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1.    Inledning 
 

Jöns Jönsson L: af Lars Mattzon i Vallbytorph, rymdh, bonden befrias till nesta munstringh. 1 
 

Denne lejde knekt, Jöns Jönsson hade alltså rymt enligt anteckningen i anslutning till en 
regementsrulla för ett kompani i Närke-Värmlands regemente i den Svenska armén 1669. Bonden 
Lars från Askers socken i Närke lovades mot gällande regler att slippa gå in som knekt i den rymdes 
ställe. Men när anteckningen återkommer i rullorna något år senare hade det till den tidigare texten 
lagts till att ”bonden tages så lenge till knecht” en formulering som visar att det inte var helt lätt för 
Lars Mattzon att komma undan. Det han vid det här läget förmodligen befarade besannades också 
genom att han slutligen i regementsrullan för 1672 stod inskriven ”för sin rymde knecht”.2   
      Denna individuella problematik var inte ovanlig under den Svenska stormaktstiden och får här 
exemplifiera de talrika men ofta osynliga händelser som försiggick i det tysta bakom de många och 
långa krig och dess olika fältslag och fältherrar som oftast behandlas i den traditionella svenska 
historieskrivningen om det svenska 1600-talet. 
      Men vad tänkte och kände då Jöns Jönsson och Lars Mattzon och alla dom som kan hänföras till 
de båda kategorierna lejda knektar och lejare av knektar?  Det vi med säkerhet vet var att inter-
aktionen mellan dessa kategorier skedde i en riskfylld kontext. Knekttjänsten var inte ofarlig vilket 
följande kommentar i en regementsrulla från 1677 vittnar om och som gällde den lejde Swen 
Olufsson från Mellösa socken som lejdes år 1670: ”bortkommen wid Lund förmenas wara slagen”.3 
Förmodligen stupade alltså denne lejde knekt i slaget vid Lund den 4 december 1676. För bönderna 
var dessutom risken överhängande att gården de brukade skulle komma på obestånd om de tvingades 
att gå in i armén.   
      På det personliga planet är dessa människors tänkande för evigt försvunnet i historiens dunkel. 
Men det som möjligtvis skulle kunna göras är att utifrån en tolkning av de lejda knektarnas och deras 
lejares handlingsmönster försöka blottlägga en djupare mentalitet och ett förgivettaget allmänt 
tänkande. En fråga som då skulle kunna ställas är vad de lejda kände för uppdraget som knekt i 
någon annans ställe och hur de identifierade sig med detta öde? Dessutom kan frågan ställas om hur 
de som lejde såg på sin roll och hur de identifierade både sig själva och dem som de lejt?  
     Det är frågeställningar som dessa som utgör ramarna för denna undersökning. Jag vill göra ett 
försök att med hjälp av de bevarade spåren av dessa båda kategoriers respektive handlingsmönster, 
konstruera en möjlig bild av respektive kategoris kollektiva tänkande och bildande av identitet. Detta 
bör vara möjligt att utföra även om de personliga motiven bakom dessa olika människors handlande 
och tänkande med säkerhet bör ha varierat en hel del. Men dessa individers handlingar tillsammans 
bör kunna ge en mer generell bild av läget. 
 
 
2.    Forskningsläge och teoretiska perspektiv 
 
 

   2.1  Utskrivningar och ersättare i relation till 1600-talssamhället   
 
Denna framskissade forskningsuppgiften är inte lätt och är av naturen relativt hypotetisk. Därför är 
den beroende av ett brett forskningsläge där inte bara forskning om utskrivningar och lejningar 
behandlas utan även hur samhället såg ut och hur den sociala interaktionen var utformad under 1600-
talet. Dessutom behöver undersökningen relevanta teoretiska perspektiv och verktyg.  
      I de följande avsnitten kommer jag att löpa efter denna linje och börja med den specifika 
forskningen om utskrivningar och ersättare. 
 
 

                                                
1 Rulla 1670: 5, mikrofichekort 7/7 
2 Rullor 1671: 3, mikrofichekort 1/8 och 1671-72: 5, mikrofichekort 3/8. 
3 Rulla 1677: 6, mikrofichekort 7/9. 
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         2.1.1   Utskrivningarna   
 
Jag inleder detta avsnitt med några basfakta kring utskrivningarna. Rekryteringen av knektar genom 
utskrivningar påbörjades 1544 och detta fortsatte fram till 1682 då det ständiga knekthållet infördes.4 
Grundstrukturen i utskrivningssystemet från 1642 var en indelning i rotar5 med tio hemman i varje 
rote. Skillnader i antal man eller hemman i rotarna infördes som privilegier för frälset och dess 
bönder där frälsebönderna generellt sett roterades i dubbelt så stora rotar som skattebönderna.6 
Några undantag från rote-indelningen efter antalet hemman gjordes vid krigsutskrivningarna 1657, 
1676, 1678 och 1679. Då återinfördes den gamla rote-indelningen efter antal vapenföra män i rotar 
på 10 man för skattebönder och 20 man för frälsebönder, den indelning som gällde innan 1642.7 
      Olika former av friheter från utskrivningar, så kallad utskrivningsfrihet, infördes också för 
utvalda områden och sektorer som var viktiga för staten under 1600-talet. Adeln hade också i sina 
privilegier förhandlat sig fram till några friheter och lättnader. Vapenfaktoriet i Kumla hade också fått 
friheter. Bergs- och järnhanteringen fick tidigt utskrivningsfrihet vilket skapade en god tillgång på 
arbetskraft genom det latenta utskrivningshotet men även i de övriga områdena var detta hot en stark 
anledning för lösdrivare att anta drängtjänst hos skattebönder eftersom chansen att lyckas 
undkomma en utskrivning då var större.8  
      Men utskrivningarna genererade också en hel del problematik under hela 1600-talet. Rent 
generellt så orsakade dessa en kraftig åderlåtning av den svenska allmogen9 och en del lokala studier 
har också kommit fram till att det uppstod ekonomisk stagnation på grund av brist på arbetsföra. Till 
exempel har historieprofessor Jan Lindegren och historikern Kaj Janzon genomfört studier som visat 
detta förhållande.10 Bristen på arbetsföra kan hänföras till att utskrivningarna skulle kunna ses som en 
form av naturabeskattning av människor. Hade inte den skattskyldige en beskattningsbar egendom så 
togs helt enkelt ”den skattskyldige själv”.11 Detta skedde även om Kronans politik under hela 1600-
talet gick ut på att få de sinsemellan motstridiga intressena, skatteuttag från jordbruket och 
utskrivningarna att hela tiden vara i en optimal balans för att bevara den ekonomiska grunden för 
riket.12 En annan problematik i samband med utskrivningarna var att många inom allmogen höll sig 
undan och att husbönderna då i högre grad drabbades av utskrivningarna. Detta framfördes i 
riksdagen av bondeståndet.13 Den då uppkomna bristen på drängar ökade risken för att bönderna 
själva skulle skrivas ut.14  
      Erfarenheterna av utskrivningarna och dess problem för lokalsamhället, behovet av en 
förutsägbar rekrytering till armén samt övriga svåra erfarenheter under kriget 1675-7915 ledde också 
fram till införandet av det ständiga knekthållet 1682.16 Under början av kriget 1675-79 så förekom det 

                                                
4 Huhtamies, Mikko (1997), ”Ersättare och ödesmål” i Historisk tidskrift för Finland, s.2ff. Det bör påpekas att införandet  
  tidsmässigt varierade i vissa delar av Sverige beroende på hur väl utskrivningssystemet lokalt hade fungerat. 1649  
  infördes det i Västerbotten medan det i Österbotten dröjde till 1734 även om de flesta landskap införde detta 1682.  
  Villstrand, Nils Erik (1992), Anpassning eller protest, s.240ff.  
5 En rote är en mindre förvaltningsenhet som ofta används i militära sammanhang. Prismas Lexikon (1990), sökord rote. 
6 Villstrand (1992), s.77. och Huhtamies, Mikko (2004), Knektar och bönder, s.39. Denna generella dubblering var inte  
   absolut utan kunde vissa år och lokalt vara mindre. Se Fredriksson, Berndt (1976), Försvarets finansiering,, s.27, tabell 2. 
7 Fredriksson (1676), s.27, tabell 2. Dessa utskrivningar blev också generellt sett hårdare. När det gäller den relativa  
   hårdheten så har docent Kurt Ågren beräknat den procentuella ökningen av ”hårdhetsgraden” mellan dessa olika sätt  
   att dela in rotarna utifrån Uppland och kommit fram till att 1676 års utskrivning efter antal män totalt sett var 45 %  
   hårdare, 60 % om bara skattebönderna räknas, än om den gjorts efter antal hemman. Ågren, Kurt (1964), Adelns bönder  
   och kronans, s.87ff. 
8 Klingnéus, Sören (1997), Bönder blir vapensmeder, s. 165, 172f, 176. 
9 Allmogen definieras i denna undersökning som innefattande alla som bor på landsbygden. 
10 Lindegren, Jan (1980), Utskrivning och utsugning , s. 40f, 144.och Janzon, Kaj (1990), ”Bondenöd i krigets skugga?”, i  
   Bebyggelsehistorisk tidskrift nr.20, 1990, s.64. 
11 Huhtamies, (2004), s.10. 
12 Huhtamies (2004), s.10. 
13 Villstrand (1992), s.70. 
14 Klingnéus (1997), s.159. 
15 För en närmare beskrivning av detta krig och dess konsekvenser, se bakgrunden på sidan 21. 
16 Berg, Lars Otto (1989), ”Närkeförband, organisation och härstamning”, i Berg, Lars Otto, Klingnéus, Sören &  
   Norman, Hans (red), Närkingar i krig och fred, s.94, och Fredriksson, Berndt (1989b), ”Utskott och skatteuttag.”, i Berg,  
   Lars Otto, Klingnéus, Sören & Norman, Hans (red), Närkingar i krig och fred, s.191. 
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en annan form av rekrytering jämsides med utskrivningarna, det så kallade uppbådet. Senare under 
kriget, 1676, så beslutades det dessutom om att införa ytterligare en rekryteringsform, utskottet. Det 
gemensamma med båda dessa kompletterande rekryteringar var att de kunde genomföras med kort 
varsel men att de var tidsbegränsade till den aktuella situationen, det pågående kriget. Dessa knektar 
blev inte inskrivna som reguljära soldater utan fick gå hem när de inte längre akut behövdes.17  
      Utskrivningar användes också som ett led i den sociala kontrollen. Rent allmänt så användes 
utskrivningarna av lokalsamhället sedan länge som ett led i en allmän social disciplinering i vilken 
störande och lata element kunde skrivas ut. Historikerna Kurt Ågren och Sören Klingnéus har funnit 
uttryck som: ”Knekt till skräck”, ”en motvillig sälle”18, ”knekt för oreda. Han gör intet annat än går i 
by och gård och brukar ond mun” 19, som motiveringar för knektval i några Närkelängder från 1630-
talet. Även frälset drog nytta av utskrivningarnas disciplinerande effekt. Säterierna var privilegierade 
med utskrivningsfriheter och att göra tjänst hos frälset gav ett större skydd för utskrivningar än att 
vara hos skattebönder. Detta lockade många men eftersom adelsmannen kunde se till att skriva ut de 
som var besvärliga hade detta också en disciplinär effekt på de underlydande.20 
      Professor Nils Erik Villstrand menar att viljan till uppror fanns men frågar sig vilka möjligheter 
som fanns för en framgångsrik protest. En möjlig protest som utnyttjades var att rymma från 
knekttjänsten, antingen redan efter utskrivningen eller under tjänstgöringen. Rymningen som protest-
form definierar han som ett i grunden individuellt vardagsmotstånd från samhällets svaga mot olika 
eliter. Det var inget medvetet försök att förändra samhällsstrukturer utan individens försök att 
överleva men summan av alla individuella rymningar ledde ändå okalkylerat till en förändring på sikt. 
Villstrand menar att lokalsamhällets intressen med tiden i högre grad tillfredställdes i den omstruktur-
ering av knektrekryteringen som vidtogs av centralmakten när den försökte motverka rymningarna 
och annat individuellt vardagsmotstånd. För att motverka rymningarna så ställde bland annat 
centralmakten upp vissa krav på den som utsågs till knekt. Han skulle vara duglig, vara känd och 
identifierad samt med rymningsgarantier. Garantier som innebar att roten skulle vara beredd att ta 
fram en ny knekt utifall den utskrivne rymde.21 
 
 
        2.1.2   Ersättarsystemet   
 
Utskrivningarnas omfattning skapade ett sug efter legitima vägar för att undkomma dessa. Utskriv-
ningsflykt till befriade områden och lejning av ersättare tolererades i interaktionen mellan central- 
och lokalsamhälle. Lejning av ersättare var tillåtet under hela den tid som roteringssystemet var i kraft 
med undantag av åren 1628-1630 då staten var rädd för att legokarlarnas höga legor skulle äventyra 
förmågan att betala skatt hos bönderna. Men attityden förändrades och från 1642 var lejningen av 
knekten i förväg det allmänt praktiserade och även det förväntade.22 Detta system med ersättare 
uppgick tidvis upp till 80 % av de utskrivna och mönstrade.23 Utskrivningsreformen 1642 hade bland 
annat som syfte att ge ett förutsägbart antal knektar och även underlätta för bönder att sitta ’säkert i 
sadeln’ och i tid kunna leja ersättare.24 Men enligt historikern Stefan A. Nilsson så klagade ändå 
bönderna 1682 i ett antal häraders allmogebesvär till Kungen över att inte tillgängliga legokarlar och 
drängar togs ut vid utskrivningarna 1680 och 1681. Istället togs bönderna själva ut.25 
      I reformen 1642 så lagstiftades det också att lösdrivare före utskrivningsdagen kunde låta leja sig 
som knekt med en lön och så slippa bli tvångsuttagen utan lön. Behovet av förutsägbarhet kan ligga 
bakom det Villstrand skriver när han menar att det förmodligen inte var så ovanligt att 

                                                
17 Fredriksson (1989b), s.181-186. 
18 Ågren, Kurt (1989), ”Ryttare och knekt i stormaktstidens Sverige, Rekryteringen under trettioåriga kriget i en  
   Närkesocken”, i Berg, Lars Otto, Klingnéus, Sören & Norman, Hans (red), Närkingar i krig och fred., s.149, 151 
19 Klingnéus (1997), s.177ff. 
20 Huhtamies (1997), s.11f.  
21 Villstrand (1992), s. 10, 129f, 245f, 247, 253, 289, 291. 
22 Villstrand (1992), s. 33f, 44, 117f, 225f. 
23 Huhtamies, Mikko (2000), ”Dyra knektersättare.”, i Historisk tidskrift för Finland nr.2, 2000, s.141. 
24 Villstrand (1992), s.77f. 
25 Nilsson, Stefan A. (1989), Tredske, ovillige och rymde., s.62. Detta problem refererades det till i inledningen. 
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bondehushållet skaffade sig en dräng som kunde ta utskrivningen i bondens ställe.26 Det bekräftas 
även av historikern Mikko Huhtamies som lyfter fram att legokarlarna ifrån seklets mitt var allt 
närmare knutna till sina uppdragsgivare och att de även bodde som drängar hos dem.27 En naturlig 
utveckling då drängar och legokarlar rekryterades ur samma kategorier, ur kategorin överflödiga och 
bland söner hos de obesuttna.28  Ofta var det faktiskt yngsta sonens öde att bli legoknekt. Även en 
och annan ruinerad bonde, ”rötbonde”, eller brukare på kamerala ödegårdar förekom bland 
legokarlarna. Oftast valdes personer ut som på något sätt var utanför den sociala gemenskapen, ett 
val där sociala skäl och låg ålder kunde finnas med som kriterier. Ett annat led i ersättarpraktiken var 
bruket att fostra soldatgossar. Barn sågs som små vuxna och användes ofta som knektersättare och 
runt mitten av seklet så blev det också vanligt att bönder tog sig fostersöner, ibland redan som 
tvåringar, för att ha som en framtida utskrivningsförsäkring. Det förekom även att husbönder lät 
skriva ut olydiga söner till armén. Dessutom kunde en man få sina skulder eller begångna brott 
sonade genom att låta sig värvas eller lejas.29 
      Vad fick legokarlarna att gå in i detta med vetskap om att det var med risk för livet? Höga legor 
kan vara en orsak, summor på motsvarande tre till fyra års skatter för ett stort hemman förekom.30 
Kaj Janzon kommer fram till att en lega på 1620-talet kunde utgöra priset på en större gård som den 
lejde kunde skapa en framtid med, om han överlevde det vill säga.31 Legokarlens avsikt var alltså ofta 
att hitta en försörjning för sig och de sina.32 Huhtamies ger exempel på höga legor i Mellansverige, 
där de i Kumla 1659 kunde uppgå till 480 koppardaler och i Fryksdal 1675 till 360 koppardaler. Den 
generella toppnivån i Mellansverige på 1670-talet låg runt 300 koppardaler i de exempel som 
Huhtamies anför. Statsmakten försökte begränsa nivån på legorna genom att förbjuda den utskrivne 
att leja utanför sitt hemlän. Stigande legor möjliggjorde också att ersättare kunde leja ersättare i sin 
tur och göra spekulationsvinster på mellanskillnaden.33  Men Huhtamies menar dock att de oftast 
ändå inte var frivilliga motiv som dominerade hos legokarlarna utan att lejningen mer eller mindre 
var av tvång, den lejde kanske inte hade något val. 34 
      Om den lejde rymde var det alltid den som lejt som var ansvarig och måste då själv gå in som 
knekt i legokarlens ställe. En viss orättvisa mellan skatte och frälsebönder fanns det när det gäller 
detta ansvar. De senare fick genom ett frälseprivilegium leja innan utskrivningen, den lejde betrak-
tades då som lagskriven (se definition i nästa stycke) och roten gick då fri om han rymde efter det att 
han hade inmönstrats. Skattebönderna däremot tilläts bara att leja innan mönstringen och var under 
sin legoknekts hela tjänstgöring alltid ansvariga. Detta var en stridsfråga för skattebönderna under 
hela 1660 och 1670-talet men deras krav ledde inte till någon förändring. Däremot så varierade 
tillämpningen av detta regionalt.35  
      Här är det viktigt att göra en definition av vad beteckningen lagskriven står för. Beteckningen står 
för den knekt som skrivits ut sedan han roterats, dvs. varit inskriven i en rote i utskrivningslängden. 
Denna beteckning särskiljer dessa knektar från de knektar som var lejda eller som tagits till knekt 
utanför roteringen.36 I detta arbete används beteckningen enbart som en avgränsning gentemot de 
lejda. Någon särskiljning mot dem som skrivits in utanför roteringen görs därför inte.  
      En annan kategori var de så kallade utbyteskarlarna som sattes in istället för en utskriven. När det 
gäller dessa så var de i allmänhet inte betalda utan fick gå in som ersättare av andra skäl.37 
      I linje med den franske Annales-historikern Marc Blochs tanke att ingen historisk händelse bara 
har en orsak så har jag valt att sätta min undersökning av interaktionen mellan lejda och lejare inom 

                                                
26 Villstrand (1992), s.122f, 174. 
27 Huhtamies (2004), s.13. 
28 Huhtamies (1997), s.4 
29 Huhtamies (2004), s.13ff, 29, 69f, 130ff ,173. 
30 Björkbacka, Jan Ole (1986), ”När Jöns Brakar blev knekt.”, i Historisk tidskrift för Finland nr.1 1986, s.89.  
31 Janzon (1990), s.58. 
32 Huhtamies (1997), s.10. 
33 Huhtamies (2000), s.146f, 154 
34 Huhtamies (2004),s.66ff 
35 Villstrand (1992), s.265ff. 
36 Villstrand (1992), s.121f, 130. På sidan 130 använder Villstrand denna beteckning på detta särskiljande sätt. 
37 Huhtamies (2004), s.94ff. 
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ersättarsystem och utskrivningar i en större kontext.38 I de följande avsnitten tänker jag därför 
redovisa för undersökningen viktiga kontextuella aspekter av det sociala samspelet i lokalsamhället 
runt utskrivningarna. 
 
 
         2.1.3   Samhällets sociala strukturering   
 
I Mellansveriges byar på 3 till 6 gårdar levde de flesta människorna inom en mindre hushålls-
ekonomi.39 Historikern Irené Andersson Flygare och kyrkohistorikern Hilding Pleijel skriver att det i 
dessa byar formerades den typ av familjehushåll som i äldre tid kan definieras som en arbets-
gemenskap med en kärnfamilj i centrum men där även andra släktingar och tjänstefolk ingick. Det 
innebar att familjebegreppet före 1800 därför bör omfatta en familj med föräldrar och barn, far- och 
morföräldrar, bröder och systrar till husbonden och hans fru samt pigor och drängar.40 Flygare menar 
att dessa hushåll kännetecknas av en så kallad bondeekonomi vilket definieras som en familjebaserad 
produktions- och konsumtionsenhet. Detta bondehushåll hade två skyldigheter: dels en skyldighet 
inåt där försörjning, skydd och social och ekonomisk stabilitet var viktiga ingredienser och en 
skyldighet utåt mot staten som krävde skatter och arbetsinsatser. Det är viktigt att komma ihåg att 
bondeekonomins familjehushåll som organisation aldrig kunde leda till ett jämlikt samhälle utan till 
ett samhälle med naturliga stratifieringar.41 Dessa stratifieringar skulle kunna ses som konkreta uttryck 
för den så kallade patriarkalismen, en struktur som i det följande översiktligt redovisas tillsammans 
med ett av dess mer konkreta uttryck, den så kallade hustavlan. 
      Begreppet patriarkalism definieras av historikern Börje Harnesk med tre kriterier. Det första 
kriteriet är att det finns en olikhet mellan ojämlika parter. En bild som går i stick i stäv med den 
gamla bilden av ett socialt homogent bondesamhälle i äldre tid. Tvärtom så innebär detta att ju mer 
patriarkalt ett samhälle är ju mer stratifierat är det. Sedan kommer kriteriet om ömsesidighet gällande 
patriarkala skyldigheter och rättigheter där den högre ger materiellt bistånd och skydd medan den 
lägre ger sin lojalitet och sina tjänster till den överordnade. Men en relation utifrån dessa båda 
kriterier behöver för den skull inte definieras som patriarkal. Där kommer det tredje kriteriet in som 
kan anses vara det som konstituerar patriarkalismen. En patriarkal relation förutsätter ett helhets-
perspektiv där hela livet ingår i relationen. Överhuvudet i relationen hade rätt till och insyn i alla 
aspekter hos sina underlydande. Det handlade inte bara om en arbetskraftsöverenskommelse utan 
mer om en relation mellan förälder och barn med en rätt att fostra och ansvara för deras 
uppförande.42 Denna definierade patriarkalism kan formuleras som ”en överordnad kulturell struktur 
vilken formade och satte gränserna för de sociala motsättningarna och konflikterna i det 
förindustriella” samhället.43  
      Enligt Pleijel så var den så kallade hustavlan ett uttryck för denna patriarkala syn. Hustavlans 
ideologiska kärna bestod av de av Gud instiftade: 
  

”tree huffudstandh, som ähr läroståndhet eller predicoembetet, wärioståndhet eller thet werdzliga regementet och 
näreståndhet eller hushåldhet” (Kursiveringen är Pleijels) 
  

enligt en formulering från början på 1600-talet.44 Det är viktigt att påpeka att dessa tre stånd, kyrko- 

                                                
38 Bloch, Marc (1998), The historian’s craft,.s.157ff. 
39 Österberg, Eva (1992), ”Folklig mentalitet och statlig makt.”, i Scandia band 58:1 1992,s.83. Hilding Pleijel menade att  
    1600-talets bonde levde i en liten sluten värld där i princip inget utanför socknen var verkligt och där byn var det  
    mikrokosmos som allt snurrade runt. Kritiker säger att denna bild är alltför snäv och generaliserande för bönderna  
    agerade på häradstinget och hade detta som sin sociala arena. Österberg (1992), s.91. 
40 Andersson Flygare, Iréne (1997) ”Gård, hushåll och familjejordbruk”, i Larsson, Bengt M P; Morell,  Mats; Myrdal,  
   Janken, (red) Agrarhistoria, s.183f, 187. och Pleijel, Hilding (1987), ”Patriarkalismens samhällsideologi”, i Historisk  
   tidskrift 1987, häfte 2, s.226. 
41 Andersson Flygare (1997), s.184f, 186.  
42 Harnesk, Börje (1986), ”Patriarkalism och lönearbete”, i Historisk tidskrift 1986, häfte 3, s.329ff; och Harnesk, Börje  
   (1990), Legofolk., s.46ff. 
43 Harnesk (1986), s.329. 
44 Pleijel, Hilding (1970), Hustavlans värld, s.32. 
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ståndet, det politiska ståndet och hushållsståndet inte har något med de kamerala stånden, adel, 
präster, borgare och bönder, att göra. Varje (givetvis manlig) svensk under 1600-talet hade en 
position i alla stånden där t.ex. bonden var åhörare till prästen, undersåte till kungen men också 
rådande husfar inom hushållsståndet. Idealt så gällde detta också för kungen, prästen och 
adelsmannen.45   
      Pleijel menar att mycket i källmaterialet blir obegripligt eller feltolkat om inte hustavlans outtalade 
relationella schema tas med i analysen. Den var den ideologiska myllan för patriarkalismen och den 
under 1600-talet instiftade tjänstehjonsstadgan i vilken tillhörigheten till hushållets kollektiv var en 
viktig utgångspunkt.46 Utgångspunkten för Pleijel är att hustavlans ideologi internaliserades av 
bönderna och var den självklara utgångspunkten för dem i deras görande och låtande.47 Detta håller 
inte Lundaprofessorn Eva Österberg riktigt med om utan menar att denna ideologi endast var den 
dåtida kyrkans idealbild, i vilken hustavlan verkligen skulle ha varit allmänt erkänd och internaliserad. 
Men hon menar att alla de förmanande predikningar som förekom, istället talar för att denna ideologi 
i det praktiska livet inte kan ha varit helt oomstridd och självklar för alla.48 Österberg menar vidare att 
hustavlans treståndslära lika gärna som en ökad respekt i relationen mellan de olika stånden kunde ha 
brukats för att ”befästa det tredje ståndets hopplösa underordning”.49 Enligt Österberg menar 
pedagogikprofessorn Per-Johan Ödman att den ömsesidighet som Pleijel målar upp inte var så stark 
på grund av statens behov av ett nedbrytande av den gamla medeltida mentaliteten.50 Ödman menar 
tydligen att en ny mentalitet började bildas under tidigmodern tid vilket jag menar ger mig en viktig 
pusselbit i jakten efter mentaliteten bakom lejningspraktiken. 
      Ödman karaktäriserar det medeltida samhället som ett samhälle med en stark kollektivitet där 
byns bästa stod före den individuella prestigen. Kyrkan och byalaget var enligt Ödman de två 
institutioner som stod för sammanhållningen under medeltiden. Bebyggelsens och odlingslandskapet 
krävde att en långt gången solidaritet utvecklades där närheten mellan de små remsorna av 
odlingslotter krävde samarbete och hänsynstagande i jordbruket. Individernas plats inom 
bykollektivet avgjordes av om de hotade kollektivet. Det enda verkliga hotet mot denna ordning kom 
inte inifrån utan utifrån andra byalag och andra externa institutioner. Därför blev byalaget en viktig 
institution i hårda tider för byns befolkning.  Detta ska ses mot bakgrund till den rätt hårda tillvaro 
som medeltidsmänniskan levde under och som också fostrade fram en rätt brutal våldsmentalitet 
som kommer till uttryck i lagarna och deras tillämpning och genom den formering av varje individs 
skyddade rum, dess nisch, som om den överträddes ledde till konfrontation och till en social 
disciplinering som det gällde att inte utmana.51  
      I dessa förhållanden tror jag att Ödman menar att den medeltida bondekollektiviteten har sina 
rötter. Den sociala strukturen, skriver Huhtamies, var i tidigmodern tid en släktgemenskap i vilken 
individens intressen var underordnad kollektivets och husbondens vilja och att stå utanför denna 
sociala struktur uppfattades som ett hot för individen. Individens beslutsrätt var begränsad av släkt-
band och andra kollektiva intressen och sociala nätverk.52  
      Ödman beskriver att den holistiska medeltida mentaliteten under reformationstiden blev under-
minerad till förmån för en djupgående dualism där bl.a. hustavlans medeltida rötter i ömsesidighet 
och respekt för den andre blev omsatta i 1600-talets fördelning av makt till allmogens nackdel och att 
de hädanefter definierades som undersåtar. Ödman menar att treståndslärans utformning under 
1600-talet underminerade böndernas och borgarnas positioner till att bli föremål för exploatering och 
till att legitimera de andra ståndens överordning. Ödman skriver att: 
 

                                                
45 Pleijel (1987), s.223. 
46 Pleijel (1987), s.224f, 230. Tjänstehjonsstadgan behandlas närmare på sidan 10, under avsnitt 2.1.4. 
47 Pleijel (1987), s. 223, 225; Österberg har även tolkat honom så. Österberg (1992), s.90. 
48 Österberg (1992), s.91. Lundahistorikern Peter Aronsson ställer den retoriska frågan angående hustavlans  
   internalisering hos allmogen: ”Varför bedriva undervisning i en allmänt omfattad mentalitet?” Aronsson, Peter  
  (1993): ”Hustavlans värld – folklig mentalitet eller överhetens utopi?”, i Ahlberger, Christer & Malmstedt, Göran    
   (red), Västsvensk fromhet, s.14. 
49 Österberg (1992), s.93. 
50 Österberg (1992), s.94. 
51 Ödman, Per-Johan (1995), Kontrasternas spel, s.3-10, 18-22. 
52 Huhtamies (2004), s.14, 16. 
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den värsta nedvärderingen drabbar dock näringståndets egna underhuggare, enligt Luthers 
hustavla bestående av bl a pigor och drängar, barn och ungdom. För dem är föreståndar-
belastningen tredubbel, i och med att de står i ett lydnadsförhållande till all slags överhet.53  
 

Men Ödman tänker sig att denna kantring av ömsesidigheten kanske inte alltid blev verklighet utan 
bara var överhetens visioner och att realiseringen av dessa visioner kanske inte blev allvar förrän 
under slutet av 1600-talet i och med det kungliga enväldet.54 
      Harnesk pekar på att bondesamhället fram till slutet av 1700-talet var ett relativt homogent 
samhälle, men att det då började genomgå en kraftig stratifiering i en rik bondeelit och en kategori av 
egendomslösa.55 Historikern Peter Olausson menar istället att det är en myt att den svenska allmogen 
var socioekonomiskt homogen, fattig och grå innan 1800-talets omvälvningar på landsbygden.56 
Samma uppfattning har historikern Martin Linde då han menar att skiktningen skedde redan under 
1600-talet med en minskad solidaritet genom uppkomsten av ekonomiska eliter inom bonde-
kollektivet. Han menar även att det är svårt att tala om en bondeelit inom bönderna utan hellre en 
lokalsamhällets elit, med torpare och tjänstefolk som ett underskikt.57 Men denna stratifiering kan 
också ha andra bottnar än de rent socioekonomiska vilket behandlas längre fram under avsnitt 2.2.5. 
sidan 13. Stratifieringen inom bondesamhället kan alltså ha pågått och funnits som en begynnande 
mentalitet redan under 1600-talet. Något som har betydelse för undersökningen. 
 
 
         2.1.4   Synen på pengar, arbete och ägande  
 
Några andra aspekter av den sociala strukturen i samhället som jag bedömer hade betydelse för att 
förstå den upprättade utskrivningspraktiken var den tidens syn på arbete, ägande och pengar. En 
fråga som kan ställas är om människor var lika profit- och maktmaximerande då som nu?58 Bönderna 
under 1600-talet agerade i en moralisk ekonomiuppfattning där det moraliskt riktiga var viktigare än 
en optimering av resurserna.59 Det viktiga för bonden var inte vad som togs ut av honom och hans 
gård utan hur mycket som blev kvar. Livsuppehället var nog. Det maximerande beteende som kan 
ses hos 1600-talsbonden är en strävan att maximera tryggheten för sig och sin gårds fortlevande.60 
      När det gäller synen på arbete är det klarlagt att tjänst för lön i det gamla samhällets bondekultur 
hade en låg status. Lönearbete innebar i den rådande samhällskulturen att kontrollen över det egna 
livet och egna tiden gick förlorad och i förlängningen också oberoendet. Biljetten till oberoende inom 
den rådande kontexten var att äga jord och att den vägen bygga ett eget hushåll61 Att denna syn på 
arbete och ägande hade betydelse för valet vem som skulle skrivas ut till knekt har Huhtamies 
påpekat när han skriver att ”[ i ] enlighet med tidens anda ansågs inte en skattebetalande bonde 
tillhöra krigsfolket, men [...] den som var oförmögen att betala skatt”.62 Något som underströk den 
sociala elitens beslutsdominans som något självklart i samband med utskrivningarna.63 Knektarna 
togs alltså från de skikt bland allmogen som inte ägde jord.64 I första hand var det rotlösa och socio-
ekonomiskt överflödiga som valdes till knektar.65  

                                                
53 Ödman (1995), s.152, 156, 
54 Ödman (1995), s.158f. 
55 Harnesk (1990), s.115. 
56 Olausson, Peter (2004), Rikedom, makt och status i bondesamhället., s.12. 
57 Linde, Martin (2000), Statsmakt och bondemotstånd., s.31, 45, 64. 
58 Villstrand (1992), se noten på s.7 i vilken Villstrand refererar till en forskardiskussion i frågan.. 
59 Huhtamies (2004), s.18. 
60 Villstrand (1992), s.8f. 
61 Harnesk (1986), s.345, 348. Harnesk har noterat att det i 1700-talets Norrland brukades ett arvssystem som var slump-  
   mässigt. De söner som blev olottade hade bara drängsysslan och hade ingen utsikt till ett eget ägande. Följden rent  
   strukturellt var att det ”skapades en direkt koppling mellen(sic!) lönearbete och obesuttenhet”. Harnesk (1986), s.338. 
62 Huhtamies, Mikko (2002), ”Från allmogeuppbåd till utskrivning.”, i Historisk tidskrift för Finland nr.1 2002, s.7. 
63 Huhtamies (2002), s.7. 
64 Janzon (1990), s.50. 
65 Klingnéus (1997), s.158f. och Villstrand (1992), s.121f.       
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     Ett starkt uttryck för den tidens syn på arbete var 1664: års tjänstehjonsstadga66 vars tjänstetvång 
var avsett att ge en god tillgång på arbetskraft och hålla lönerna nere. Kontrollen över den svår-
disciplinerade delen av befolkningen blev också lagd hos husbönderna och stadgan gav husbonden 
en stor disciplinrätt.67 Hustavlan var också den ideologiska myllan för tjänstehjonsstadgan och dess 
patriarkala struktur där tillhörigheten till hushållets kollektiv var en viktig bas.68 Attityden skärptes 
senare gentemot tjänstefolket då det i 1739: års tjänstehjonsstadga formulerades att ”inge 
landsstrykare, lösdrifvare, lättingar eller inhyseshjon böra uti vårt land och rike tålas;”.69 Tjänstefolket 
var hela tiden en integrerad del av bondeekonomin och fick inom hushållets ram lära sig under-
dånighet på det hierarkiska systemets lägsta nivå.70 Hotet om att bli utskriven till knekt var också en 
effektiv metod för att upprätthålla tjänstetvånget. För de som inte hade årstjänst var självskrivna som 
knektar.71 Forskningen ger alltså både här och i de föregående avsnitten om utskrivningar och 
ersättare skäl för att relationen mellan knektarna och de övriga i lokalsamhället hade likheter med 
denna ojämlika husbonde – tjänstefolksrelation.  
 
 
         2.1.5   Religion och propaganda   
 
Det är svårt att förbise religionens roll för den mentalitet som rådde i samhället. Historikern Göran 
Malmstedt skriver att kulturen under tidigmodern tid var djupt religiöst präglad och att ”[t]ron var 
lika grundläggande för tänkandet som språkets struktur och uppfattningen av tid och rum”.72 När det 
gäller religionens roll i sammanhanget så skriver Villstrand att prästerna bidrog till att passivisera 
folket inför utskrivningarna genom en centralmaktsinitierad indoktrinering på religiös och politisk 
grund.73 Historikern Anna Maria Forssberg skriver att tron på 1600-talet i stort var byggd utifrån det 
Gamla testamentet i Bibeln. Den förhärskande gudsbilden gestaltade en sträng och dömande Gud 
och därför var den så kallade vedergällningsdoktrinen central. Den förutsatte att Guds domar för 
synd kom över hela kollektivet vilket krävde bot och bättring för att inte bli verkställda. Målet från 
statsmakten bör ha varit att avpolitisera krigen och göra dessa i det allmänna medvetandet till 
konsekvenser av folkets och de onda fiendernas synder och avleda uppmärksamheten från det 
utrikespolitiska maktspelet. Det utbredda religiösa tänkandet hos allmogen gjorde också att 
predikstolen var en perfekt kanal för att legitimera krigen och då med religiösa termer.74 Forssberg 
beskriver den långsiktiga propagandan till undersåtarna under perioden 1655 – 1680 med att:  
 

1. Människan kommer alltid att synda och fienden är evigt ond. 2. Det kommer alltid att finnas 
krig. 3. Det bästa skyddet mot krig (näst Gud) är en god regent. 4. För att kunna skydda landet 
behöver regenten undersåtarnas stöd i form av skatter och utskrivningar. 75  

 
I den direkta propagandan var syndaskulden adresserat mer direkt till folket som fick höra att ”Ni har 
syndat” och att krigen då var orsakade av detta och att också utskrivningarna då behövdes. Förutom 
detta så poängterades det att fienden var ond vilket kom fram i brev till undersåtarna i Närke 1677 där 
de manades att ställa upp i kriget, ett brev i vilket danskarna och deras kung framställdes som ond, 
blodtörstig och med mål att fördärva Sverige.76 

                                                
66 Harnesk (1990), s.32.  
67 Lext, Gösta (1968), Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, s.185. Detta kan enligt mig ha en resonansbotten i det historie- 
   professorn Dick Harrison skriver om den medeltida synen på de fattiga som antingen goda eller dåliga. Detta avgjordes  
   då genom deras arbetsförmåga, den som inte arbetade fast han kunde, var definierad som en dålig fattig. Harrison, Dick  
   (2003) Europa i världen. Medeltiden, s.93. 
68 Pleijel (1987), s.230. 
69 Harnesk, Börje (1986), s.327. 
70 Andersson Flygare (1997), s.195f. 
71 Villstrand (1992), s.121. och Lext (1968), s.186. 
72 Malmstedt, Göran (2002) Bondetro och kyrkoro., s.24. 
73 Villstrand (1992), s.96ff. 
74 Forssberg, Anna Maria (2005), Att hålla folket på gott humör., s.78f, 199f. 
75 Forssberg (2005), s.224. 
76 Forssberg (2005), s.224, 230f. 
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   2.2   De övergripande teoretiska perspektiven 
 
Denna undersökning syftar till att undersöka den mentalitet som rådde i samband med utskrivning-
arna och då speciellt vid lejningen av betalda ersättare. Av alla de tänkbara perspektiv som skulle 
kunna vara aktuella har jag valt att fokusera arbetet på bildandet av identiteter hos kategorierna lejda 
och lejare. Men för att detta syfte ska kunna realiseras så behöver begreppen mentalitet och identitet 
och deras inbördes relation preciseras för att kunna bli användbara teoretiska verktyg. Därefter ska 
undersökningen orienteras och kopplas till de övergripande teorierna inom forskningen på det 
tidigmoderna området.  
 
 
           2.2.1  Mentalitet 
 
Vad är mentalitet? Historieprofessor Björn Horgby påpekar att mentalitet som ett kulturbegrepp är 
tvetydigt, vilket hänger ihop med kulturens lite konturlösa och gränslösa karaktär.  Det första som 
kan sägas är att mentaliteter och andra kulturbestämda begrepp har med gruppers världsbilder att 
göra. Världsbild som begrepp kan ses som en kulturs grundackord och är syntesen av dess idéer och 
föreställningar. Horgby menar att ”[v]ärldsbilden består av ett slags sorterande principer, som 
erbjuder sin bärare ett raster att strukturera verkligheten med”.77 Mentalitet kallas också för 
världsuppfattning av vissa forskare.78 Horgby menar att detta ligger till grund för Ödmans definition 
av mentalitet vilken är: 
 

Inriktningen hos vår mer eller mindre omedvetna världsbild (som vi tycker världen är beskaffad) 
och våra ideologier (som vi tycker världen bör vara beskaffad), som med tanke-, känslo- och 
viljelivets förmedling medverkar i vårt sätt att konstruera verkligheten och vårt sätt att handla. 
Mentaliteten inrymmer alltså en handlingsdisposition, den är intentionell, är alltid en mentalitet 
om något.79 (Kursiveringen är Ödmans) 
 

Enligt Horgby så definierar historieprofessorn Arne Jarrick i sin tur mentalitet som en nivå av 
medvetna men outsagda tankar och tankesystem ovanpå ett skikt av omedvetna tankar, men ändå 
under de mer doktrinära och ideologiska tankesystemen.80 Jarricks modell kan åskådliggöras enligt 
nedanstående relationella schema: 
 
                

Schema 1 
 

Egenskaper Medvetandenivå Subjekt 

Idéer Tydlighet, flyktighet Reflexiva tankar Individen 
 - Doktriner Individen 
Mentaliteter Otydlighet, tröghet Oreflekterade attityder Kollektivet 

- - Omedvetna tankar - 
                                                                                     Fritt efter Jarrick (1992), s.75 och Horgby (2006), s.5  
 

 
 

I dessa högre nivåer utgör de reflexiva tankarna den högsta nivån. De uttalade tankarna är i de två 
högsta nivåerna mer av individuell karaktär och Jarrick menar att ju mer individuell en tanke är, desto 
tydligare och mer artikulerad är den, men att den vid spridning blir mer otydlig och oartikulerad 
under det att den blir internaliserad hos kollektivet på mentalitetsnivån. Horgby visar också på att 
Jarrick kopplar mentaliteters och doktriners rörlighet till graden av artikulation och till graden av 
individualitet - kollektivitet, där kollektiva oartikulerade mentaliteter då blir tröga i förhållande till de 

                                                
77 Horgby, Björn (2006), Kulturanalys och kulturella tolkningsmodeller, s.1f. 
78 Horgby (2006), s.4. 
79 Ödman (1995), s. x. och Horgby (2006) s.4. Ödman har en kulturkonstruktivistisk utgångspunkt på hur mentaliteten är  
    beskaffad. Horgby (2006), s.4. För en fördjupad analys se Ödman (1995), s.x - xii. 
80 Horgby (2006), s.5, Se även Jarrick, Arne (1992), Mot det moderna förnuftet, s.58-82 för en fördjupad studie av det följande  
    resonemanget, särskilt då s.72f. 
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flyktigare individbaserade idéerna. Men samtidigt är också de individuella tankarna och doktrinerna i 
de två övre skikten kopplade till och styrda av de oartikulerade mentaliteterna.81 
      Enligt Horgby bör en operationaliserbar mentalitet definieras som det tankeskikt som ligger mitt 
i mellan det omedvetna och de oartikulerade tankarna.82 Detta motsvarar i stort den näst nedersta 
nivån i Jarricks modell på föregående sida.  
 
 
           2.2.2  Identitet 
 
Horgby påpekar att som sidodefinition bör det också framgå vilken typ av tankar och föreställningar 
som ingår i mentaliteten. Om det är smak- och modekänsliga föreställningar eller djupt identitets-
formerande idéer.83 Utifrån Horgbys resonemang har jag tolkat att identiteter skulle kunna bestå av 
mentaliteter, detta innebär bland annat att stereotypa uppfattningar om "de andra" kan ingå i 
definitionen av identitet. 
      Begreppet identitet är ett användbart begrepp inom området kultur. Horgby väljer att belysa det 
på kultursociologisk och konstruktivistisk basis och definierar en grupps kollektiva identitet som 
individernas gemensamma erfarenheter och inte som summan av deras individuella identiteter. Han 
menar att definieringen av detta begrepp bör ske genom att se på en grupps avgränsningar mot andra 
och hur de upprätthåller dessa avgränsningar och hur internaliseringen av gruppens tankestrukturer 
sker.84   
      Identitetsteori kan givetvis behandla många fler aspekter av detta med identitetsbildning men jag 
väljer att avgränsa identitet som begrepp för detta arbete utifrån denna kollektiva erfarenhet som 
Horgby ovan beskrivit. 
      Inom forskningsfältet om det tidigmoderna samhället finns det två dominerande teoretiska 
perspektiv som forskning på området behöver förhålla sig till. Först en kort beskrivning av dem båda 
i en renodlad form varefter en vidareutvecklad syntes av dem båda på finsk botten redovisas.  
 
 
         2.2.3   Historiematerialistiskt konfliktperspektiv 
 
Det första och fram till 1990-talet vanligaste perspektivet inom det tidigmoderna forskningsfältet i 
allmänhet och stormaktstiden i synnerhet var det historiematerialistiska perspektivet där relationen 
mellan de olika grupperna i samhället definierades efter kategorier som klass och där konflikt var det 
viktigaste ledmotivet. Ett perspektiv som företrädes av bland annat den tidigare nämnde Uppsala-
professorn Jan Lindegren. Den framväxande staten definierades som en militärstat eller en maktstat. 
Utgångspunkten var att det förekom en kamp om de materiella resurserna och en av kungamakt och 
stat starkt driven utsugning av landets ekonomiska resurser genom skatteuttag och personella 
resurser i form av så gott som årliga massutskrivningar av knektar från allmogen under hela 1600-
talet.85 Bondebefolkningen beskrivs i detta perspektiv som förtryckta av överheten och att deras 
riksdagsrepresentation bara var ett spel för gallerierna utan något reellt inflytande på dagordningen.86  
 
 
         2.2.4   Funktionalistiskt konsensusperspektiv    
 
Det andra dominerande perspektivet, med Lundaprofessorn Eva Österberg som förgrundsfigur, tar 
sin utgångspunkt i att den framväxande kungamakten i sitt statsbyggnadsprojekt behövde en 
legitimitet för sin maktutövning och att detta nåddes genom en dialog om resursuttagen med lokal-

                                                
81 Horgby (2006), s.5. 
82 Horgby (2006), s.6. 
83 Horgby (2006), s.6. 
84 Horgby (2006), s.8f. 
85 Lindegren, (1980), s.11, 16. 
86 Holm, Johan (2003), ”Att välja sin fiende – Allmogens konflikter och allianser i riksdagen 1595-1635”, i Historisk  
   tidskrift nr.1 2003, 30, 34, 39-41, 49. 
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samhället genom lokala arenor samt genom riksdagen.87 Österberg skissar fyra olika synsätt på 
integrationen mellan statsmakten och bönderna. Först en funktionell integration med ekonomiskt 
utbyte utan närmare beröring. Sedan en integration genom statsmaktens våld mot och kontroll av 
bonde-kollektivet. Identifikation mot gemensamma normer och värderingar är nästa möjliga 
integrationsform. Till sist en interaktion som mer rör sig på den diskursiva mentalitetens nivå än den 
sakpolitiska nivån vilket är det synsätt som Österberg själv valt. Hon menar att tidigare forskning 
inom fältet mest har rört sig omkring de två första integrationsvägarna, funktionellt utbyte och våld – 
kontroll.88 Men genom begreppet interaktionskultur ges istället de dåtida samhällsrelationerna ett 
innehåll av ömsesidighet och samförstånd. Centralmaktens legitimitetsbehov innebar att hänsyn togs 
till böndernas vilja. Detta perspektiv menas ge en mer dynamisk relation än den ensidiga 
underordning som historiematerialismen utgått ifrån.89  
      Enligt min mening utgår detta perspektiv från det funktionalistiska axiomet att ett samhälle 
behöver någon form av konsensus och samsyn som överbryggar de motsättningar som trots allt 
finns. Tanken är att för att samhället ska kunna hålla ihop både måste och kan dessa konflikter lösas 
eller regleras inom samhällets ram.90 Empiriskt vill Österberg påvisa att lokalsamhällets politiska 
organ behandlade de flesta viktiga frågorna och inte bara var kanaler för centralmaktens vilja. Denna 
kultur av samförstånd utgår implicit från en underliggande idé om det allmännas bästa trots att 
samhället var konfliktfyllt.  Häradsting och sockenstämmor var alltså arenor där bönderna löste sina 
interna problem med ett gemensamt gott för ögon. Dessa arenor blev i första hand också platser för 
möten och konfliktlösning inom socknen och häradet, inte bara direktkanaler till överheten även om 
den dimensionen också fanns.91  
 
 
         2.2.5   Ett syntesperspektiv   
 
Senare forskning på i huvudsak finsk botten om utskrivningarna och ersättarsystemet har utvecklat 
denna teoretiska dikotomi som en möjlig syntes med inslag av både det historiematerialistiska 
konflikttemat och den funktionalistiska interaktionen. Nils Erik Villstrand menar t.ex. att relationerna 
mellan staten och lokalsamhälle kan karaktäriseras som en mix mellan en konflikt och en interaktion 
med både motstridiga och sammanfallande intressen.  Allmogens interaktion med överheten kan då 
ha rört sig längs en gråskala där olika legala och illegala påtryckningssätt förekommit. Lokalsamhället 
behövde inte nödvändigtvis reagera på samma sätt på kraven. Den inflytelserika bondeeliten kanske 
agerade utifrån andra intressen än allmogens breda underskikt. En situation där bondeeliten föredrog 
samarbete och anpassning medan de lägre skiktens repertoar inskränkts till anpassning till den lokala 
elitens vägval, vardagsmotstånd eller apati.92 Mikko Huhtamies menar att interaktionen mellan staten 
och bönderna bör ses som en dialog och samverkan i vilken kraven från staten kanaliserades in i en 
av lokalsamhället administrerad praktik kring uttaget av knektar. En praktik inom vilken överheten i 
relativt liten grad var involverad och som ledde till en utveckling av ersättarsystemet. Han drar 
slutsatsen att detta system var en sammanhållande länk i det svenska 1600-talssamhället mellan å ena 
sidan statens krav på skatter och knektar och å den andra sidan lokalsamhällets krav på 
socioekonomisk överlevnad genom ett förutsägbart system med planeringsmöjligheter. Men menar 
att detta då skedde på bekostnad av dem som definierats som överflödiga.93 
      Trots sin relativt harmoniska syn på samhället så har inte Österberg förbisett denna sociala 
dumpning av problematiken som Villstrand och Huhtamies pekar på. Hon menar också att medan 
bondeeliten strävade uppåt i en identifikation med överheten och var aktiv för sina intressen så fanns 
det marginaliserade grupper som tystnade och vars protester kunde ta sig uttryck i tredska, 
kriminalitet och andra destruktiva handlingar. Knektrollen ställdes mot dräng- och bonderollen. 

                                                
87 Österberg, Eva (1989), ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige.”, i Scandia band 55:1 1989, s.74f. 
88 Österberg (1992), s.85. 
89 Österberg (1989), s. 74ff, 78ff, 85ff 
90 Merton, Robert K (1967), On Theoretical Sociology, s.79f. 
91  Österberg, (1989), s. 78f, 88ff. 
92 Villstrand (1992), s.12, 28 – 31, 36. 
93 Huhtamies (2004), s. 169 – 176.  
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Utvecklingen ledde till att de marginaliserade efter hand stod utanför de kanaler och organ som förde 
dialogen med överheten.94 Den lokala självstyrelsen bestod av den besuttna delen av allmogen och 
bör då följdriktigt ha varit en arena för deras intressen. Men det är inte självklart att detta hindrat 
denna elit att föra frågor om helhetens bästa. Men lösningarna bör rimligtvis ändå ha legat nära den 
dominerande jordägande gruppen.95 Villstrand menar att ersättarsystemet bidrog till en permanent 
social differentiering mellan bönder och knektar som sociala grupper i lokalsamhället. Han pekar på 
forskning som identifierar särskilda soldatsläkter skilda från den rent jordbrukande allmogen i 
landskapet Österbotten. Han är därmed av den uppfattningen att det ständiga knekthållet tidigt fanns 
”som social realitet men lät vänta på sig som militäradministrativt system”.96  
      Österberg menar att det skedde en stratifiering utryckt genom de olika gruppernas handlings-
strategier och skriver att: 
 

Husarma, inhysefolk och andra obesuttna hade alltid svårt att själva direkt hävda sina intressen. Vad de 
kunde hoppas på var att husfäderna och självstyrelsens företrädare kände ett visst ansvar för hela 
befolkningens bästa. Om icke, stod de utanför och deras reaktion mot överheten fick nog snarare 
bli tystnadens, löjets, maskningens eller den vardagliga småbrottslighetens protest.97 
(Kursiveringarna är Österbergs) 

 
I dessa strategier är även tystnaden viktig att ta med i analysen av människors handlande, enligt 
Österberg. Utgångspunkten är att tystnaden kan säga något när den sätts i relation till den socio-
kulturella kontexten.98  
      Fördelen med den teoretiska syntesen är att den kan bejaka empiri som både ger skäl för ett 
konflikttema och en konsensuskultur. Huhtamies forskning om ersättarsystemet innebär också att 
ersättarrollen kanske inte alltid var ofrivillig utan det kan ha funnits många olika motiv till detta. Jag 
har valt att se på problematiken inom lokalsamhället utifrån en interaktiv utgångspunkt för att jag 
bedömt att den historiematerialistiska utgångspunkten i alltför hög grad förbiser mentaliteters och 
kulturella faktorers inverkan i både interaktionerna och konflikterna. Arne Jarrick menar att 
materialismen har svårt att svara på vad i en relation mellan människor som är materiellt eller inte.     
En relation mellan personer är ju per definition immateriell.99 Dessutom menar han och 
ekonomhistorikern Johan Söderberg att ett materialistiskt strukturellt tänkande tenderar att ge det 
materiella företrädet. Aktörerna anses då vara styrda och determinerade av det strukturella. Men 
”[m]ateriella processer försiggår ju på en gång i den så kallade ’världen’ och i människors 
huvuden”100, därför kan inte ett entydigt kausalt förhållande anges mellan det ideella och det 
materiella. Dessutom är fenomen som kultur, dvs. människors tolkningsram en lika viktig faktor som 
de materiella och sociala villkoren.101 
      Mitt val motiveras också av att både det historiematerialistiska och det funktionalistiska 
perspektivet tenderar att vara ensidigt strukturalistiska och då inte kunna se aktörerna som betydelse-
fulla i processerna. Alternativet till detta kan tyckas vara att bara se historien som en produkt av 
aktörer men problemet är att då reduceras historien till en rad av isolerade händelser utan något 
samband, ”handlingar sker ju inte i ett tomrum” som historieprofessor Knut Kjeldstadli har uttryckt 
det, vilket inte kan vara någon bra utgångspunkt för studier av processer rörande kultur och 
mentalitet.102 Därför har jag även valt det Jarrick och Söderberg kallat för en dynamisk struktursyn. 
De menar att en dynamisk struktursyn bejakar den växande mänskliga erfarenheten och den ger 
upphov till nya situationer och ger plats för människans vilja till förändring. En dynamik som ger 

                                                
94 Österberg, Eva (1984), ”Alternativa protester i det gamla bondesamhället”, i Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
   forskning nr 3 1984, s.10-13. 
95 Österberg (1989), s.85f. och Österberg (1984), s.10-13. 
96 Villstrand (1992), s. 242f. 
97 Österberg (1989), s.90f. 
98 Österberg (1984), s.12. 
99 Jarrick, Arne (1996), ”Mellan materialism och konstruktivism. Mentaliteter och sociala konstruktioner inom  
    historieforskningen”. i Häften för kritiska studier. 1996, häfte 4, s.43. 
100 Jarrick, Arne & Söderberg, Johan (1991), ”Aktörsstrukturalismen: ett nytt hugg på humanvetenskapens gordiska    
    knut”, i Historisk tidskrift, 1991, häfte 1, s.70. 
101 Jarrick & Söderberg (1991), s.68ff. 
102 Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var., s.32. 
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utrymme för både struktur och aktör i en symbios där den ene inte kan skiljas från den andra utan 
utgör ett helt. De kan var på sin plats att påpeka att begreppen aktör och struktur är viktiga att 
definiera för att de ska vara användbara. Aktör är någon som gör reflexiva och strategiska 
handlingsval och en struktur är ett system som ”upprätthålls, förändras och upphör till följd av 
relationerna mellan de element som bildar det”. 103 Men poängen i deras resonemang, som jag 
uppfattat det, är att inte längre tala om aktör och struktur i termer av både – och eller antingen – eller 
utan som två sidor av samma sak.104  
 
 
2.3   Sammanfattning av forskningsläge och teoretiska perspektiv 
 
Förenklat kan alltså den sociala kulturen i det tidigmoderna bondesamhället beskrivas som präglad av 
ett patriarkalt tänkande där husbonden hade ett totalt ansvar och inflytande över sitt hushålls 
medlemmar. Epoken var också i grunden genomsyrad av en kvardröjande medeltida kollektiv 
solidaritet där varje individ visste sin plats i den patriarkala hierarkin. Men denna mentalitet 
förändrades under 1600-talet bland annat genom hustavlans systematiska betoning av underordning. 
En underordning av både bondekollektivet i förhållande till samhället i övrigt och av de 
egendomslösa inom bondekollektivet. Forskningen pekar på att det var möjligt att det redan under 
1600-talet kan ha börjat utvecklats en stratifiering mellan ett rikare och politiskt starkare överskikt av 
jordägande bönder och ett generellt sett fattigare underskikt av egendomslösa och socialt utstötta.  
      Olika teoretiska skolor har försökt att tolka den interaktion som skedde mellan de olika grupperna 
i samhället under epoken med begrepp som konflikt eller konsensus. Ett modifierat konsensus-
perspektiv menar att interaktionen i samhället istället kunde fungera genom att konflikten mellan 
Kung, Adel och bönder kunde överföras till en konflikt inom allmogen. En konflikt mellan de 
jordbrukande, jordägande bönderna och de grupper som klassificerades under beteckningen egen-
domslösa. 
      Det menas att denna överföring skedde genom den interaktion med överheten som lokalsamhället 
hade genom utskrivningarna. I den interaktionen gjordes det möjligt för både överhet och lokal-
samhälle att få sina respektive behov fyllda. I denna interaktion menar Huhtamies att ersättarsystemet 
var den medlande länken. Ersättarsystemet var då det kort som kunde få den tidigmoderna patiensen 
att gå ut. Å ena sidan gjorde detta system det möjligt för överheten att både ta ut sina knektar av folket 
men också göra det från de kategorier som inte betalade skatt, en praktik som låg i linje med över-
hetens önskan till balans mellan de kontraproduktiva faktorerna utskrivning och skatteuttag. Å den 
andra sidan gjorde systemet det möjligt för lokalsamhället att få en relativ arbetsro genom att de 
bönder som var garanten för ekonomisk överlevnad i allmänhet slapp gå ut i krig. Dessutom upp-
rätthöll detta den patriarkala ordningen genom att de överflödiga i den moraliska ekonomiuppfatt-
ningen och de störande elementen i samhället kunde utnyttjas för att ta den största smällen.  
      Priset för denna lösning på samhällspatiensen var alltså en långt gången kulturell och ekonomisk 
utdefiniering av vissa kategorier i samhället. Huhtamies menar att ersättarsystemet i sig utgjorde en 
vattendelare mellan de lejda och de som lejde och att detta redan under utskrivningarnas tid utvecklade 
förstadiet till en särskild klass av soldater i lokalsamhället skild från de övriga kategorierna. En 
förklaringsmodell även Villstrand är inne på. 
      Hela problematiken har alltså både förklarats i historiematerialistiska och i mer funktionalistiska 
termer men öppningar har getts för att relevanta förklaringsmodeller även skulle kunna inrymma 
kulturella och mentalitetsgrundade perspektiv. Det är till en sådan möjlig alternativ förklaringsmodell 
jag tänker knyta an min undersökning.  
      Från de etablerade teorierna konflikt och konsensus och deras syntes så tänker jag alltså välja att 
använda en modifierad interaktionsmodell. Den interaktionsmodell som Villstrand ser mellan stat 
och lokalsamhälle på makronivå formad utifrån begreppsparet anpassning – protest överför jag i min 
studie till ett mikronivåplan inom lokalsamhället mellan de som lejde och de som lejdes. I denna 
interaktion tar jag hänsyn till andra faktorer än bara de strikt materiella. Kultur, tänkande och 

                                                
103 Jarrick & Söderberg (1991), s. 63f, 67, 79. 
104 Jarrick & Söderberg (1991), 68ff. 
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mentaliteter i denna interaktion ska då också kunna få ett förklaringsvärde. Tanken med detta teorival 
är alltså att försöka se på det lokala samhällets hierarkiska och konfliktfyllda verklighet utifrån ett 
annat perspektiv än det materialistiska och rent konfliktorienterade synsätt som vanligen har använts. 
Ett perspektivval som jag tror kan ge annorlunda tolkningar av interaktionen mellan de som lejde 
och de som lejdes och dessas interaktion med lokalsamhället i stort.  
      I denna interaktionsmodell kommer inte struktur och aktör särskiljas och inget företräde ska ges 
för vare sig struktur eller aktör. Dessutom kommer jag som ett mer överordnat teoriperspektiv att 
använda Jarricks modell med olika differentierade tankenivåer. Denna modell kommer att kopplas 
ihop med aktörernas handlande både på individuell och på kollektiv nivå. Det som är intressant i 
Jarricks modell utifrån denna undersökning är den reflexiva tankenivån och mentalitetsnivån med 
oreflekterade attityder samt deras inbördes koppling. Sedan kommer Ödmans definition av mentalitet 
som en intentionell bas för handlingar utgöra den brygga som ska sammanbinda Jarricks tanke- och 
mentalitetsmodell med den konkreta undersökning av handlingsmönster som ska utföras inom ramen 
för detta arbete. Slutligen kommer Horgbys kollektiva definiering av identitetens avgränsningar att 
också tillämpas i detta arbete eftersom det ger ett bra verktyg för att studera hur kategorierna lejare 
och lejda uttrycker sig i relation till varandra. Eftersom denna definition av identiteten utgår från 
kategoriernas respektive kollektiva erfarenhet så kan denna definition vara med och förklara de 
eventuella ombildningar och förskjutningar av identiteterna som erfarenheterna av de olika handlings-
mönstren kan ha varit med och orsakat.  
     Genom denna teoretiska verktygslåda ska hypotetiska svar på hur denna eventuella identitets-
bildning skulle kunna ha gått till att försöka formuleras, genom att pröva och konstruera möjliga 
identiteter hos både de lejda och de som lejde.  
 
 
3.    Problem, syfte och frågeställningar 
 
Jag nämnde i inledningen att mitt syfte är att undersöka lejarnas och de lejdas möjliga bildning av 
identitet utifrån deras tänkande och bakomliggande mentalitet. Därför tror jag att de olika teoretiska 
perspektiv som forskningsläget mynnade ut i passar för min undersökning och dess syfte. De olika 
kategoriernas handlingsmönster och strategier ska genom dessa övergripande teoretiska perspektiv 
kunna formuleras både i termer av anpassning till eller protest mot det rådande systemet och som 
möjliga uttryck av mentaliteten bakom de undersökta kategoriernas identitetsbildning.  
       Ramen för min problematik är alltså ersättarsystemet. Men det jag har tänkt mig att fokusera på 
är alltså inte bara att ersättare lejdes utan att göra ett försök att studera interaktionen mellan 
kategorierna lejda och de som lejde. Jag vill försöka komma åt hur tänkandet såg ut bakom deras 
handlingar. Mitt syfte är att försöka ringa in deras respektive identitet som ett resultat av den djupare 
mentalitet som skulle kunna ha legat bakom ersättarsystemets praktik. En hypotes som även 
Villstrand implicit ger uttryck för när han menar att ersättarsystemet var en del av en framväxande 
social kategoribildning med särskilda soldatsläkter.  
      Jag antar att en liknande identitetsbildning kan ha legat till grund för interaktionsmönstren inom 
lokala samhällen även i Närke.  Därför vill jag utifrån denna hypotes pröva om denna stratifiering 
skulle kunna urskiljas även i ett, i förhållande till rikets kärna, centralt område som Närke genom att 
undersöka ett källmaterial utifrån mentalitetsbegreppet identitet. Tanken är att olika handlings-
mönster, tysta eller verbala, inaktiva eller aktiva, kan säga något om lokalsamhällets underliggande 
mentaliteter. Dessa sökta mentaliteter tänker jag undersöka genom att ställa följande frågor utifrån de 
studerade handlingsmönstren: 
 
         1)    Hur såg de lejdas rymningsfrekvens ut i en jämförelse med de lagskrivnas? 
 

         2)    Hur såg lejningsmönstrets struktur och utveckling ut över tidsperioden? 
 

         3)    Vad stod de potentiella lejarnas, böndernas, klagomål till kungen 1682 för? 
 

         4)    Hur skulle respektive kategoris identitet hypotetiskt kunna formuleras  
                   utifrån resultaten av de tidigare frågorna? 
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4. Källor, metod och avgränsningar    
 
Först tänker jag beskriva mitt källmaterial i några avsnitt för att sedan gå igenom mina grundläggande 
metodologiska avvägningar och val av metod för att därefter ringa in och precisera undersökningens 
avgränsningar. 
 
 

   4.1  Källmaterial, källkritiska avvägningar 
 
 
         4.1.1   Utskrivningslängder, mönstrings- och regementsrullor  
  
Som primärt källmaterial kommer jag att använda regementsrullor. Dessa är uppställda landskapsvis 
och i sin tur uppdelade i olika kompanier. De olika socknarnas knektar, både gamla och nyskrivna är 
alltid skrivna under samma kompani, vilket gör att det är lätt att hitta de längder som gäller för de 
socknar som studeras för respektive år. I dessa längder finns det i princip alltid en marginalanteck-
ning för varje knekt där året han skrevs in i regementet står angivet. I allmänhet har också varje knekt 
som är lejd en notering om detta och vem som lejt honom. I slutet av varje regementslängd så står 
oftast en så kallad bi-rulla där alla förrymda, förkomna och tillfångatagna knektar står uppskrivna, 
ibland även med noteringar om sjukdom och död. Noteringar om befrielse från tjänst, ”dimmiteras”, 
förekommer också.  
      Men ett problem med att bara ha regementsrullor som källmaterial är att det inte alltid fram-
kommer om knekten är lejd av roten, vilket gör det nödvändigt att också ta med de aktuella årens ut-
skrivningslängder och mönstringsrullor över nyskrivna i undersökningens källmaterial. I dessa rullor 
med nyskrivna framgår det sockenvis om de nyskrivna redan vid utskrivningen var lejda av roten. 
Dessa knektar var i allmänhet ur centralmaktens perspektiv därefter betraktade som lagskrivna. 
Därför att dessa lejda knektar på detta sätt ”döljs” i regementslängderna så behöver jag även för min 
undersökning studera dessa rullor över nyskrivna i utskrivningslängderna. De i realiteten lejda knekt-
arnas handlingsmönster ska genom detta inte hamna under fel kategori och ska genom detta undvika 
en skevhet i den relativa storleken mellan kategorin lejda och de vanliga lagskrivna knektarna. Nästa 
länk i knektrekryteringen, mönstringsrullorna, kompletterar ofta dessa rullor över nyskrivna med att 
nya fakta kring lejningarna tillförts. Det kan bland annat ha rekryterats nya ersättare sedan utskriv-
ningen, någon kan ha gått och dött eller rymt eller på något annat sätt ”ställt till det”.  
      En annan egenhet med detta källmaterial är att det i regementslängderna allt som oftast 
”försvinner” knektar utan kommentarer från ett år till ett annat. En närmare redogörelse för hur jag 
hanterar detta problem återkommer senare under metodavsnittet 4.2.3. på sidan 20.  
      Rent generellt kan dessa militära källor anses vara korrekta beskrivningar av de verkliga för-
hållandena men hänsyn bör tas till att denna verklighets redovisning är selektivt utvald av överheten. 
Villstrand uttrycker detta som att den i källorna beskrivna interaktionen mellan central- och lokal-
samhälle är uttryckt genom det material som överheten producerade. Alla de möjliga interaktioner 
och protester i vardagen som inte noterats är därför dold för oss men likafullt möjlig. Vår bild av 
interaktionen är därför oftast den som överheten ansåg viktig eller ville visa för samtid och eftervärld, 
inte den som verkligen skedde.105 Detta är viktigt att tänka på när detta källmaterial studeras men jag 
bedömer att detta inte behöver ha haft någon avgörande betydelse för resultaten.  
      Men det går inte att utesluta att brister i källmaterialet, felskrivningar, ej införda uppgifter, kan ge 
resultat som mer eller mindre avviker från det som skedde.106 
 
 
 

                                                
105 Villstrand (1992), s.30. 
106 Att felskrivningar förekommer är klart. Jag har funnit flera fall där lejda i vissa rullor inte noteras som lejda i en annan,  
    utskrivningsår har försvunnit eller förändrats. Namn och stavningar kan ha ändrats mellan de olika regementsrullorna,  
    Olsson kan helt plötsligt bli Olufsson osv. En knekt som utskrevs 1663 kan helt plötsligt i en rulla noteras som  
    utskriven 1671. Ibland har även knektar flyttats mellan socknar. Dessa ”fel” har försvårat kartläggningen av  
    källmaterialet men har inte inneburit oöverstigliga problem. men det kan kvarstå fel som jag inte noterat.  
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         4.1.2   Allmogens besvär   
 
Allmogens besvär för Närke är nästa källmaterial som ska användas. I dessa har jag tänkt mig att gå 
igenom de besvär som bönderna framförde till Konungen 1682 för att ringa in den sociala praxis och 
tänkande som artikuleras och förutsätts i dessa. 
      Hänsyn tas givetvis till denna källas tendens att, utifrån lokalsamhällsperspektivet sett, vara en 
bild ovanifrån, den bild av verkligheten som de besuttna bönderna presenterade. En bild som skulle 
kunna ha nyanserats om de egendomslösa och socialt deklasserade också hade fått ge sin bild av 
verkligheten till kungen. Harnesk poängterar att de skriftliga källor vi har att tillgå som beskriver 
relationen mellan husbonde och tjänstehjon är alltid författade med utgångspunkt i husböndernas 
eller statsmaktens intressen och kan antas vara förvrängda beskrivningar av företeelser i den andan. 
Men det bör finnas en historisk kärna bakom allt värdeladdat och dessutom bör graden av preciserad 
detaljrikedom borga för en högre sanningshalt än svepande, generaliseringar.107 Källans tendensiösa 
bondeperspektiv är för övrigt i denna undersökning inget problem eftersom den ju syftar till att 
undersöka böndernas bakomliggande mentalitet och identitet. 
 
 
   4.2  Metod   
 
 
         4.2.1   Allmänna metodperspektiv 
 
Utgångspunkten för mitt metodval är i linje med den utgångspunkt Eva Österberg antagit. Denna 
utgångspunkt innebär att inte bara använda en metod utan ha ett brett metodologiskt angreppssätt i 
kartläggningen av mentaliteter och dolda värderingar hos en svunnen generation. Av hennes olika 
metodperspektiv som är funktionella vid en undersökning av kulturella fenomen och mentaliteter har 
jag valt att redovisa de som är aktuella för denna undersökning.        
     Ett perspektiv är en analys inifrån, en analys av bondebefolkningens egna nedtecknade ord. Det 
positiva är att aktören direkt kan studeras utan mellanhand. Problemet är att bondebefolkningens 
egna skriftliga källor är så få och att de som finns kanske inte ger en korrekt bild av aktörernas egna 
värderingar utan kanske mer en bild av det som man då ansåg vara politiskt möjligt att framföra till 
överheten och andra instanser. Nästa perspektiv är en analys uppifrån, av överhetens beskrivning och 
behandling av undersåtarna i de olika texterna från överheten som har det positiva med sig att de är 
relativt rikliga under perioden. Däremot bör de bedömas som förvrängda beskrivningar i linje med 
överhetens intressen. Men det bör ligga en kärna av nyanserad sanning under det stereotypt svart – 
vita. Det sista av dessa perspektiv är en analys av aktörers handlingar som uttryck för underliggande 
mentaliteter. Mentaliteter som kommer upp till ytan när de blir utmanade och hotade. Kulturen kan 
alltså bli synlig i konflikter. Men ett problem är att samma värdesystem kan ge helt olika handlings-
mönster och att handlingar inte per definition behöver vara exklusiva uttryck för värderingar. 
Problemet är att avgöra när en handling är det ena eller andra.108  
      Att använda konflikter är också historikern Anders Florén och idéhistorikern Mats Persson inne 
på som en fruktbar metod för en undersökning av mentaliteter.109 Denna metod bedömer jag kan 
vara fruktbar i interaktionen mellan kategorierna lejare och lejda. En metod som både kan göra 
mentaliteter synliga när de utmanas och hotas men även att en av forskaren förväntad reaktion 
utifrån en hypotetiskt antagen mentalitet kan utebli. Mentaliteten är då i det fallet inte hotad och av 
en annan karaktär än den hypotetiskt antagna.  

                                                
107 Harnesk (1990), s.11f. 
108 Österberg (1992), s.86f. och Österberg, Eva (1991): Mentalities and other realities: essays in medieval and early modern  
     Scandinavian history, s.114. 
109 Florén, Anders & Persson, Mats (1985), ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet”, i Lychnos. Lärdomshistoriska  
     Samfundets Årsbok, 1985,, s.201. 
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      När det gäller både de lejdas och lejarnas mentalitet i form av outtalade attityder så påpekar 
vidare Florén och Persson att eftersom mentaliteter per definition är tysta, stumma så är även ett 
studium av tystnaden i sig en metod att blottlägga en mentalitet.110  
      Vilka företeelser kan säga något om det syfte en undersökning har och besvara de frågor den 
ställer? Harnesk menar att en metodologisk avvägning behöver göras för att kunna besvara en fråga 
om X var en levande realitet i ett specifikt samhälle, så behöver X operationaliseras. Det är då viktigt 
att urskilja sådana företeelser i källmaterialet som under rimliga antaganden kan ha ett direkt samband  
med X och då möjliga att kvantifiera.111  
      Men mentalitet är ett kollektivt begrepp och detta skapar ett metodologiskt problem i form av ett 
representativitetsproblem i den empiriska forskningen. Hur många aktörer behöver kartläggas för att 
vi kan säga att en mentalitet kan vara bestämd och inringad? Horgby föreslår två sätt att öka tro-
värdigheten i en mentalitetsanalys. Dels kan man söka påvisa separat definierade belägg för en upp-
fattning eller tänkande och sluta sig till att dessa sammantaget inte är en tillfällighet utan uttryck för 
en mentalitet. Dels kan kvalitativa undersökningar om de studerade uppfattningarnas praktiska 
utförande också ge sitt stöd.112 
      En annan svaghet hos mentalitet som begrepp enligt Horgby är att detta begrepp kan bortse från 
olika sorters stratifiering av grupper. Mentalitet kan vara gemensam över alla stratifieringslinjer och 
gränser mellan grupper. Därför behöver analysen även ange och precisera mentalitetens sociala 
gränser.113 En avgränsning som jag återkommer till under avsnitt 4.3. på sidan 21.             
     

 
         4.2.2   Undersökningens specifika metod 
 
Mitt val av metod är en kombination av Österbergs metodperspektiv eftersom mitt källmaterial berör 
alla dessa. Allmogens besvär ger ett inifrånperspektiv, utskrivningslängder och regementsrullor ger ett 
uppifrånperspektiv. Allt källmaterial ger dessutom i en eller annan form ett handlingsperspektiv.  
      Rent konkret så tänker jag operationalisera frågan om vilka handlingsmönster som kan ses hos 
kategorierna lejda och lejare på flera sätt. Dels genom att mäta rymningsfrekvensen utifrån 
regementslängderna som ett mått, låt vara att det är trubbigt, på den kollektiva acceptansen av eller 
aversionen mot att vara ersättare hos de lejda. Dels genom att undersöka lejningsmönstrets 
förändring mellan och inom kategorierna lejda knektar och de vanliga lagskrivna knektarna utifrån 
samma längder. Den relativa rymningsfrekvensen har valts därför att den är relativt lätt att göra en 
tillräckligt entydig sammanställning av och göra denna komparativ mellan de olika kategorierna. När 
det gäller de metodologiska problem som Horgby och Österberg beskriver kan mitt val av endast ett 
handlingsmönster hos de lejda i min undersökning utgöra en svaghet i min metod eftersom 
rymningar som handlingar kan uppfattas som rena tillfälligheter eller att dessa kan vara uttryck för 
helt andra saker än en dold underliggande mentalitet. Men jag gör ändå bedömningen att 
rymningsmönstret tillsammans med stödet från etablerad forskning ändå ska kunna överbrygga 
denna brist. Men mina slutresultat bör ändå bara ses som hypotetiska indikationer på den sökta 
mentaliteten och dess utflöde i antagna identiteter.  
      Det är viktigt att understryka att jag är ute efter att mäta antalet rymda, inte antalet rymningar. I 
de få fall en knekt rymmer 2 gånger så har jag bara räknat det som en rymd inom knektens kategori. 
Skulle antalet rymningar mätas skulle en viss skevhet i resultatet uppstå. Se tabell 6 i bilaga 2 där jag 
redovisar de dubbla rymningarna inom parantes.  
      Lejarna, ofta de besuttna bönderna kommer inte att kvantifieras på ett likartat sätt utan när det 
gäller deras handlingsmönster, i form av verbala uttryck, så kommer de att kvalitativt sammanställas. 
Tanken är även här att fånga en mentalitet, deras inställning till och syn på kategorierna drängar, 
legokarlar och då även implicit de egendomslösa i allmänhet. Dessutom tänker jag använda mig av 

                                                
110 Florén och Persson (1985), s.199. 
111 Harnesk (1986), s.353. Harnesk gör denna metodbeskrivning i en undersökning av begreppet patriarkalism. Men för  
     att inte röra till det så har jag här valt att kalla det undersökta för X. För det är hans princip jag är ute efter. 
112 Horgby (2006), s.3. 
113 Horgby (2006), s.4. 
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statistik om lejningsmönstret och dess förändring under studerade tidsperioden. Tanken är att en 
etablerad praxis kan säga något om hur den bakomliggande mentaliteten skulle kunna ha sett ut.  
     Rent tekniskt så har jag valt att dela upp undersökningen i två knektårsgrupper naturligt åtskilda 
av det faktum att inga utskrivningar skedde i landskapet mellan 1665 och 1669. De kommer hädan-
efter att benämnas som knektårsgrupp 1, 1660-1665 och knektårsgrupp 2, 1669-1974. De som skrevs 
ut efter roteringen och som inte explicit anges som lejda kallas hädanefter för lagskrivna. Det är 
viktigt att tänka på att antalet lejda i realiteten kan vara flera, eftersom soldatgossar kan anses som 
lejda och att dessa lejningar inte framgår av det undersökta källmaterialet eftersom dessa uppgörelser 
ingicks långt tidigare innan det var dags för soldatgossarna att skrivas ut till knekt.  
 
 
         4.2.3   Möjliga lösningar på uppkomna felkällor 
 
Ett problem som behöver lösas är den tidigare nämnda felkällan i källmaterialet som innebär att ett 
relativt stort antal av de undersökta knektarna under den undersökta perioden ”försvinner” utan 
någon kommentar eller bara med en marginalupplysning om att de kommenderats. De kan ha 
kommenderats till t.ex. Arboga kanal eller till svavelbruket i Dylta för att därefter inte längre 
omnämnas i regementsrullorna. En del av dem kan återfinnas i de sporadiskt förekommande särskilda 
kommenderingsrullorna men långt ifrån alla är med där. En förklaring till att många knektar försvinner 
ur rullorna utan någon kommentar under krigsåren på 1670-talet och under åren innan är att de kan ha 
förts över till andra kompanier nere i Tyskland eller på andra platser. Denna upprustning behandlas i 
bakgrundskapitlet längre fram på sidan 22. Möjligheten finns att en stor del av de försvunna knektarna 
kan återfinnas i de rullor som uppfördes över befästningsmanskapet som Sverige hade på olika platser 
längs Nordsjökusten. Men arbetsekonomiska skäl motiverar mig att göra halt vid regements- och 
kommenderingsrullor, dessutom tror jag att problemet med de ”försvunna” inom ramen för denna 
undersökning kan lösas utan en alltför långtgående kartläggning av dessa knektars liv och leverne. Mer 
om detta berörs nedan under nästa avsnitt.  
      Men skulle inte en del av dessa ”försvunna” vara rymningar som inte har noterats? Frågan är 
berättigad, men troligtvis är dessa knektar inte några dolda rymningar. Rymningar är alltid explicit 
uttryckta på ett klart och tydligt sätt i källmaterialet. Dessutom kan det också antas att de låg i Kronans 
intresse att alltid notera rymningar eftersom att Kronan i många lejdas ställe hade rätt att kalla in 
lejaren till tjänst. Detta skulle då innebära att det inte medvetet schabblades med noteringar om 
rymningar eftersom detta skulle motverka önskan att fylla leden med knektar. 
      En lösning på problemet med de ”försvunna” knektarna skulle kunna vara att lyfta ur dessa helt 
och hållet ur undersökningen och bara studera de knektar vars tjänstgöring är känd från början till slut. 
Något som talar för detta är att en stor del av gruppen ”försvunna” knektar bara finns i sin första 
regementsrulla eller kanske bara i respektive års utskrivningslängds lista över nyskrivna. Att stryka dem 
skulle ta bort problemet med att inget är känt om deras tjänstgöring mer än att de utskrevs. Men jag 
har ändå valt att ha dem kvar eftersom de i de flesta fall hade en relativt lång tjänstgöringstid under 
vilken de var potentiella rymmare. Den tid som de tjänstgjorde exponerade dem för rymningen som 
handlingsalternativ. De var ju delaktiga i en soldatgemenskap där rymning säkert diskuterades, detta 
med rymning kan inte ha varit ett okänt fenomen bland knektarna över lag. Dessutom så kan inte en 
del av vare årskull bara godtyckligt uteslutas om inte en skevhet i det relativa talet ska uppstå. 
Eftersom denna del av undersökningen avser att mäta den relativa rymningsfrekvensen i förhållande 
till alla de utskrivna och mönstrade knektarna för varje år så måste jag alltså ha med alla de knektar jag 
känner till inom ramen för de socknar och årsklasser jag studerar. Dessutom kan det rimligen antas att 
rymningsfrekvensen var lika hög under den tjänstgöringstid som ligger utanför undersökningens 
vetskap. Ett antagande som innebär att denna okända rymningsfrekvens relativa nivå är den samma 
som den kända. Det innebär att det bara är de absoluta talen på rymningarna som skulle bli större om 
hela tjänstgöringstiden hos dessa ”försvunna” var känd. 
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         4.2.4   Beräkningsmetod och tillvägagångssätt 
 
Men hur kan denna osäkra grupp stå kvar och samtidigt vara en aktiv del i undersökningsunderlaget? 
En lösning på problemet skulle kunna vara att redovisa rymningsfrekvenserna på två olika beräknings-
sätt för att öka resultatens trovärdighet. 
      Dels redovisar jag rymningsfrekvensen för de olika kategorierna utan att göra något speciellt åt den 
grupp av knektar som försvinner ur rullorna. Denna beräkning kallar jag antalsberäkningen, vilken ser 
rymningsfrekvensen som enbart en funktion av antalet knektar i de olika kategorierna. I denna 
beräknas rymningsfrekvensens relativa andel genom att dividera antalet rymningar med kategorins 
absoluta knektantal utan hänsyn till annat än antalet knektar oberoende av andra faktorer.       
      Dels så redovisar jag rymningsfrekvensen i relation till de undersökta kategoriernas respektive 
totala tjänstgöringstid. Denna beräkning, som ser rymningsfrekvensen som en funktion av antalet 
knektar i relation till knektarnas sammanlagda tjänstgöringstid, kallas för tjänsteårsberäkningen.  
    Alla de undersökta knektarnas tjänstgöringstid enligt undersökningens resultat läggs då ihop och 
summan blir x antal manår. En summa räknas fram för kategorin lagskrivna och en för kategorin 
lejda för varje knektårsgrupp. Dessa summerade manår divideras med respektive kategoris antal 
knektar. Resultatet blir en genomsnittlig tjänstgöringstid för båda kategorier inom knektårsgruppen.       
Men för att kunna jämföra de båda kategoriernas rymningsfrekvens behöver jag räkna om en av 
kategoriernas genomsnittliga tjänstgöringstid med en faktor så att båda kategoriernas genomsnittliga 
tjänstgöringstid fiktivt blir lika långa. Om exempelvis en kategori har 10 år och den andra 8 år så blir 
faktorn 10/8 = 1,25. Den modifierade kategorins värde på rymningsfrekvens enligt antals-
beräkningen divideras nu med denna framtagna faktor 1,25. Om dess rymningsfrekvens ligger på 15 
% så divideras denna med faktorn 1,25. 15/1,25 = 12 % i en harmoniserad rymningsfrekvens. 
Nu har vi fått en rymningsfrekvens som kan jämföras med den andra kategorins utifrån ett lika stort 
antal tjänstgöringsår som exponerats för rymning som handlingsmönster.  
      Denna harmoniserade rymningsfrekvens jämförs sedan med den tidigare antalsberäkningens 
rymningsfrekvens och dessa båda beräknade rymningsfrekvenser redovisas därefter tillsammans i en 
särskild tabell. Harmoniserar inte de olika beräkningssättens trender med varandra kan det antas att 
osäkerheten och otillförlitligheten är större än om resultaten visar på samma trend. Om detta senare 
är fallet kan det antas att resultaten enligt antalsberäkningen har ökat i tillförlitlighet.  
      Den kvalitativa delen av undersökningen kommer att göras utifrån ovanstående beräknings-
metoders empiriska resultat samt övrigt redovisade metoder.  
 
 
   4.3  Avgränsningar 
 
De sociala gränserna för mitt valda mentalitetsbegrepp, identitet, är för kategorin lejda de som i 
någon mån blivit identifierad och/eller identifierat sig själva som en knektklass. För lejarna går 
gränsen vid dem som anses och/eller anser sig själva som varande skattebetalare och relativt fram-
gångsrika jordägare. Identitet definieras då först genom de upprätthållande strategierna hos de olika 
kategorierna av avgränsningarna till ”dom andra”. Sedan genom hur ”dom andra” definieras av de 
olika kategorierna och till sist genom hur kategorierna själva definierar sig som ”vi”.  
      Vilka ingår i de olika kategorierna? I kategorin lejda ingår alla de som de facto blev lejda men 
också sekundärt alla de grupper som dessa vanligtvis rekryterades från. Egendomslösa, unga, socialt 
missanpassade, lösdrivare. I kategorin lejare ingår självfallet alla de som personligen eller via roten 
lejde en ersättare men också de som potentiellt skulle vid behov både vilja och kunna leja. Vanligtvis 
husbönder med egen jord eller brukningsrätt till jord. Givetvis är dessa gränser inte absoluta det 
förekom fall där bönder låtit sig lejas och drängar som lejt men det tar jag inte hänsyn till här. 
      Tidsperioden är från 1660 till 1681 och har valts dels för att den anknyter till det ständiga knekt-
hållet från 1682 och dels att det under perioden kan antas att ersättarsystemet nu var etablerat och 
relativt välfungerande. Under perioden har vi också perioder av fred, 1660 – 1674 och 1680-81 och 
en period av krig, 1675 – 1679, vilket kan ge en ytterligare kontextuell dimension i studien.  
      Ett problem med kriget är som redan nämnts att regementsrullorna i relativt hög utsträckning 
tömdes på folk utan kommentarer vilket kan indikera att de förflyttats under krigets förspel och 
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initialfas. Därför har jag även i mitt undersökningsmaterial inkluderat rullorna efter kriget för att se 
om dessa knektar är kvar, döda, förrymda, dimmiterade eller fortfarande ”försvunna”. Detta för att 
gruppen som försvunnit utan kommentarer ska bli så liten som möjligt och så öka precisionen på 
resultaten. De parallella rekryteringsformerna under kriget, utskottet och uppbådet, har inte lämnat 
något källmaterial efter sig vilket gör att jag inte kan ta hänsyn till dessa även om det inte kan vara 
kontroversiellt att påstå att denna parallella rekrytering bör ha försvårat utskrivningarna och 
lejningarna för lokalsamhället under detta krig.     
      För att få ett tillräckligt stort antal verifierade fall av rymning så kommer jag att geografiskt att 
avgränsa den inledande undersökningen av legokarlarnas rymningsmönster till följande 13 socknar i 
Närke. Mellösa, Asker, Lännäs, Sköllersta, Svennevad, Ekeby, Gällersta, Norrbyås, Glanshammar, 
Rinkaby, Götlunda, Ödeby och Lillkyrka. Se kartan i bilaga 1. De utgör alla socknar i tre av de 
jordbruksdominerade häraderna i Närke, Asker, Sköllersta och Glanshammar, och hade alla en 
interaktion med utskrivningsfria områden eller professioner. Alla tre häraderna hade givetvis en 
relation med bergsbruksområden i norra, västra och södra Närke. Askers härads socknar Mellösa, 
Asker och Lännäs hade en relativt stor andel frälsegårdar samt flera säterier, även om i stort sett alla 
socknar i det undersökta området kan sägas ligga i ett relativt säteritätt område av landet. Sköllersta 
härads socknar Sköllersta, Svennevad, Gällersta, Norrbyås och Ekeby låg nära vapenfaktoriet i 
Kumla. Glanshammars härads socknar Glanshammar, Rinkaby, Götlunda, Ödeby och Lillkyrka låg 
nära Dylta svavelbruk.  
      När det gäller undersökningen av allmogebesväret 1682 så utgörs undersökningsområdet av de 
fem i besvären klagande häraderna Asker, Sköllersta, Grimsten, Edsberg och Kumla. Se även här 
kartan i bilaga 1. Storleken på detta område gör att undersökningen inte läggs på en detaljnivå där 
varje knekt följs, utan mer på en nivå där lejningsmönstret generellt kartläggs vid utskrivningarna för 
åren 1678 -1681. 1680 förekom det ingen utskrivning. Den var beviljad men under villkoret att landet 
då fortfarande var i krig.114 
 
 
5     Bakgrund 
 
Enligt docent Maria Sjöberg så var en central inrikespolitisk fråga i det Svenska riket under 1660- och 
1670-talet hur mycket av rikets jord Kronan skulle få tillbaka från adeln. Stora delar av rikets jord 
hade nämligen förlänats till adeln av tidigare regenter. Förläningarna hade lett till att kronans 
beskattningsbara jord drastiskt hade minskats i stora delar av Sverige efter trettioåriga kriget. Genom 
detta hade statens finanser dränerats på resurser. Den politiska diskussionen i frågan ledde också 
fram till flera indragningar av adliga gods från 1650-talet fram till den så kallade reduktionen 1680, då 
stora delar av adelns jord drogs tillbaka till statens ägo och beskattning. 1660- och 1670-talet var 
alltså en tid då adeln hade en stor socioekonomisk dominans i stora delar av Sverige, men en 
dominans som starkt hade börjat ifrågasättas av den framväxande absoluta kungamakten.115   
       Vid tiden för det trettioåriga kriget så var frälsets andel av Närkejorden 21 % enligt historikern 
Karl Bodell. Dessutom fanns det redan då ett tjugotal säterier i Närke varav de flesta låg i den östra 
delen av landskapet.116 Socioekonomiskt var landskapet även under undersökningsperioden blandat 
med en relativt stor andel frälsejord och säterier. Med ledning av utskrivningslängder från 1676 har 
jag fått andelen skatte- respektive frälsejord i Askers socken till 16 % respektive 84 % och i Ekebys 
socken till 22 % respektive 78 %.117 Det bör sägas att detta är beräknat efter det förenklade 
antagandet att alla män i roteringslängden representerar ungefär lika mycket jord vilket detta i 
verkligheten förmodligen inte gjorde. Men det är inte den exakta nivån som är viktig här utan 
storleksordningen. 

                                                
114 Fredriksson (1676), s.27. 
115 Sjöberg, Maria (2003), ”Adelns tid 1520-1720” i Lindkvist, Thomas, Sjöberg, Maria, Det svenska samhället 800-1720,  
  s.425ff, 449-462. 
116 Bodell, Karl (1970), Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet., s.39ff. 
117 Resultat från Hällzon, Lars (2006), ”Lars Nilsson i Plogstorp i hans ställe tages...”, tabell 11, bilaga 3. 



 23 

      En stor del av Närke präglades av det framväxande och lukrativa bergsbruket samt att det under 
1600-talet växte fram en relativt omfattande säteriverksamhet. Enligt forskaren Lennart Edlund var 
den generella strukturen i undersökningsområdet dominerat av små byar med under tio gårdar per 
by. 1640 fanns det ett antal storbyar med mer än 11 hushåll i området i bland där Ekeby och Asker 
hade flera medan Glanshammars socken bara hade en. Ofta bar storbyn i socknen socknens namn.118 
Landskapet var agrart med övervägande andel åker- och ängsmark men med inslag av skog i 
Glanshammar och Asker.119  
      Krigshoten växte med tiden och blev akut då Sverige 1672 gick i förbund med Frankrike och fick 
genom det en rad länder på kontinenten till fiender. Som en del av detta förbund förstärktes Svensk 
truppnärvaro i de tyska provinserna. Historikern Berndt Fredriksson skriver att förbundet med 
Frankrike förband Sverige att binda upp Frankrikes fienders militära styrkor med en trupp på 16 000 
man. Men efter att Frankrikes anfall på Holland hade misslyckats och en diplomatisk kris hade seglat 
upp så drogs även Sverige in i kriget vid årsskiftet 1674/75.120 Detta krig utvecklades sedan till ett krig 
mot i huvudsak Danmark, ett krig som till stor del fördes på svensk jord. Detta gör detta krig till ett 
av det mer dramatiska för Sveriges del under seklet.121  Fred slöts 1679 med hjälp av Frankrike utan 
att gränserna ändrades i någon hög grad.122   
      Detta krig påverkade även Närke. Utskrivningarna innan och under krigets inledningsskede, 
1673, 1674 och 1675 var enligt Fredrikson inte särskilt hårda för Närke. Från 1676 så ökade 
krigsansträngningarna då hela 97 knektar skrevs ut. Påföljande år skrevs 45 ut, 1678 ytterligare 93 och 
1679 så skrevs 57 knektar ut. Fredrikson menar att 1678-79 års utskrivningar var mycket hårda 
eftersom de gjordes i rotar uppdelade efter antalet män och inte som varit brukligt sedan 1642, i 
antalet hemman. Dessutom fick frälsebönderna indragningar i sina privilegier. Rotestorlekarna var 
t.ex. 1678 för frälsebönderna 15 man mot det normala 20 man. Med de olika skatteuttagen, de 
parallella knektrekryteringarna uppbåd och utskott, blev bördan för Närke stor, men inte mer än den 
i andra delar av landet. De flesta knektar från Närke som kom att involveras i krigshandlingar sändes 
till västra Sverige till gränsen mot Norge. Eda skans var en av de viktigaste placeringarna men flera 
andra befästningar förekom som placeringsort. 123  
 
 
6     Undersökningen 
 
Jag har valt att redovisa resultaten av min undersökning frågestyrt och låtit de tre första 
frågeställningarna vara underlaget för rubrikerna till resultatredovisningen. Den fjärde frågan som 
utgår från de tidigare frågornas resultat är utgångspunkten för hela diskussionsdelen i kapitel 7. 
      I den följande redovisningen har jag sammanställt de mer generella resultaten av undersökningen. 
För detaljer och mer specificerade resultat hänvisar jag till bilaga 2 i slutet av uppsatsen. Redo-
visningen under avsnitt 6.1 sker inte utifrån socknar eller härader utan efter de undersökta kate-
gorierna, de lejda och de som lejde. Under avsnitt 6.2 däremot så redovisas resultaten också relaterat 
till härader. Det bör påpekas att den där redovisade jämförande studien mellan de två del-under-
sökningarna bygger på det som är gemensamt för dem båda, vilket är uppgifterna för Askers och 
Sköllersta härader. Detta gör att dessa häraders nivåer på lejningsmönster procentuellt avviker något 
från den inledande undersökningen där även Glanshammars härad var med. 
 
 
 
 

                                                
118 Edlund, Lennart (1986-87), ”Allmänt om byarna i länet”, i Kåks, Per (red), Från bergslag och bondebygd 1986-87. –        
     Kulturmiljön., s.144. 
119 Bodell (1970), s.28f.  
120 Fredriksson (1976),  s.15-19. samt Fredrikson, Berndt (1989a), ”Slaget vid Lund – en förstudie i karolinsk taktik.” i  
     Berg, Lars Otto, Klingnéus, Sören & Norman, Hans (red), Närkingar i krig och fred, s.162 
121 Fredrikson (1989a), s.161. I alla fall utifrån den svenska allmogens perspektiv eftersom de tidigare krigen sedan en lång  
     tid alltid hade varit något fjärran och inte gällt fädernesjorden. 
122 Fredrikson (1989a), s.164. 
123 Fredriksson (1989b), s.182f, 190f, Fredrikson (1676), s.26f. 



 24 

   6.1  Hur såg rymningsfrekvensen och lejningsmönstren ut? 
 
 

Här tänker jag studera rymning som handlingsmönster först utifrån två relationsperspektiv. Dels 
utifrån relationen mellan de vanliga lagskrivna knektarna och de som lejts, där den relativa 
benägenheten att rymma jämförs mellan dem. Dels görs också en jämförelse inom kategorin lejda, 
mellan den underkategori lejda som var lejda av roten och den underkategori som var lejda av i 
källmaterialet namngivna personer. Lejningsmönstret kommer också att kartläggas utifrån huvud-
kategorierna lagskrivna och lejda men även på samma sätt som när det gällde rymningsfrekvensen så 
kommer också lejningsmönstret inom kategorin lejda att studeras. 
 
 
         6.1.1   Resultaten från knektårsgrupperna 1660-1665 respektive 1669-1674 
 
Det första som kan konstateras är att det under den studerade perioden skedde en övergripande 
förändring av ersättarsystemet vilket framgår av diagram 1 och 2 nedan.  
 
 
   Diagram 1 Det totala antalet knektar och antalet i varje kategori. De lejda också uppdelade i dem som lejts 
  personligt och dem som har lejts av roten.       Data från tabell 4 i bilaga 2. 
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   Diagram 2 Andelen knektar i procent av total antalet i kategorierna lagskrivna och lejda. Andelen  
                           rote-lejda i procent av antalet lejda och andelen person-lejda i procent av antalet lejda.  
  Data från tabell 4 i bilaga 2. 
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Det som skedde var att totalandelen lejda ökade från att ha utgjort hälften av de utskrivna knektarna 
till att utgöra nästan tre fjärdedelar av dem. Dessutom så förändrades lejningsmönstret radikalt över en 
dryg tioårsperiod inom kategorin lejda. I början på 1660-talet så var den dominerande formen av 
lejning den personliga, den lejning som genomfördes av en person, vilken var skyldig att träda in om 
den lejde rymde. Denna form av lejning gjordes i nästan tre lejningar av fyra. I början på 1670-talet så 
hade något hänt. Då var proportionerna mellan lejningsformerna de motsatta. Då förekom den 
personliga lejningen i endast tre fall av tio. Omräknat blev lejning av roten alltså med tiden den 
vanligaste rekryteringsformen med 49 % beräknat utifrån totalantalet knektar jämfört med 29 % 
lagskrivna och 22 % personligt lejda.  
      Men hur såg rymningsfrekvensen ut i kategorin lagskrivna och i kategorin lejda? Diagram 3 och 4 
på nästa sida visar resultaten av antals- och procentandelsberäkningen i de båda knektårsgrupperna. 
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      När det gäller rymningsfrekvens så var skillnaden mellan de lejda och de lagskrivna knektarna 
störst i knektårsgrupp 1. De lejda rymde mer än dubbelt så ofta som de lagskrivna. Inom kategorin 
lejda så finns det ingen skillnad mellan de som lejdes av roten och de som lejdes av enskild person. 
Rymningsfrekvensen hos knektårsgrupp 2 visar fortfarande att de lejda rymde lite oftare men 
skillnaden gentemot de lagskrivna var inte så stor längre. En invändning mot att jämföra knektårs-
grupperna skulle kunna vara att grupp 2 studerats under en kortare period vilket skulle leda till lägre 
frekvens. Invändningen är rimlig, men motsägs av att kategorin lagskrivna då skulle ha haft samma 
sänkning av rymningsfrekvensen. Men detta skedde inte utan de lagskrivna låg i stort sett kvar på 
samma nivå i båda knektårsgrupperna. En faktor som bör ha påverkat viljan att rymma var kriget 
som kom 1675. Men denna situation verkar inte ha påverkat rymningsfrekvensen procentuellt även 
om de absoluta talen sköt i höjden. Mer om denna faktor behandlas längre fram utifrån diagram 5 på 
sidan 27. 
 
 

  Diagram 3 Det totala antalet rymda och antalet i varje kategori. De lejda också uppdelade i rymda av 
                           dem som hade lejts personligt och av dem som hade lejts av roten.         Data från tabell 6 i bilaga 2. 
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  Diagram 4 Andelen rymda knektar i procent av totala antalet. Även i procent av antalet i kategorierna lagskrivna  
                           och lejda. Andelen rymda rote-lejda i procent av antalet rote-lejda och andelen rymda person-lejda i  
       procent av antalet person-lejda.  Data från tabell 6 i bilaga 2. 
  Observera att skalan slutar vid 40 % för tydlighetens skull 
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Något som inte redovisas här är övriga uppmätta händelsekategoriseringar som t.ex. kända och 
okända avgångsorsaker. Dessa finns i tabell 6 i bilaga 2 och av denna tabell framgår att händelse-
kategorin som var borta utan kommentar var cirka hälften i båda knektårsgrupperna och hos båda 
kategorierna lejda och lagskrivna. För att hantera den osäkerheten så ska jag nu tillämpa ett annat 
beräkningssätt. 
      För att se om de framtagna rymningsfrekvenserna är relativt tillförlitliga så ska rymnings-
frekvensen beräknad efter tjänsteårsberäkningen nu visa om frekvensen hos de studerade 
kategorierna blir lika stor eller avviker. En genomgång av tjänstårsberäkningens tekniska sida 
återfinns under avsnitt 4.2.4. De samlade manåren för de olika händelsekategorierna är summerade i 
tabell 1 på nästa sida.  
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     Tabell  1 Antalet sammanlagda tjänsteår i manår för kategorierna lejda och lagskrivna i båda  
  knektårsgrupperna.                Extrakt från tabell 7 i bilaga 2. 
 

 Knektårsgrupp 1      1660-1665 Knektårsgrupp 2         1669-1674 

Kategori lejda lagskrivna lejda lagskrivna 
Summa 1075 manår 929 manår 723 manår 202 manår 

 
 
 

   Tjänsteårsberäkningen för knektårsgrupp 1660-1665  
I denna knektårsgrupp hade kategorin lejda alltså 1075 manår i sammanlagd tjänstgöring enligt tabell 
1 ovan. Enligt de tidigare redovisade diagrammen 1 och 3 så skrevs det i kategorin ut 103 lejda 
knektar under tidsperioden.      
1075 manår/103 lejda = 10,4 års genomsnittlig tjänstgöringstid för de lejda. 
      Kategorin lagskrivna hade i samma knektårsgrupp på samma sätt 929 manår enligt tabell 1. Enligt 
de redovisade diagrammen 1 och 3 så skrevs det i kategorin ut 110 lagskrivna knektar under 
tidsperioden.   
929 manår/110 lagskrivna = 8,4 års genomsnittlig tjänstgöringstid för de lagskrivna.  
10,04/8,4 = 1,24 vilket blir den modifierande faktorn för kategorin lejda. 
      Rymningsfrekvensen för de lejda i denna knektårsgrupp var enligt antalsberäkningen 17 %. 
17 %/1,24 = 13,7 %.  
Den modifierade rymningsfrekvensen blev alltså 13,7 % och förs in i tabell 2 nedan. 
 
 
Tjänsteårsberäkningen för knektårsgrupp 1669-1674  
Denna knektårsgrupp hade i kategorin lejda 723 manår i sammanlagd tjänstgöring enligt tabell 1 på 
föregående sida.  Enligt diagram 1 och 3 så skrevs det ut 123 knektar i kategorin lejda. 
723 manår/123 = 5,9 års genomsnittlig tjänstgöringstid för de lejda.  
      Kategorin lagskrivna hade 202 manår enligt tabell 1 och 51 utskrivna knektar enligt diagram 1 
och 3 under tidsperioden.  
202 manår/51 lagskrivna = 4,0 års genomsnittlig tjänstgöringstid för de lagskrivna.  
5,9/4,0 = 1,5 vilket blir den modifierande faktorn för kategorin lejda. 
      Rymningsfrekvensen för de lejda i denna knektårsgrupp var enligt antalsberäkningen 11 %. 
11 %/1,5 = 7,3 % 
Den modifierade rymningsfrekvensen blev alltså 7,3 % och förs in i tabell 2 nedan. 
     De modifierade rymningsfrekvenserna för de lejda från dessa tjänsteårsberäkningar jämförs i 
tabell 2 nedan med de relativa andelarna som tidigare beräknats efter antalsberäkningen och som 
redovisats i diagram 2 och 4. Resultatet av jämförelsen blev att även om de lejdas nivåer på rymnings-
frekvensen blev lägre så är trenden relativt tydlig. Trenden för de lagskrivna är en något ökad 
rymningsbenägenhet samtidigt som trenden för de lejda visar på en minskad benägenhet att rymma 
mellan de båda knektårsgrupperna. Detta tolkar jag som att antalsberäkningens resultat gällande 
rymningsfrekvens för dessa 3 härader trendmässigt kan antas vara relativt korrekta. 
 

 
      Tabell  2 En jämförande sammanställning av de två beräkningsgrunderna av rymningsfrekvensen för de två  
                           kategorierna lejda och lagskrivna. Rymningsfrekvensen för de lejda enligt tjänsteårsberäkningen är  
                              harmoniserade med motsvarande rymningsfrekvens för de lagskrivna enligt beräkningarna ovan. 
  

     Antalsberäkningen Tjänsteårsberäkningen 

Rymningsfrekvens lejda 17 % 13,7 % Knektårsgrupp 1      
1660-65 Rymningsfrekvens lagskrivna 7 % 7 % 

Rymningsfrekvens lejda 11 % 7,3 % Knektårsgrupp 2      
1669-74 Rymningsfrekvens lagskrivna 10 % 10 % 
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Rymningsår 
Jag nämnde förut att kriget bör ha påverkat rymningsfrekvensen. I diagram 5 nedan så visas samtliga 
knektars rymningar i undersökningsmaterialet sorterat efter det år de rymde eller det år då de 
omnämndes som rymda första gången.  
      Rymningarna hade flera toppar varav den som står för 1677 är den största följt av den 1674. I 
dessa inkluderas rymningar som kan ha skett 1676 respektive 1673 men som inte bokförts förrän 1677 
respektive 1674. I övrigt kan det konstateras att 1666 och 1669 också var rymningstoppar. Dessa år 
ställdes det upp speciella kommenderingsrullor till grävarbetet till Arboga kanal och arbete vid Dylta 
svavelbruk. Möjligtvis kan detta ha orsakat att fler valde att rymma, att arbeta vid dessa 
kommenderingar var hårt och slitsamt och kunde även vara farligt. Krigsåren 1674-1679 svarade för 
60 % av den studerade periodens rymningar. 
 
     
Diagram 5 Undersökningens rymningar fördelade på noterat rymningsår för båda knektårsgrupperna. 
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   6.2  Vad stod allmogens besvär 1682 för? 

 
I allmogens besvär förekom det att bönderna protesterade mot utskrivningar och andra betungande 
pålagor. I dessa besvär så skrev bönderna och klagade över att bönder utskrevs till knektar fast det 
fanns drängar och legokarlar att tillgå. Dessa besvär kom 1682 från fem härader i Närke. Häraderna 
var Asker, Sköllersta, Grimsten, Edsberg och Kumla. Två häraders besvär, det gemensamma för 
Asker och Sköllersta, är daterat till den 16 september 1682. De övriga är odaterade. De menas i dessa 
besvär att det vid de senaste utskrivningarna varit så att bönder tagits till knektar istället för 
tillgängliga legokarlar och drängar. Förmodligen avses 1679 och 1681 års utskrivningar, men 1678 års 
utskrivning kan kanske också vara aktuell i sammanhanget därför har jag även tagit med den. Jag har 
undersökt utskrivningslängder och de aktuella regementsrullorna för att se vad det var dessa bönder 
reagerade mot och hur utskrivningspraktiken generellt såg ut i dessa härader under dessa år. 
 
 
         6.2.1   Resultaten från allmogens besvär   
 
Innehållsmässigt är alltså de studerade besvären likartade i både utformning och ärende. De börjar 
med ungefär samma svulstiga inledning med ett bugande och underdånighetsbetygande till Kungen 
där skribenterna tackar Kungen för vad han gjort för deras och de övriga undersåtarnas välstånd och 
väl och ve. Sedan kommer det som är intressant i dessa besvär för undersökningens syfte.  
     De första som kan konstateras är att bönderna i alla besvären redan i det inledande 
hälsningsavsnittet definierar sig som ”wy fattige skattdragare”.124 Besvären skrivs sedan under med 
exempelvis följande avsändare: ”Samptl almogen af Kumbla häradh i vester näryke”.125 En 
konklusion av detta är att besvärens avsändare definierar allmogen som de som betalar skatt.  

                                                
124 Allmogens besvär, Örebro Län, rulle 41 och 42. 
125 Allmogens besvär, Örebro Län, rulle 42. 
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     I sakfrågan utrycks det i samtliga besvär ungefär som besväret formulerades i det från Asker och 
Sköllersta. Där skrivs det att: 
 

Effter som wydh dässo twenne förflutne uthskrifningar, mäste dels Bonden siälfär skriferin, 
oachtat att drängen haar stådt medh honom uthj Rootan, heller och Rooten har tingat och 
skaffat sigh karl. 126  

 

Bönderna ber att Kungen genom en resolution ska förhindra att detta upprepas genom att som det 
uttrycks i Kumla härads besvär:  
 

att bondhen her effter så mycket möyeliget ähr må förskonas, och drengen der han finnes 
dugligh, heller och rothen sigh en karl har förskaffat, den samma til knecht måste blifva 
skrifven.127 
 

Här träder en bild fram hur bönderna ville ha det. Bönder skulle om möjligt skonas från utskriv-
ningarna. Däremot skulle drängen tas om han var duglig som knekt. Men den karl som bönderna 
skaffat fram och lejt till roten skulle däremot med självklarhet bli utskriven till knekt.  
 
 
         6.2.2   Resultaten från 1678, 1679 och 1681 års utskrivningar   
 
Jag börjar detta avsnitt med en inledande undersökningsfråga. Hur såg lejningsmönstret ut vid de 
utskrivningar som klagomålen gällde i de fem häraderna? 
      Det som framkom av källmaterialet enligt tabell 3 nedan är att det i vid 1678 års utskrivning 
skrevs ut 71 knektar i de fem häraderna varav 29 stycken var lejda. Lejningsgraden var 41 %. Vad 
som inte framkommer av tabellen är att det vid utskrivningen endast var 8 knektar som lejdes av 
roten. Resten, 21 stycken, lejdes mellan utskrivningen och regementsrullan uppförande. Alla dessa 21 
lejda till regementsrullan var person-lejda vilket motsvara 33 % av totalantalet knektar. 7 av rotarna 
ville leja eller skaffa en ersättare varav 2 stycken misslyckades med detta. Dessa utgjorde 3 % av det 
totala antalet utskrivna knektar detta år.     
      Samma tabell visar att det 1679 skrevs ut 40 knektar från de fem häraderna varav 13 var lejda. 
Detta ger en lejningsgrad på 33 %. Det framkommer inte av tabellen att 5 av knektarna lejdes av 
roten redan vid utskrivningen, och att resten, 8 stycken, lejdes till årets regementsrulla. Alla dessa 8 
var personligt lejda men 1 av de rote-lejda hade i sin tur lejt en ersättare vilket gör att de person-lejda 
slutligen var 9 och de rote-lejda 4 stycken. Procentuellt var de person-lejda 23 % och de rote-lejda 10 
% av totalantalet. 2 av rotarna ville leja eller skaffa sig ersättare men ingen av dem misslyckades med 
detta.  
 
Tabell 3  Antal utskrivna vid 1678, 1679 och 1681 års utskrivningar för de fem häraderna och deras lejningsfrekvens i 
respektive års regementsrulla. 1681 års uppgifter från rullorna vid inmönstringen den 26 januari 1682. De absoluta talen 
är i vissa fall osäkra eftersom antalet utskrivna och sedan inskrivna i regementsrullan inte alltid stämmer överens. Jag har 
valt att konsekvent använda det största antalet. Detta tror jag inte ska vålla några problem på grund av att antalen slår 
ungefär lika åt båda hållen. På sockennivå har det betydelse men på häradsnivå är skillnaden försumbar. Möjligen kan en 
dräng från utskrivningen som försvunnit vara ersatt av en tidigare okänd som dyker upp i regementsrullan. Stämmer 
detta, så är det här redovisade antalet lejda och ersatta lägre än det verkliga.  Extrakt av tabell 8 i bilaga 2. 
 

 1678 års regementsrulla 1679 års regementsrulla 1681 års regementsrulla 

 Antal   
knektar 

Antal  
lejda 

Procent 
 lejda 

Antal   
knektar 

Antal  
lejda 

Procent 
 lejda 

Antal  
knektar 

Antal  
lejda 

Procent 
lejda 

Summa 
alla fem  
härader 

71 29  
 
41 % 

40 13  
 
33 % 

54 49  
 
91 % 

       
  

 

                                                
126 Allmogens besvär, Örebro Län, rulle 41.  Jag tolkar det som att det handlar om ett lejningsförfarande även om det är  
    lite oklart om vad för slags karl det handlar om. 
127 Allmogens besvär, Örebro Län, rulle 42. 
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      Under 1679 års utskrivning lottades det också flitigt i rotarna om vem som skulle bli knekt. 
Något som gällde för alla Närkes härader det året. I de fem undersökta häraderna så skrevs 11 
knektar ut på detta sätt under 1679 vilket utgör hela 28 % av det årets knektar. 
      Vid 1681 års utskrivning skrevs det ut 54 knektar i de fem häraderna och i den sammanställda 
knektrullan över nyskrivna som finns tillgänglig så står ingen av dem noterad som lejd. Denna rulla är 
daterad som inkommen den 17 januari 1682.128 Eftersom jag från detta år inte har någon utskriv-
ningslängd att studera, oklart om det finns någon bevarad, så kan det vara så att några av dessa var 
lejda av roten. Men eftersom uppgifter om detta saknas så står i så fall dessa med i tabellen som 
lagskrivna. 
      Här sammanfaller även denna längd med det besvär som skickats till Kungen av bönderna 1682. 
Men i tre, i princip identiska längder från 1681 års utskrivning men daterade den 26 januari 1682, 
alltså i början av året 8 månader innan besväret, så har det hänt en hel del på lejningsfronten. I 
marginalanteckningarna på två av dem så framkommer det att lejningar genomförts i stor mängd. I 
den tredje mönstringslängden så har lejningarna och den lejde skrivits in på det vedertagna sättet med 
den lejde först. Som framkommer av tabell 3 på föregående sida så är lejningsgraden hög i 
förhållande till hur det var i början på 1670-talet. 9 av 10 knektar blev lejda. Den stora skillnaden är 
att alla var lejda av den person som skrevs ut och att detta inte skedde inför utskrivningen utan inför 
inmönstringen till kompanierna. Det kan på goda grunder antas att samtliga lejningarna inte kan ha 
gjorts mellan den 17 och den 26 januari så den första rullan bör ha varit aktuell fram till senhösten 
1681. Lejningarna bör ha överenskommits under denna höst men noterats först den 26 januari året 
därpå. 
 
 
 

7.   Diskussion och analys 
 
Detta kapitel inleds med en allmän diskussion av de empiriska resultaten under avsnitt 7.1 vilken 
sedan ligger till grund för den fördjupade diskussionen i avsnitt 7.2 där sökandet efter identitets-
bildning och underliggande mentaliteter är i fokus.  
 
 
   7.1  Diskussion av undersökningsresultaten 

 
 
         7.1.1   Rymningsfrekvens och lejningsmönster 
 
Vad står denna del av undersökningens resultat för? När det gäller lejningsmönstret så kan det fastslås 
med all önskvärd tydlighet att detta förändrats mellan de olika knektårsgrupperna. Lejningarna ökade 
generellt sett från varannan knekt till nästan tre fjärdedelar av de utskrivna knektarna. Än mer 
dramatiskt var lejningsmönstrets förändring inom kategorin lejda med en nästan tredubbling av antalet 
lejningar gjorda av roten i samband med utskrivningen. Detta kan tolkas som att ersättarssystemet 
börjat institutionaliserats över tidsperioden och blivit en given del av knektrekryteringen. Det ökade 
antalet rote-lejningar kan understryka att lejningarna gått från att i huvudsak vara enskilda bönders 
panikartade försök att undkomma knektdöden till att vara planerade kollektiva lösningar insatta på ett 
tidigt stadium i processen. En möjlig ökning av frälsejorden under tidsperioden skulle också kunna 
förklara en del av den ökade rote-lejningen eftersom bara frälsebönderna hade tillåtelse att leja inför 
utskrivningen. Men den dramatiska ökningen kan inte bara förklaras utifrån detta eftersom andelen 
frälsejord i området knappast kan ha ökat lika dramatiskt under denna period. Andra förklaringar 
behövs till detta fenomen. Jag tolkar det som att det utifrån lokalsamhällets potentiella lejarkategorier 
vuxit fram ett förhållningssätt som gjorde det relativt smärtfritt för lejarna att undkomma 
knektrekryteringens olägenheter. Lejningsmönstret skulle i detta ljus vara en del av den anpassning till 
överhetens krav som också gav fördelar åt det lokala samhället vilket både Villstrand och Österberg 
postulerar. 

                                                
128 Utskrivningslängd 1682: 46, Mikrokort 3/40. 
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      När vi kommer till rymningsfrekvensen så visar källmaterialet att de lejda hade en klar tendens att 
rymma mer än de lagskrivna hos den första knektårsgruppen. Nästan var femte lejd rymde mot knappt 
var tionde lagskriven. Detta var överraskande eftersom min inledande hypotes utifrån Villstrands 
resonemang om särskilda soldatsläkter, implicit förutsatte att de lejda i viss mån hade en större 
motivation till knektuppgiften än de lagskrivna. De lagskrivna kan antas ha haft mindre att säga till om 
när det gäller att bli utskriven och på samma sätt så kan det antas att de lejda, generellt sett, varit mer 
frivilliga till uppdraget. Möjliga förklaringar kan vara att legokarlar under denna period inte alls hade 
det fria val som antagandet ovan förutsätter. De kanske av olika anledningar tvingades till detta. En 
förklaring till att i alla fall de rote-lejda rymde mer än de lagskrivna kan vara den ersättningsfrihet för 
rymda som frälserotarna hade i stort sett för alla sina utskrivna legoknektar under perioden 1660-1672. 
Den rymde behövde då inte känna att hans rymning satte de som lejt honom i en svår situation. Detta 
skulle kunna stödjas av att alla de lejda som rymde var inskrivna i minst en regementsrulla innan de 
rymde. Nästan hälften av de lagskrivna rymde innan de tjänat ett år. Men varför rymde i så fall inte de 
person-lejda också mindre om det hängde på detta sociala hänsynstagande? 
      Men i den andra knektårsgruppen så hade det skett en förändring. Den totala andelen rymningar 
hade gått ner. Den generella nedgången skulle kunna förklaras med att denna knektårsgrupp studerats 
under en kortare period och följaktligen tidsmässigt exponerats mindre för rymning som 
handlingsalternativ. Men detta kan inte förklara varför de lagskrivnas rymningar samtidigt marginellt 
ökade något. En annan anledning till den minskade andelen rymningar skulle kunna vara att Kronans 
kontroll blivit bättre och på så sätt försvårat rymningarna. Men detta kan inte heller förklara varför 
inte kategorin lagskrivna i så fall hade haft en ännu lägre nivå på rymningarna. Den jämna procentuella 
nivån mellan kategorierna lejda och lagskrivna har i detta ljus bara en rimlig förklaring. Min tolkning är 
att kategorin lejda i denna knektårsgrupp hade en högre tröskel till rymning på grund av en högre 
acceptans av uppdraget som lejd knekt även om de kastades direkt in i krigets umbäranden och fasor.  
      Jag lägger ändå in en brasklapp om att jag är medveten om att det kan finnas en viss statistisk 
osäkerhet i det undersökta materialet eftersom det är relativt få fall av rymda knektar som studerats, 45 
stycken129 på totalt 387 knektar. Dessa tal skulle behöva vara minst det dubbla för att kunna säkerställa 
resultaten, men min arbetsekonomi tillåter inte detta inom ramen för uppgiften. Därför bör dessa 
resultat ses som relativt starka indikationer på mina tolkningar, inte fastlagda nivåer.  
      Med utgångspunkt från dessa indikativa resultat har jag alltså antagit att de knektar som lejdes 
under perioden 1669-74 hade en annan mer accepterande inställning till uppdraget än de som lejdes 
under perioden 1660-65. Under tjänstgöringstiden så blandades dessa med varandra under en 
övergångsperiod. Detta bör naturligtvis ha haft en betydelse för hur de lejda kollektivt såg på sin roll 
som knektar och på rymning som handlingsalternativ. Men trots denna mentalitetstradering i det 
dagliga livet som bör ha skett kvarstår det faktum att de två kategorierna visar en relativt tydlig skillnad 
i relativ rymningsfrekvens. Låt vara att den är baserad på ett relativt litet antal rymningar men 
skillnaden anser jag ändå vara för stor för att bara vara slumpmässig.  
 
 
         7.1.2   Allmogens besvär i ljuset av lejningsmönstren  
 
Inledningsvis vill jag påpeka att en jämförelse mellan den första del-undersökningen av Askers, 
Sköllerstas och Glanshammars häraders utskrivna knektar 1660-1674 och del-undersökningen av de 
fem besvärsskrivande häraderna Asker, Sköllersta, Grimsten, Edsberg och Kumla inte riktigt är 
jämförbar i exakta tal. Orsaken är att undersökningarna delvis har olika geografiska objekt, det är 
bara Asker och Sköllersta härad som de har gemensamt. Storleksordningen är korrekt men de exakta 
nivåerna varierar på grund av vissa avvikelser mellan de olika häraderna. Diagram 6 på nästa sida är 
en korrigerad sammanställning där det tas hänsyn till detta. En sammanställning där alla de studerade 
tidsperioderna finns med från 1660 till 1681.  
      Men vad står denna del av undersökningens resultat för?  De första som kan konstateras är att 
lejningsmönstret avviker på flera punkter från det som de båda tidigare studerade knektårsgrupperna 
hade i den första del-undersökningen, speciellt då den sista. Från att ha legat på nivåer mellan 51 % 

                                                
129 Det var 48 stycken rymningar om de som rymde en andra gång räknas. Se tabell 6 i bilaga 2. 
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och 64 % så har den slutgiltiga lejningsgraden under åren 1678 och 1679 sjunkit till 41 % respektive 
33 %. Det som är tydligt är att lejning av roten vid utskrivningen är den lejningsform som minskat 
mest. Utvecklingen har gått från en rote-lejningsgrad på 37 %130 av det totala antalet knektar, under 
knektårskullen 1669-1674, till 11 % år 1678 och 10 % år 1679. Men det innebär inte utan vidare att 
cirka 40 % av knektarna dessa år var tänkta att lejas. Om det i gruppen tänkta rote-lejningar räknas in 
alla önskemål om ersättare så var det endast 10 % som tänkte göra detta 1678 och 5 % under 1679. 
En mindre del av dessa misslyckades dock med detta 1678 men ingen misslyckades 1679. Några lejde 
en ersättare på personlig bas. Personlig lejning låg på ungefär samma andelsnivå som 1669-1674 
vilket visar att det som gick snett med lejningen var det etablerade mönstret med rote-lejning.  
 
 
     Diagram 6     Lejningsgraden i procent av det totala antalet knektar vid utskrivningar och inmönstringar till  
      regementet från Askers och Sköllerstas härader under tidsperioden 1660-1681. Specificerat på  
       det totala antalet lejdas andel, andelen som hade lejts av roten och andelen av dem som hade lejts av en person.  
              Uppgifterna för 1678, 1679 och 1681 gäller alla fem häraderna eftersom det statistiska knektunderlaget  
        skulle bli för litet med om bara uppgifterna från Asker och Sköllerstas inräknades.   
       Anpassade data från tabell 5 och 8 i bilaga 2 och från tabeller enligt not 131 nedan. 
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Uppgifter för 1676 har tagits med för att skapa en bättre koppling mellan 1674 och 1678.  Detta har 
gjorts genom en stickprovsundersökning av Askers och Sköllersta häraders utskrivningar och 
mönstringsrullor under detta år.131 Den största avvikelsen från den tidigare gjorda undersökningen 
1669-74 gäller rote-lejningsnivån. När Glanshammars härad tas med så ligger denna då på 49 % 
istället för diagrammets 37 %. Uppenbarligen fungerade rote-lejningen sämre i Askers och Sköllerstas 
härader.132 
      Vad var det bönderna i besväret klagade över? De klagade över att inte drängarna i rotarna och 
de legokarlar som presenterades togs ut som knektar och att det istället blev bönderna själva som 
skrevs in som knektar. Fram tonar en mörk bild av situationen. Men enligt undersökningen av 
längder och rullor så var det en minoritet bland de utskrivna som explicit uttryckts som drabbade av 
att inte få legokarlen godkänd. Enligt mina beräkningar under avsnitt 6.2.2 så var det 3 % av 
totalantalet 1678 och ingen 1679 som helt misslyckades med sitt uppsåt att leja. Detta innebär inte att 
det inte var fler rotar som ville leja men detta har inte lämnat några spår efter sig i materialet. Det är 
fullt möjligt att många lejningsförsök från rotarna avvisats redan innan skrivarens penna börjat sin 
dans på papperet. Trots detta tror jag ändå att frågan bör ställas om inte det största problemet under 
dessa år var att de inte fanns så många att leja, ett problem som kanske inte kan lastas på 
mönstringsförrättarna utan kanske mer har att göra med att de tidigare krigsutskrivningarnas relativa 
hårdhet redan hade sugit upp och ”förbrukat” många av de potentiella legokarlarna. De parallella 
rekryteringarna under kriget, uppbådet och utskottet, bör också ha påverkat det hela. Flera av dem 

                                                
130 Räknat på bara Askers och Sköllerstas häraders uppgifter. Nivån är högre med Glanshammars härad inräknad men  
     detta härad har uteslutits för att uppgifterna i diagram 6 bättre ska kunna jämföras.  
131 Bearbetade resultat från Hällzon (2006), tabell 11 och 12, bilaga 3. 
132 I diagram 7 i bilaga 2 finns en grafisk redogörelse av förhållandena 1660-1674 med eller utan Glanshammar.  
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som trots allt hittades kan ha varit undermåliga som soldater i Kronans ögon och därför avvisats. Det 
uppblossade bruket att lotta om knektskapet kan kanske ha att göra med denna troliga brist  
      En annan hypotes skulle kunna ha att göra med att eftersom 1678 och 1679 års utskrivningar 
enligt Fredriksson var hårda och med kraftigt decimerade privilegier för frälsebönderna, så kan dessa 
års lejningsgrad relativt sett ha varit högre om utskrivningarna skett efter den ”normala” lägre nivån. 
Detta skulle till en del kunna förklara varför lejningen under dessa år på detta dramatiska sätt relativt 
sett minskade i jämförelse med de tidigare fredstida utskrivningarna.  
      Analyserar vi resultaten av 1681 års utskrivning så är visserligen ingen lejd vid utskrivningen men 
en rekordstor andel gjorde en personlig lejning vid upprättandet av regementslängden i början på 
1682 då hela 91 % av de utskrivna var lejda. Denna utskrivnings resultat bör vara inkluderat i 
besvärens ”twenne” utskrivningar eftersom dessa besvär åtminstone i ett fall är daterat till den 16 
september 1682. I så fall ska inte 1678 års utskrivning räknas med. 
      Återigen ställer jag frågan vad som låg bakom klagomålen. Kan det vara så att bönderna vant sig 
vid att kunna leja inför utskrivningarna och på det sättet ha tillgång till ett under rådande omständig-
heter välfungerande system och slippa ta ansvar om knekten rymde? Och om nu legokarlar och 
drängar fanns varför gjordes inte fler försök att leja i stället för att till exempel ta till lotten? 
Lottningens slumpmässighet gör att det inte kan skyllas på utskrivningssystemet om detta ledde till 
att bönder i högre grad blev knektar.  
     Kan det vara så att klagomålen inför kungen formulerades på ett sådant sätt att det anknöt till 
Kungens och Kronans vilja att skydda kategorin skattebetalande bönder? Deras inledande definition 
av sig själva som ”skattedragare” stöder detta påstående. Men att det egentligen kanske mer handlade 
om ett missnöje med att de etablerade lejningsmönstret brutit ihop av helt andra orsaker än själva 
utskrivningsförättningen. Det kan givetvis inte uteslutas att det uppkommit problem vid 
godkännandet av de föreslagna knektarna men frågan kvarstår ändå om inte rote-lejningens kollaps 
var den egentliga kärnan i klagomålen. En annan möjlig delförklaring bygger på att de flesta 
knektarna vid denna tid skrevs ut från frälseböndernas rotar. Dessa utgjorde ju genom adelns stora 
jordinnehav den största delen av bondekollektivet. Kan det istället ha varit så att negligeringen av 
föreslagna knektar varit ett sätt av Kungen och Kronan att underminera frälseböndernas privilegier 
som ett led i reduktionspolitiken fram till reduktionen 1680? Frälsebönderna bör ju då inte ha blivit 
lika beroende av adeln och lojala till dem om privilegierna som lättade på utskrivningsbördorna inte 
längre gynnade dem?   
 
 
   7.2  Identiteter och mentaliteter i relation till ersättarsystemet 
 
Nu ska de framkomna resultaten sättas i relation till undersökningens grundläggande syfte att 
konstruera de olika kategoriernas identitet utifrån en bakomliggande mentalitet. Jag har valt att 
diskutera detta syfte i linje med min modifierade interaktionsmodell, anpassning – protest, och 
Jarricks tankenivåmodell. Det är viktigt att understryka att den följande analysen och diskussionen 
kring mentalitet och identitet är relativt spekulativ. De resultat som jag drar utifrån följande 
tolkningar av mina undersökningsresultat kan därför på sin höjd anses som möjliga och inte som 
några tolkningar som med stor sannolikhet stämmer med den historiska verkligheten. Detta gäller 
särskilt de sammanfattande scheman som ställs upp, dessa har i sin kortfattade utformning förlorat 
denna nyans av osäkerhet. 
       Den spekulativa osäkerheten är en av svårigheterna med studiet av tänkande och mentalitet 
utifrån handlingsmönster eftersom det inte kan uteslutas att dessa har sin grund i annat än 
värderingar och mentalitet samt att en och samma mentalitet och värdering skulle kunna leda till 
olika handlingsmönster beroende på andra faktorer. Men denna problematik behöver inte göra det 
helt omöjligt att dra några preliminära hypoteser utifrån det undersökta materialet men det behöver 
sägas att tolkningarna inte är helt problemfria och ovedersägliga. Resultaten behöver nog bekräftas av 
andra bredare undersökningar för att kunna ges en större tillförlitlighet än de rent hypotetiskt möjliga 
resultat som denna undersökning kan ge.  
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         7.2.1   Tänkande och mentalitet utifrån de teoretiska modellerna  
 
Startpunkten för resonemangen är de grundläggande handlingsmönstren som kommit fram av min 
empiriska undersökning. Dessa handlingsmönster kan i en förenklad modell karaktäriseras enligt 
följande schema 2 nedan för de båda kategorierna.  
 
 
 

 
 

                            De lejda                    De som lejde Schema 2 
1660 - 65 1669 - 74 1678 - 82 1660 - 65 1669 - 74 1678 - 82 

Handlingsmönster Hög relativ  
rymningsfrekvens 

Låg relativ  
rymningsfrekvens 

Stor  
frånvaro 

Individuell 
lejning 

Kollektiv 
lejning 

Kollektiv 
protest 

 
Jag fortsätter nu med den operativa frågan om vilket tänkande som skulle kunna antas ha funnits hos 
de studerade kategorierna lejda och lejare? 
 
 
De lejdas tänkande 
När det gäller de lejda så kan dessas handlingsmönster analyseras enligt modellen anpassning – 
protest på följande sätt. Anpassningen hos de lejda kan då ha varit ett samlat handlingsmönster som 
påverkades av den rådande patriarkala samhällsstrukturen. Propagandan och den religiöst förankrade 
hierarkin bidrog till att pacificera de underlydande inom lokalsamhället både externt, via påtryck-
ningar och sanktioner och internt via en personlig internalisering av tänkandet och en identitets-
bildning efter dess mönster. En pacificering som rättfärdigar och förklarar situationen både för dem 
som står som överordnade och de som är underlydande. På samma sätt kan protesten ses som en 
motvikt till detta, en protest i vilken individen eller kategorin förutom en ren överlevnadsstrategi 
även omedvetet bildar en annan identitet som ifrågasätter den rådande ordningen.  
      Utifrån detta resonemang skulle den minskade rymningsfrekvensen kunna ha varit en indikation 
på att viljan till anpassning med tiden möjligen hade blivit större och att detta då varit kopplat till det 
alltmer institutionaliserade ersättarsystemet.  Den nedåtgående trenden på rymningsfrekvensen skulle 
då kunna ge indikationer på att oviljan och aversionen mot knekttjänsten hos de lejda möjligen hade 
minskat från att tidigare ha varit relativt stor i jämförelse med de lagskrivna.133  
      Uttryckt i termer från Jarricks mentalitetsnivåer skulle den individuelle lejde rymmarens 
handlingsval i knektårsgrupp 1, 1660-65 vara en tydligt artikulerad tanke. Går vi sedan ned på en 
kollektiv nivå med alla de lejda rymmarna, då skulle handlingen mer uttrycka en allmän aversion eller 
en icke-identifiering med knektrollen. Rör vi oss sedan ut i kategorin lejda som helhet skulle detta då 
motsvara en oartikulerad och otydlig och i kollektivet internaliserad mentalitet om att inte acceptera 
detta med att vara knekt. Rymning var naturligtvis en individuell överlevnadsstrategi men dessa 
okoordinerade handlingar från många knektar kan ändå ses som en omedvetet genomförd kollektiv 
handling och på det sättet kan det ses som uttryck för en tankestruktur på ett mentalitetsplan.        
      Samma terminologi gällande knektårsgrupp 2, 1669-74 skulle även här visa på att de lejda 
rymmarnas individuella handlingsval hade en relativt tydligt artikulerad hållning att vilja rymma. 
Däremot skulle rymmarna som kollektiv då möjligen visa på en något större oartikulerad acceptans 
av detta att vara knekt, men med en lite högre smärttröskel. Hela kategorin av lejda skulle då kunna 
ha internaliserat en något mindre framträdande oartikulerad aversion, dvs. en liten mentalitets-
förskjutning mot en högre acceptans av detta med att vara knekt. Resultatet blir att skillnaden på 
individuell nivå är marginell och sporadisk medan skillnaden för hela kollektivet av lejda är 

                                                
133 Det är viktigt att understryka att jag med detta med ökad lojalitet till knekttjänsten inte bara menas att de lejda aktivt  
    anpassade sig till det hela utifrån en ökad positiv inställning. Den minskade aversionen kan nog också lika gärna ses  
    som utslag av en ökad uppgivenhet. Minskningen av rymningsfrekvensen kanske är ett tecken på att frustrationen i allt  
    högre grad kanaliserades till protestformer utanför denna undersöknings område. Österberg pekar på att olika sociala  
    kategoriers eventuella tystnad, maskningsbeteenden och ökade brottslighet kan vara möjliga kanaler för frustration  
    över uppkomna situationer hos de marginaliserade kategorierna.  
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ackumulerad och signalera en liten indikation på att en minskning av det aktiva motståndet mot att 
vara knekt möjligen kan ha förekommit i det kollektiva tänkandet.  
     Undersökningen har kommit fram till att rymningsfrekvensen hos kategorin lejda minskade 
mellan knektårsgrupperna under det att den ökade något för de lagskrivna. Att rymningsnivån bland 
de lejda som helhet minskade tolkar jag som möjliga indikationer på att en ökad passiv lojalitet till 
knekttjänsten höll på att utvecklas hos dem som lejdes i den senare knektårsgruppen. Det skulle då 
kunna peka på en viss förskjutning av den kollektiva mentaliteten mot en strategi av ökad 
anpassning. I diskussionen om den lejdes lojalitet till knektuppdraget så är det även viktigt att komma 
ihåg att individen vid denna tid kulturellt var starkt bunden och styrd av kollektivet för sin identitet 
och ställning i samhället. Detta bör också ha påverkat den enskilde legokarlens syn på sin roll. Att 
utmana detta genom att rymma skulle kunna leda till att han ännu mer marginaliserades i eller 
uteslöts ur samhällsgemenskapen eftersom han brutit mot överenskommelser och den givna 
moralen. 
     I interaktionen mellan den lejde och lejaren kan legan ges en överförd betydelse som tas från 
löneförhållandet i den patriarkala relationen mellan husbonde och tjänstefolk. Legokarlen kan då 
anses stå i samma typ av relation och underordning gentemot sin lejare, vare sig det var en bonde 
eller en rote av bönder som lejde. Aktuell forskning visar att ett sådant beroendeförhållande fanns. 
Legokarlarna blev med tiden ofta en del av hushållet och kunde på det sättet få ett liknande lojalitets-
band till sin lejare som övrigt tjänstfolk hade till sina husbönder. Legan kunde också vara en drivkraft 
för de egendomslösa att föra sig och sin eventuella familj upp till bondestatus eftersom de då kunde 
skaffa sig jord och med det en bättre status och framtid. Jord och gård gav dem det oberoende som 
ansågs som det naturliga tillståndet för den som var en moraliskt nyttig del av bondekollektivet. 
Frukten av detta skulle också på sikt kunna leda till en ökad anpassningsvilja.  
      Den religiösa propagandan och gammaltestamentliga förkunnelsen kan också ha gjort att den 
egna situationen uppfattades som ett straff för egna eller kollektivets synder. I det ljuset skulle detta 
att bli knekt kunna ses som en del av den allsmäktige Gudens handlande med individen enligt veder-
gällningstanken. Att detta kan ha bidragit till att inte fler rymde eller protesterade skulle också kunna 
ingå i en möjlig förklaring till att lojaliteten relativt sett kan ha ökat med tiden.  
      De möjliga analysresultaten sammanfattas i schema 3 nedan där tänkandet delas upp i två av 
Jarricks mentalitetsnivåer, den reflexiva och individuella och den oartikulerade och kollektiva. Analys-
resultaten av lejarnas tänkande som diskuteras i följande avsnitt är också införda i detta schema. 
 
 

 
 

Schema 3 
 

                     De lejda                            De som lejde 

Tänkande 1660 - 65 1669 - 74 1678 - 82 1660 - 65 1669 - 74 1678 – 82 

Individuellt 
Reflexivt tänkande 

Relativt stor 
tanke på  
rymning 

Relativt sett 
mindre  
tanke på 
rymning 

- Lejning = 
möjlig  
personlig  
lösning 

Lejning = 
avlastande 
lösning 

Problem = 
Kollektiv lejning  
fungerar inte längre. 
Underordnade går fria. 

Kollektiv  
oartikulerad  
mentalitet 

Relativt stor 
aversion 

Relativt sett 
mindre  
aversion 

- Lejning = 
personlig  
lösning 

Lejning = 
förutsatt  
kollektiv 
lösning 

Den självklara kollektiva 
lösningen hotad. 
Abnormt att tjänste- 
kategorier går fria 

 
 
 
Lejarnas tänkande 
Utifrån den tidigmoderna mentaliteten så kan begreppsmodellen anpassning – konflikt ge oss en 
tolkningsram för hur dessa tänkte. Anpassningen är här det av överheten förväntade beteendet att de 
underlydande, i detta fall de egendomslösa, skulle underordna sig och anpassa sig till kraven. Inte 
bara anpassa sig till statens krav utan också till kraven från de lokala husbönderna. Kraven på både 
utskrivningar och skatter ledde till att det i skärningspunkten, mellan Kungens önskan att skatte-
kraften skulle bevaras och Kronans behov av knektar, växte fram ett system av anpassning hos 
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lejarna. Denna anpassning gjordes genom att konflikten överfördes till de obesuttnas kategori, 
genom att knektarna i allt högre grad togs från dessa som ingen skatt kunde betala,.  
      Utryckt i Jarricks tankenivåer skulle en möjlig tolkning av den individuelle lejarens tänkande i 
handlingsmönstret 1660-1665 var att denne var glad över att han kunnat leja och på det sättet sluppit 
gå ut som knekt. Detta understryks av att lejningen då också var en mer individuell affär. Denna 
möjliga tolkning överförd på den kollektiva nivån med alla lejare skulle då kunna betyda att en 
oartikulerad mentalitet med innebörden att lejning som en personlig lösning var lösningen på 
problemet för kollektivet, möjligen kan ha funnits. Under perioden 1669-1674 så skulle den 
individuella lejarens tanke om den då mer frekvent förekommande kollektiva lejningen möjligen 
kunna ha varit att denna var en för individen inte så betungande lösning på problemet.134 När denna 
tanke på samma sätt förs ner på den oartikulerade kollektiva nivån skulle den då motsvara en liten 
möjlig mentalitetsförskjutning mot kollektiv lejning som ett förutsatt handlingsmönster.  
      Vid tiden för 1682-års besvär och den då uppkomna konflikten blottlades en reflexiv tanke-
struktur på det individuella planet och en oartikulerad mentalitet på det kollektiva planet. På det 
individuella planet135 kan tanken hos bönderna rimligen ha varit att det uppkomna problemet var att 
det inte gick eller att de kanske inte fick leja kollektivt samtidigt som personer som var underordnade 
dem gick fria. På mentalitetsnivån skulle det oartikulerade tänkandet då möjligen kunna ha gått ut på 
att den självklara lejningen på kollektiv grund hade hotats samt att det var onormalt att de socialt sett 
underordnade och utdefinierade tjänstekategorierna inte användes till det som de enligt tidens 
normer var till för.  
       Ett sådant tänkande och en sådan mentalitet skulle kunna haft sina rötter i flera förhållanden. 
Böndernas strukturella underordnande sedan lång tid under Kung och Krona kan ha kompenserats 
med att de själva ställdes i samma sorts relation gentemot de egendomslösa och socialt deklasserade 
fast då som den strukturellt överordnade kategorin. Något som bör ha förstärkts av 
tjänstehjonsstadgans moraliska och mentala piska. En piska som förstärktes av hotet om utskrivning 
för alla som inte ville arbeta och göra tjänst.  I sin relation till Kung och Krona så var lejningen ett 
sätt för bönderna att gynna och underbygga sin maktställning i hierarkin och i den andan bör alltså 
allmogebesväret ses. De förhandlade med Kungen på de obesuttnas bekostnad.  
      Vanan att sköta det politiska styrandet på lokalnivå gjorde att bönderna lätt kunde bruka en 
hävdvunnen definitionsrätt av kollektivets intressen i en uppkommen problematik. Att så bör vara 
fallet kan tankeexperimentet kanske visa om det hade varit drängar och legokarlar som skrivit 
besväret. Dessa hade förmodligen definierat problematiken på ett helt annat sätt. Det faktum att de 
rent praktiskt bör ha varit ett fåtal personer inblandade i formuleringen av besvären innebär att dessa 
texter visar på en bättre synlig tankestruktur än de tankar vi kan utvinna ur de lejdas handlings-
mönster i undersökningen. Alla bönder kan ju knappast personligen ha sagt sitt som textens konkreta 
utformning genom att sitta med vid bordet under dess författande. 
      Att bönder i sin relation med sina underlydande lättare tog till sig hustavlans ideologi och 
patriarkala struktur kan nog förutsättas eftersom detta givetvis ledde till fördelar både för den 
individuelle bonden och för kollektivet av bönder. Inte minst genom att det gav dem en oinskränkt 
rätt till sina underlydandes liv. I det ljuset kan relationen mellan lejande bonde och lejd karl ses. 
Bonden gav en lön, legan, till den lejde för ett uppdrag som krävde livet som insats. Möjligen fanns 
det ett med tiden förgivettaget tänkande utifrån en patriarkal mentalitet som hotades i den 
problematik som besvären beskriver. 
      Avsnittets resultat sammanfattas i schema 3 på föregående sida tillsammans med de tidigare 
diskussionsresultaten gällande de lejdas tänkande. 
      Men det kan heller inte vara långsökt att tänka sig att legokarlar och andra utdefinierade 
knektämnen sågs som en naturlig del av ett syndabocks- och offerlammstänkande vilket också är en 
naturlig del av Gamla Testamentets religiösa värld. Det var ju ur den idévärlden som mycket av den 
officiella propagandan om kriget hämtade sin inspiration. Kriget var enligt den ett resultat av synd. 
Vedergällnings-tanken förutsatte Guds dom, bot och bättring. Eftersom legofolk och andra på andra 

                                                
134 Det är rimligt att anta att legans storlek minskade för den enskilde bonden om flera bönder betalade samma legokarl. 
135 Här definierar jag besvärsskrivelsens författare som en individ. Givetvis bör denna ha haft flera upphovsmän men  
    dessa bör i antal ha varit långt färre än den grupp som de genom besväret företräder. Därför blir de i sammanhanget  
    behandlade som individuell aktör på det reflexiva planet. 



 36 

grunder ändå fick ta knektuppdraget i böndernas ställe så kan det vara möjligt att föreställningar i 
termer av synda-bock och offerlamm kunde rättfärdiga det hela. Syndabockar som bär bort skulden i 
folkets ställe och offerlamm som sonar dess synder kan ha funnits med i tänkandet runt 
ersättarpraktiken, även om detta kanske inte uttryckts explicit i något källmaterial. Detta kan ha varit 
en tyst självklar mentalitet som inte behövts artikuleras. Att den varit levande i folkets medvetande 
visar det faktum att dessa metaforer fortfarande hålls levande i vårt språk än idag. Denna hypotes kan 
stärkas av det faktum att knektvalet ibland gjordes av disciplinskäl för att bringa ordning i 
gemenskapen eller att den person som förbrutit sig mot den rådande moraliska kodexen kunde få 
sona sitt brott genom att bli knekt. Men en närmare undersökning gällande denna skuldbärarhypotes 
behöver göras för att den ska få en förklaringsmässig bärighet, men som hypotes för fortsatt 
forskning tror jag att den är fruktbar och kan tillföra nya problemgenererande perspektiv på den 
sociala och religiösa legitimeringen runt utskrivningar och ersättarsystem. 
 
 
         7.2.2   Identitet och mentalitet utifrån de teoretiska modellerna  
 
Frågan är nu vilka identiteter som hypotetiskt kan konstrueras hos de studerade kategorierna lejda 
och lejare, utifrån undersökningens antaganden? Den första utgångspunkten, enligt Horgby, är att en 
identitet hos en kategori inte kan definieras utifrån den enskilde kategorimedlemmens erfarenheter 
utan definieras utifrån kategorins gemensamma erfarenheter. I den aktuella undersökningen så utgörs 
den gemensamma erfarenheten av själva lejningen vilken kan antas ha varit relativt lika för alla inom 
var och en av kategorierna. Den gemensamma erfarenhetens identitet definieras också genom en 
avgränsning mot andra kategorier. Detta innebär i min undersökning att kategorierna i så fall i 
huvudsak definieras av ”dom andra” men jag även tar hänsyn till den underförstådda avgränsande 
definition av sig själva som en kategori själv kan anses göra genom sin definition av ”dom andra”. En 
gränssättning måste ju per definition utgå från definierade olikheter som av aktörerna anses vara så 
speciella och viktiga att gränsen behövs. 
      När det gäller de som lejdes så är det svårt att finna några explicita uttryck för hur de såg på sig 
själva och sin identitet. Därför får denna indirekt studeras genom deras handlingsmönster och den 
möjliga gränsdragning de då gör utifrån dessa handlingar gentemot ”dom andra”, dvs. de som lejde.  
     Det verkar som undersökningens resultat kan ge indikationer på att ”viljan” till att vara legokarl 
med tiden möjligen ökade något och att detta nya handlingsmönster av anpassning då skulle kunna 
var ett tecken på en möjlig mentalitetsförskjutning i vilken identiteten hos legokarlarna gick från att 
vara en ospecificerad underklass av egendomslösa till att mer likna en klass av soldater. Villstrands 
tanke om det ständiga knekthållets tidiga sociala realitet styrks av dessa indikativa resultat om de 
lejdas ökade anpassningsstrategi. Det anmärkningsvärda är att detta inte motsägs av den pressande 
situation som kriget bör ha utgjort för knektarna i allmänhet. Inte ens då så höjs den relativa 
rymningsfrekvensen hos de lejda jämfört med de lagskrivna även om den hos båda kategorierna i 
absoluta tal faktiskt steg.  
      Den fredstida utvecklingen av lejningsmönstret visar på en institutionalisering av processen där 
lejningen i stort går ifrån den individuella lejningen till förmån för den kollektiva lejningen via roten. 
Utvecklingen under krigsperioden av lejningen enligt diagram 6 på sidan 29 visar på en nästintill total 
kollaps av denna i princip institutionaliserade rote-lejning. Hela utvecklingen fram till kriget skulle 
kunna beskrivas som att lejningen utvecklades från en möjlighet till en självklarhet. Böndernas 
självbild bör ha varit att de var fria genom sin förmåga att leja och att ”dom andra” är de som ska 
göra jobbet. Sedan kom kriget och hela strukturen av lejningsmönstret förändrades. Ut ur detta kom 
de problem som låg till grund för besväret. Här blottläggs en möjlig självuppfattning, identitet, hos 
bönderna att de som lejare inte skulle behöva gå. Deras underförstådda identitetsavgränsning till ”de 
andra”, dvs. de lejda som är utanför gemenskapen, är att dom har en självskriven identitet som 
knektar. Detta formerar en kollektiv identitet av knektfrälse hos lejarna som avgränsar dem gentemot 
andra kategorier och gör att lejningen går från att var en godtagbar lösning till att vara den 
självskrivna. 
      Detta kan studeras genom den utdefiniering av de lejda som framkommer i allmogens besvär. 
Bönderna identifierar sig som de skattebetalande undersåtarna och inrättar sig i den kategori som 
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enligt Kungen ska vara förskonade från att bli knekt. När de avslutat sitt besvär undertecknar de 
brevet till Kungen med att hela allmogen stod bakom det de skrivit. De ger alltså uttryck för att det 
som skrivs är förenligt med det gemensamma tänkandet i den bygd som de företräder i skrivelsen. 
Detta skulle kunna tolkas på två sätt. Dels utifrån att det som skrivs verkligen vore alla de i besväret 
berörda parternas ståndpunkt och bild av läget. Dels utifrån att det bara är böndernas vilja som 
kommer till uttryck oavsett hur de andra, drängar och legokarlar, upplevde situationen. 
      Enligt den första tolkningsmodellen så förutsätts att de underlägsna kategorierna anpassat sig till 
den grad att de ser det som självklart att de tar knektuppdraget istället för de överordnade bönderna. 
I så fall skulle deras identitet vara definierad som de tjänstehjon som hustavlan gav en beskrivning av. 
De skulle lyda utan att knota med kyrkans goda minne. Dessutom förutsätter det att bönderna i sin 
bild av verkligheten ansåg att legofolk och drängar var en del av den sociala gemenskapen. Enligt den 
andra tolkningsmodellen så utdefinieras dessa kategorier från allmogen även om de rent funktionellt 
var en del av den. I synnerhet drängarna skulle kunna vara en del av en sådan, med-men-ändå-inte-
kategori. Legokarlarna skulle då vara en sådan nödvändig men utdefinierad kategori som inte hade de 
rättigheter som det patriarkala tänkandet idealt förutsatte. 
     Ett möjligt schema över de hypotetiskt konstruerade identiteterna enligt denna analys 
sammanfattas i schema 4 nedan där den egna identiteten bryts mot den identitet som tillskrivits 
respektive kategori av ”dom andra”. 
 
 

 

Schema 4 
 

                         De lejda                             De som lejde 

Identitet   1660 - 65   1669 - 74   1678 - 82   1660 - 65    1669 - 74     1678 - 82 

Identiteten enligt  
kategorin själv 

Underklass Begynnande  
soldatklass 

- Knektbefriade  
män på  
individuell 
grund 

Knektbefriade 
män på  
kollektiv 
grund 

Självskrivet 
knektbefriade 
män som är  
en skatteresurs 

Identitet tillskriven  
av ”dom andra” 

Tjänstehjon 
till hushållet 

Tjänstehjon 
till kollektivet 

Självskrivna 
som knektar 

Husbönder  
för individen 

            Husbönder  
           för kollektivet 
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   7.3    Slutsatser och avslutande reflektioner 
 
De sammantagna möjliga tolkningsbilderna från schema 2 på sidan 32, schema 3 på sidan 34 och 
schema 4 på föregående sida har jag schematiskt ställt upp i schema 5 nedan. Dessutom inkluderas 
en notering om diskussionsresultatens förhållande till begreppsparet anpassning – protest. Rent 
generellt så pekar resultaten utifrån begreppsparet anpassning – protest på att det möjligtvis kan ha 
skett en utveckling hos kategorin lejda från ett handlingsmönster präglat av protest till ett 
handlingsmönster av ökad anpassning. En viss mentalitetsförskjutning inom kategorin lejda skulle 
alltså kunna urskiljas där identiteten långsamt transformeras mot en alltmer tydlig knektklass. Men 
denna möjliga förskjutning är i så fall relativt liten vilket i och för sig inte är ett problem utifrån den i 
ett mentalitetssammanhang korta tidsperiod som studerats. Det ligger ju i mentaliteters natur att vara 
tröga och tidskrävande.  
      På samma sätt skulle en liknande utveckling möjligtvis kunna ha skett inom kategorin lejare 
utifrån samma begreppspar anpassning – protest. Fram till kriget så kännetecknas deras 
handlingsmönster av en alltmer ökad anpassning till de krav som påläggs uppifrån från staten och i 
denna anpassning utvecklas nya lejningsmönster och strategier. Men denna process hotades under 
krigsperioden fram till år 1682. Ett brott mot trenden som når ett crescendo genom 
allmogebesvärens tydliga attityd av protest och rekommenderade lösningar. Trots att böndernas 
grundhållning fortfarande var präglad av en positiv anpassning till överhetens krav på knektar.  
      Inom kategorin lejare så kan det möjligtvis också urskiljas en förskjutning av attityden till 
lejningen som går i takt med lejningsmönstrets förändring. En attityd vars underliggande mentalitet 
först kommer i tydlig dager när den utmanas i efterspelet av 1675-79 års krig. Här ser vi framväxten 
av en föreställning hos bönderna om sig själva som ett knektfrälse vilka självskrivet ska tillhöra den 
icke-krigförande delen av allmogen. Förmodligen skulle denna mentalitetsgrundade föreställning 
redan tidigare kunna ha funnits men utifrån mina utgångspunkter tolkar jag att denna i så fall skulle 
ha förstärkts och kanske i alla fall i viss mån ha orsakats av lejningsmönstrets förändring och den 
mindre attitydförändring som enligt undersökningen möjligtvis skulle kunna ha funnits hos de lejda 
under perioden. 
 
 
 

 

Schema 5                          De lejda                           De som lejde 

   1660 - 65  1669 - 74   1678 - 82  1660 - 65   1669 - 74    1678 - 82 

Handlings-
mönster 

Hög relativ  
rymnings-
frekvens 

Låg relativ  
rymnings-
frekvens 

Stor  
frånvaro 

Individuell 
 lejning 

Kollektiv  
lejning 

Kollektiv  
protest 

Tänkande   
       Individuellt 
            Reflexivt                
           tänkande 
      
 

 
 

Relativt stor 
tanke på  
rymning 

 
 

Relativt sett  
mindre  
tanke på 
rymning 

 
 

- 

 
 

Lejning = 
möjlig  
personlig  
lösning 

 

 
Lejning = 
avlastande 
lösning 

 

 
Problem = 
Kollektiv lejning  
fungerar inte längre. 
Underordnade 
går fria. 

           Kollektiv      
     oartikulerad  
        mentalitet 

Relativt stor 
aversion  
mot att vara 
knekt 

Relativt sett  
mindre  
aversion 

- Lejning = 
personlig  
lösning 

Lejning = 
förutsatt  
kollektiv 
lösning 

Den självklara  
kollektiva lösningen  
hotad. Abnormt att  
Tjänstekategorier 
går fria 

 
 

Underklass 

 
 

Begynnande  
soldatklass 

 
 

- 

 
 

Knektbefriade 
män på  
individuell 
grund 

 
 

Knektbefriade 
män på  
kollektiv 
grund 

 
 

Självskrivet 
knektbefriade 
män som är  
en skatteresurs 

Tjänstehjon 
till hushållet 

Tjänstehjon 
till kollektivet 

Självskrivna 
som knektar

Husbönder  
för individen 

              Husbönder  
            för kollektivet 

Identitet 
 

        Identiteten 
Enligt kategorin 
                   själv 
 
            Identitet 
           tillskriven 
av ”dom andra”     Protest            -           Anpassning    Anpassning            -          Protest/Anpassning 
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Resultaten av undersökningen har så här långt med nödvändighet blivit strukturellt orienterade. Men 
bakom alla blottlagda hypotetiskt möjliga tendenser, strukturer, mönster, identiteter och mentaliteter 
fanns de enskilda aktörerna. De individer som ofta omedvetet genom sina individuella livsval och 
internaliserade föreställningar påverkade och påverkades av de undersökta samhällsprocesserna på ett 
sätt som de rimligen inte kan ha förutsatt.  
     Den i inledningen omnämnde Jöns Jönssons legokarlskamrater gjorde alltså med tiden allt mer 
sällan valet att rymma. Detta skulle utifrån mitt tolkningsperspektiv kunna vara indikationer på en 
möjlig anpassning till det rådande systemet hos legokarlarna som kollektiv. Även om legokarlen som 
individ ofta kanske inte uppfattade sig som anpassad till detta system. På samma sätt kan den 
enskilde bonden som i slutet på 1670-talet hade förlorat allt genom de problematiska utskrivningarna 
bakom besväret 1682 kanske inte ha varit medveten om att hans och hans olycksbröders kollektiva 
reaktion både kan ha blottlagt och befäst något. De kan ha avslöjat och befäst den enligt 
undersökningen möjliga hypotetiskt konstruerade identitetsmässiga stratifiering som sakta höll på att 
ske utifrån en underliggande mentalitet av social stratifiering. En förändring som skulle kunna ha 
varit en del av den med tiden allt större klyftan inom allmogen. En social och ekonomisk klyfta 
mellan knektar, tjänstehjon på ena sidan och de jordägande bönderna på den andra. En stratifiering 
som i så fall till en del kan ha haft sin upprinnelse i de svenska böndernas överlevnadsstrategi. En 
strategi som utvecklades när Kronans män årligen gick runt i landet och bildligt talat, knackade på i 
stugor och torp för att kunna fylla sina led.  
     Den enes bröd är den andres död som ordstävet säger. Men denna problematikstafett kunde 
troligen inte ha genomförts lika framgångsrikt utan den antagna kulturella mentalitetsförskjutnings-
process hos allmogens alla parter och som på olika sätt aktivt eller passivt legitimerade denna 
process. Samhället höll ihop eftersom dess inbördes delar trots protester ändå behöll sina funktioner 
och anpassade sig efter detta.  
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8.    Sammanfattning 
 
Denna undersökning har haft som syfte att undersöka bildningen av olika sociala identiteter inom 
några olika kategorier inom den svenska allmogen. Detta har utförts genom att med hjälp av olika 
handlingsmönster, verbala eller icke-verbala, kartlägga sådana mönster och förändringar som skulle 
kunna vara tecken på en djupare liggande mentalitet. I denna sökta mentalitet har då kulturbegreppet 
identitet identifierats och hypotetiskt konstruerats för de olika kategorierna. 
       Undersökningens geografiska område är 6 härader i landskapet Närke. Askers, Sköllersta, Glans-
hammars, Kumla, Edsbergs och Grimstens härader. Den studerade tidsperioden är 1660-1681. 
       En av kategorierna som har studerats är dem som under 1600-talet i allt högre grad lät sig lejas 
som ersättare för de som skrivits ut som ordinarie knektar till armén genom den rekryteringsform 
som användes under denna period, utskrivningar. En annan kategori är de som i detta arbete kallas 
lejare vilket ofta var de besuttna bönderna som genom detta kunde undkomma ödet att bli utskriven 
till knekt i ett i hög grad krigiskt sekel. Den interaktion som dessa kategorier hade med varandra har 
studerats över två tidsperioder och två del-undersökningar. En av dessa är en del-undersökning med 
perspektivet på de lejda. I den undersökningen har de lejdas rymningsmönster procentuellt jämförts 
med de vanliga knektarna under två separata rekryteringsperioder. En av tidsperioderna är 1660-65 
och den andra 1669-74. De knektar som skrivits in i rullorna i respektive period har sedan följts år 
från år. De olika kategorierna inom dessa årsklasser av knektarna har sedan studerats med avseende 
på hur ofta de som kategori rymde från tjänsten. Även lejningsmönstrets utveckling har kartlagts och 
resultaten av denna kartläggning är bryggan som binder ihop denna del av undersökningen med nästa 
del-undersökning.    
      Denna andra del-undersökning har haft lejarna i fokus och dessa har studerats utifrån de besvär 
som skickades in 1682 i vilket de klagades över att bönder blev knektar istället för drängar och 
legokarlar i de senaste utskrivningarna innan besväret skrevs. Här har en analys gjorts av både de 
aktuella årens utskrivningar och besvärsbreven till Kungen. Det kartlagda lejningsmönstret har sedan 
satts ihop med den tidigare del-undersökningens resultat. 
      Resultatet av undersökningen är att lejningsmönstret över den undersökta perioden 1660-1674 
stadigt förändrades genom att lejning blev allt vanligare och närmade sig nivån 3 av 4 knektar från att 
ha legat på varannan knekt. Även lejningsmönstret inom kategorin lejda förändrades till att mer vara 
en kollektiv lösning för de olika rotarna istället för att ha varit en övervägande individuell lösning. 
När det gäller handlingsmönstret hos kategorin lejda så visade undersökningen att rymningen som 
handlingsalternativ tydligt gick ner och nästan halverades i kategorin lejda medan rymningen i 
kategorin lagskrivna knektar gick upp något. Rymningen var också vanligare bland de lejda i den 
första tidsperioden 1660-65 än hos de vanliga knektarna men denna skillnad planade ut under den 
andra perioden, 1669-74. 
     När det gäller lejarnas handlingsmönster så fann undersökningen att de skulle kunna ha agerat 
utifrån en möjlig underliggande mentalitet starkt präglad av överordning och utdefiniering av de 
kategorier som borde ha varit knektar istället för bönderna. Samt att lejarna kanske mer reagerade på 
lejningsmönstrets förändring än på att ett antal bönder fick bli knektar. 
     Slutresultatet är att det under tidsperioden kan ha pågått en liten mentalitetsförskjutningsprocess 
där de lejda i allt högre grad, mer eller mindre frivilligt, valde en strategi av anpassning till sitt 
uppdrag och att lejarna gick från en anpassningsprocess mot ett allt smidigare lejningsmönster till en 
momentan protest mot att detta inte fungerade. En protest som kan ha blottlagt hur de såg på sin 
egen identitet och vilken identitet de tillskrev de lejda. Deras egen identitet kan enligt den tolkningen 
av resultaten vara de självskrivet knektbefriade medan de lejdas identitet som social kategori per 
definition kan ha varit den självskrivne knekten. Denna tillskrivna identitet kan utifrån den möjliga 
tolkningen av resultaten utifrån rymningsfrekvensen även till viss grad ha börjat att aktivt eller passivt 
anammats av de lejda som kollektiv. 
      Undersökningen kan möjligen hypotetiskt styrka att den i forskningen beskrivna sociala 
stratifieringen i en särskild soldatklass och en överordnad bondeelit även kan ha pågått i detta 
undersökningsområde under den undersökta perioden.  
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Bilaga 1     Karta över Närke under 1600-talet med undersökningens olika härader och   
       socknar  

 

     
Kartan är en bearbetning av Bodell (1970), 
figur 2 och 3, s.25f. De mindre sjöarnas placeringar  
är ungefärliga och gjorda av Lars Hällzon. 
 
 
Socknarna häradsvis 
 
Askers härad    Sköllersta härad   Glanshammars härad 
        1) Mellösa,             4) Gällersta                        9) Rinkaby 
        2 )Asker             5) Norrbyås                     10) Glanshammar  
        3) Lännäs            6) Ekeby                          11) Ödeby 
             7) Sköllersta                     12) Lillkyrka      
                                  8) Svennevad                   13) Götlunda 
                     
Kumla härad           Edsbergs härad                 Grimstens härad 
        14) Kumla            17) Hidinge                      22) Hackvad 
        15) Hallsberg            18) Knista                        23) Viby 
        16) Lerbäck            19) Kvistbro  
             20) Edsberg 
                                  21) Tångeråsa  
      
                
        
 

         De undersökta häraderna 
 
         Grönt       = Askers Härad 
         Gult         = Sköllersta härad           
         Olivgrönt = Glanshammars härad 
         Rosa         = Kumla härad 
         Orange     = Edsbergs härad  
         Brunt        = Grimstens härad 
          



 45 

Bilaga 2  Tabell 4 – 10 och diagram 7  sida 1/4 
 
 
 

Tabell 4     Antalet utskrivna och lagskrivna plus antalet lejda och deras lejningsform för båda  
                  knektårsgrupperna. Askers, Sköllersta och Glanshammars härader. 
 

                    Lejda och lagskrivna i procent av det totala antalet. Rote-lejda och person-lejda i procent av deras 
                     respektive kategoris antal.  Extrakt av tabell 9 och 10 längst bak på sidan 48. 
 

 Knektårsgrupp 1       1660 - 1665 Knektårsgrupp 2       1669 - 1674 

 Totalt Lag 
-skrivna 

Lejda Lejd  
av   
roten 

Lejd  
av 
person 

Totalt Lag 
-skrivna 

Lejda Lejd  
av  
roten 

Lejd  
av  
person 

Antal 213 110 103 29 74 174 51 123 85 38 
Procent 
av totalt  
antal 

 52 % 48 %    29 % 71 %   

Procent  
av antalet  
inom 
kategorin 

   28 % 72 %    69 % 31 % 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5     Antalet utskrivna och lagskrivna plus antalet lejda och deras lejningsform för båda  
                  knektårsgrupperna. Bara Askers och Sköllersta härad utan Glanshammar. 
 

 Alla kategorier i procent av det totala antalet utskrivna knektar. Bearbetade uppgifter från tabell 4 ovan. 
 Tabellen är en del underlaget för diagram 6 på sidan 31. 
 

 Knektårsgrupp 1       1660 - 1665 Knektårsgrupp 2       1669 - 1674 

 Totalt Lag 
-skrivna 

Lejda Lejd  
av   
roten 

Lejd  
av 
person 

Totalt Lag 
-skrivna 

Lejda Lejd  
av  
roten 

Lejd  
av  
person 

Antal 152 75 77 15 62 123 44 79 46 33 

Procent 
av totalt  
antal 

 49 % 51 % 10 % 41 %  36 % 64 % 37 % 27 % 

Procent  
av antalet 
inom 
kategorin 

   19 % 81 %    58 % 42 % 
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Bilaga 2      sida 2/4 
 
 
 
 

Tabell 6      Rymningsfrekvens och andra aktiva och passiva handlingsmönster i absoluta och  
                    relativa tal. Asker, Sköllersta och Glanshammars härader. 
  

Procentantalen är beräknade utifrån knektårsgruppens totala antal utom inom kategorin lejda. Där beräknas andelen 
utifrån lejningskategorins totala antal inom knektårsgruppen se tabell 1. Siffror inom parantes gäller om beräkningen 
grundas på antalet rymningar. 2 stycken rote-lejda knektar rymde två gånger vardera i knektårsgrupp 1 och 1 stycken rote-
lejd rymde 2 gånger i knektårsgrupp 2. Skulle beräkningen göras efter antalet rymningar skulle de rote-lejdas 
rymningsfrekvens i knektårsgrupp 1 ligga på 25 % och i knektårsgrupp på 13 %.  
      Beteckningen kända avgångsorsaker står där för flera saker. Under denna rubrik har avgångsorsaker som dödsfall, 
sjukdom, fångenskap hos fienden, eller sådana som noterats som bortkomna, förkomna. Även de som avskrivits av ålder 
eller oduglighet eller som under tjänsten lejt en ersättare finns under denna rubrik. Under beteckningen kommenderade 
och sedan borta förs alla de knektar in som sista gången de nämns är kommenderade till olika uppgifter. Förmodligen var 
alla dessa kvar i tjänst men noterade på annat håll som denna undersökning inte har kunnat studera.  
Extrakt av tabell 9 och 10 längst bak på sidan 48. 
 
 

 Knektårsgrupp 1       1660 - 1665 Knektårsgrupp 2       1669 - 1674 

          lejda          lagskrivna lejda lagskrivna 

Händelsekategori Antal procent Antal procent Antal procent Antal procent 

Rymda 18 (20) 17 % 8 7 % 14 (15) 11 % 5 10 % 

           Rote-lejda 5 (7)       17 %   10 (11)        12 %   

           Person-lejda 13       18 %   4        11 %   
Kända avgångsorsaker 12 12 % 11 10 % 17 14 % 4 8 % 

Kommenderade och sedan borta 10 10 % 16 15 % 12 10 % 10 20 % 
Borta utan kommentar 54 52 % 64 58 % 58 48 % 26 51 %  

Kvar i tjänst 1681 9 9 % 10 9 % 22 18 % 6 12 % 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7      Antalet sammanlagda tjänsteår i manår för samtliga händelsekategorier i tabell 6. 
 

 

 Knektårsgrupp 1      1660-1665 Knektårsgrupp 2         1669-1674 

 lejda lagskrivna lejda lagskrivna 

Händelsekategori Manår Manår Manår Manår 

Rymda 134  52 55 25 

Kända avgångsorsaker 101 72 68 12 

Kommenderade och sedan borta 65 79 56 28 

Borta utan kommentar 612 535 360 83 

Kvar i tjänst 1681 163 191 184 54 

Summa manår 1075 929 723 202 
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Tabell 8     Antal utskrivna vid 1678, 1679 och 1681 års utskrivningar för hela Närke och dessas         
                   lejningsfrekvens i respektive års regementsrulla.  
 

1681 års uppgifter från rullorna vid inmönstringen 26 januari 1682. De absoluta talen är i vissa fall osäkra eftersom 
antalet utskrivna och sedan inskrivna i regementsrullan inte alltid stämmer överens. Jag har valt att konsekvent 
använda det största antalet. Detta tror jag inte ska vålla några problem på grund av att antalen slår ungefär lika åt 
båda hållen. På sockennivå har det betydelse men på häradsnivå är skillnaden försumbar. Möjligen kan en dräng från 
utskrivningen som försvunnit vara ersatt av en tidigare okänd som dyker upp i regementsrullan. Stämmer detta, så är 
det här redovisade antalet lejda och ersatta lägre än det verkliga. 
 

 1678 års regementsrulla 1679 års regementsrulla 1681 års regementsrulla 

Härad Antal   
knektar 

Antal  
lejda 

Procent 
 lejda 

Antal   
knektar 

Antal  
lejda 

Procent
 lejda 

Antal  
knektar 

Antal 
lejda 

Procent 
lejda 

Asker           25 11 44 % 16 5 31 % 19 17 89 % 
Sköllersta     22 6 27 % 9 3 33 % 10 10 100 % 
Grimsten     11 3 27 % 6 2 33 % 7 6 86 % 

Edsberg       6 5 83 % 4 2 50 % 9 9 100 % 
Kumla         7 2 29 % 5 1 20 % 9 7 78 % 

Summa 71 29 41 % 40 13 33 % 54 49 91 % 

 
 
 
 
 
Diagram 7 Lejningsgrad 1660-65 och 1669-74 med eller utan Glanshammars härad. 
  Alla andelar är beräknade utifrån det totala antalet knektar.  
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Tabell 9   Knektårsgrupp 1   1660 – 1665  årsvis sammanställning 
 
 1660 1661 1662 1663 1665 Summa Procent 

Totalt antal knektar 75 31 37 40 30 213  
Antal lagskrivna 51 22 15 10 12 110 52 % 

Totalt antal lejda 24 9 22 30 18 103 48 % 
                          Av roten - - 7 12 10 29 28 % 
                          Av person 24 9 15 18 8 74 72 % 
Rymda lagskrivna 3 4 - 1 - 8 7 % 
Rymda lejda 2 1 8 4 3 18 17 % 
Borta utan kommentar lagskrivna 29 11 11 6 7 64 58 % 
Borta utan kommentar lejda 12 8 10 15 9 54 52 % 
Kommenderade och sedan borta 
lagskrivna 

11 2 - 1 2 16 15 % 

Kommenderade och sedan borta 
lejda 

7 - - 3 - 10 10 % 

Kända avgångsorsaker lagskrivna 4 2 3 2 - 11 10 % 
Kända avgångsorsaker lejda 1 - 2 6 3 12 12 % 
Kvar i tjänst 1681 lagskrivna 4 2 1 - 3 10 9 % 
Kvar i tjänst 1681 lejda 2 - 2 2 3 9 9 % 
 
 

Tabell 10  Knektårsgrupp 2   1669 - 1674  årsvis sammanställning 
 
 1669 1670 1671 1673 1674 Summa Procent 

Totalt antal knektar 35 28 30 46 35 174  
Antal lagskrivna 11 4 8 16 12 51 29 % 
Totalt antal lejda 24 24 22 30 23 123 71 % 
                          Av roten 15 15 14 23 18 85 69 % 
                          Av person 9 9 8 7 5 38 31 % 
Rymda lagskrivna 3 1 1 - - 5 10 % 
Rymda lejda 7 2 2 2 1 14 11 % 
Borta utan kommentar lagskrivna 4 3 3 8 8 26 51 % 
Borta utan kommentar lejda 11 12 10 14 11 58 48 % 
Kommenderade och sedan borta 
lagskrivna 

1 - 2 6 1 10 20 % 

Kommenderade och sedan borta 
lejda 

1 3 5 - 3 12 10 % 

Kända avgångsorsaker lagskrivna 2 - - 1 1 4 8 % 
Kända avgångsorsaker lejda 5 3 2 5 2 17 14 % 
Kvar i tjänst 1681 lagskrivna 1 - 2 1 2 6 12 % 
Kvar i tjänst 1681 lejda - 4 3 9 6 22 18 % 
 
 


