor Norstin 925

Brott: Fylleri, på måndagskvällen.
Straff: Böter 3:16 Rdr B:o eller 4 dagar v/br
Lag: KF 16/11 1841

62  Gelbgjutaregesällen Carl Fredrik Kjellman 926

Brott: Våld mot militär i tjänsten, med ett slag mot hästen av en ”bösspipa”
Straff: 14 dagar v/br
Lag: MB 6:2, MB 61:2

källa: Kämnärsrättens utslag den 18/1 1849, Besvär och ansökningsmål nr. 246 III (19 febr. 1850), 
Stockholms kämnärsrätt andra avd., Justitierevisionen, RA, s. 853–944.
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Källor och litteratur 

Otryckta källor

Riksarkivet (RA)

justitiekanslerns arkiv (jk) 
E2cd, Överståthållarens polisrapporter, volym 1–15
E1a, Kungliga brev, huvudserien, vol. 2

justitierevisionen
Besvärs- och ansökningsmål, nr 12, 14 juni 1793
Besvärs- och ansökningsmål, nr 246 III (19 feb 1850), Kämnärsrättens utslag

riksdagshandlingar 
R 5349. Ständernas besvär, städerna, Stockholms besvär 1697–, ”Förteckning öf-
wer Stockholms stads Borgerskaps ingifne Beswär och ansökningar till Riksdagen 
1760.”

ämnessamlingar
Strödda historiska handlingar (757:36), vol 43. ”Spionrapporter”

riksarkivets bibliotek
Årstrycket

Slottsarkivet

borgrätterna
Arkivförteckning för borgrätternas arkiv
Nedre borgrätten. Registratur, BI:6 (1740)

Otryckta källor
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Stockholms stadsarkiv (SSA)

slottsrättens arkiv
I ”Kommissorialrätt, ang upploppet på Södermalm 1719” (1719)
II A1 Protokoll (1793, 1799)
II B2 Registratur, domar (1732–1840)
II E2 Rannsakningshandlingar (1791–1800)
II C Diarium över rannsakningar (1770–1844)

magistraten och rådhusrättens arkiv
E5a Suppliker, huvudserien (1749)

överståthållarens arkiv (ÖÄ)
Överståthållarens äldre kansli. 
 B1a Registratur, huvudserien (1747)
Äldre poliskammaren. 
 A1a1 Protokoll (1799, 1838)
 C1a1 Diarium (1799–1801, 1808 , 1831)

stadsarkivets bibliotek och register
Hult, O. B., Register över författningar, Kungl. Brev, mm.
Husägare i Staden inom broarne enligt Skattningslängd för 1716
Register över stadens södra kvarters mantalslängd år 1721
Årstrycket

källor och litteratur
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Tryckta källor
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