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De flesta av oss har åtminstone någon gång varit hos en barberare eller frisör för att nyttja 

dennes tjänster. De flesta av oss känner även igen den ibland ’polkagrisfärgade’ spiralen med 

tillhörande skål som skyltar om vad etablissemanget utropar sig att vara. Även om många 

känner igen denna spiral är det förmodligen inte lika många som vet vad den symboliserar, 

åtminstone inte jag. Barberare, eller bardskär som de kunde kallas förr, fick inte alltför sällan, 

utöver deras ordinarie arbete, som var att skära och klippa hår, även behandla andra former 

av besvär och skador såsom benbrott och bindande av sår med mera. Detta namn ändrades 

så småningom (efter 1646) till barberarämbetet och yrkesbeteckningen bardskär ändrades till 

barberare som vi i nutid är mer bekanta med.  Vid krigstider fick de flesta även agera som 

fältskär vilket blev den vanligaste yrkesbeteckningen (ibland även kirurg) och det är här som 

betydelsen för spiralen och skålen kommer in.1  

 

Den rödvita spiralen symboliserar nämligen den blodiga lem som fältskären har sett till medan 

skålen i sin tur symboliserar det kärl som man använde för att tvätta och rengöra sår samt 

samla upp blod och rester i.2 Denna information var helt ny för mig och jag kunde aldrig anat 

att barberare hade en sådan historia. Detta fick mig att vilja undersöka vidare hur det kommer 

sig att barberare gick från att vara simpla fältskärer till att lägga grunden för den moderna 

kirurgi som vi känner till idag.  

 

Ämnet i denna uppsats var till en början endast ämnat för att ligga till grund för en pilotstudie 

för vidare forskning i ämnena bardskärer, fältskärer och kirurgins historia i Sverige. På grund 

av detta var det därmed tänkt att endast fokusera på en specifik del, nämligen Johan III’s 

privilegiebrev till bardskärarskrået från 1571. Dock var ämnet i själva verket, enligt mig, mer 

intressant än vad det till en början verkade och blev istället uppsatsen huvudsakliga material, 

tillsammans med ytterligare material som kommer redogöras senare. Uppsatsen kom alltså att 

                                                             
1 Lindström, Dag, Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622 = Zünfte, Städte und Staat : Stockholm, 
Malmö und Bergen von ca. 1350 bis 1622, Univ., Diss. Uppsala: Univ.,Uppsala, 1991, s. 54 
2 Christer Nilssons blogg om Trollare och andra underhållare, Sveriges Magi-arkiv, Lite om Nyköpings bardskärer, 
fältskärer och herrfrisörer under 450 år, Christer Nilsson, dokumentationen slutfördes 16/12-1999,  
http://magiarkivet.se/lite-om-nykopings-bardskarare-faltskarer-och-herrfrisorer-under-450-arrer/ (Hämtad 
15/11-16) 

Inledning 

http://magiarkivet.se/lite-om-nykopings-bardskarare-faltskarer-och-herrfrisorer-under-450-arrer/
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bli mer än en pilotstudie i slutändan men kommer likväl kunna ligga till grund för eventuell 

vidare forskning i ämnet.   

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet går ut på att analysera Johan III’s privilegiebrev från 1571 och visa hur det påverkade 

bardskärarskrået i Stockholm samt att jämföra de förordningarna med skråordningen för 

bardskärarskrået i Malmö som stiftades 1544, sammanfattat av Otto Gröné. Eftersom Malmö 

vid 1544 var danskt syftar även uppsatsen att visa vissa skillnader mellan svenskt och danskt 

skråväsen, dock begränsat till främst bardskärarskrået. Det finns även ett bakomliggande 

motiv till syftet i denna uppsats, nämligen en hypotes. Jag har anledning att tro att 1571 års 

skråordning kom som en konsekvens av det nordiska sjuårskriget som varade mellan 1563 

och 1570. Under en period då kriget varade arresterade Erik XIV Johan III och höll honom i 

fångenskap.3 Under den tid Johan III befann sig i fångenskap kan man med säkerhet säga att 

han ändå hade en viss insyn i krigets förlopp och på håll kunde bevittna dess skeenden.4 Här 

finns det möjlighet att hävda att Johan från sin position såg hur riket under Erik XIV’s styre 

föll isär, både politiskt och rent nationellt och därmed insåg vikten i att ha struktur och tydliga 

riktlinjer. Av denna simpla anledning att inte lämna utrymme för störande skiljaktigheter och 

oenighet. Denna hypotes grundar jag i att Johan III i ett relativt tidigt skede av sin regeringstid 

sänder ut sitt privilegiebrev angående bardskärarskråets uppbyggnad och föreskrifter och 

därmed påbörjar denna strukturella uppryckning och tar hänsyn till även ett så till synes relativt 

litet skrå som bardskärarskrået. Utifrån denna hypotes samt det syfte som beskrivs ovan har 

följande frågeställningar ställts: 

1. Vilka förordningar består privilegiebrevet från 1571 av som är relevanta för syftet? 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan skråordningarna för Stockholm och Malmö? 

3. På vilka sätt kan man anta att skråordningarna såg lika respektive inte lika ut, utifrån 

svenska och danska perspektiv? 

4. På vilket/vilka sätt kan man falsifiera eller stärka den hypotes som ligger till grund för 

uppsatsens syfte? 

 

                                                             
3 Westling, Gustaf Oskar Fredrik, Det Nordiska sjuårskrigets historia. D. 1, Stockholm:, 1879, s. 47 
4 Ericson Wolke, Lars, Johan III: en biografi, Lund: Historiska media, 2004, s. 82 
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Material och avgränsningar 

 

Det huvudsakliga material som ligger till grund för denna uppsats är det privilegiebrev som 

utfärdades av Johan III den 20 juni 1571. Brevet innehåller 28 tämligen noggrant stiftade 

bestämmelser över hur bardskärarämbetet ska se ut. Det kan vara värt att klargöra att 

privilegiebrevet inte innehåller några direkta privilegier (läs fördelar) i den mening som man 

tror. Istället är det främst förordningar och regler som nämns och att dessa blev stadfästa 1571 

med syftet att klargöra hur vissa situationer skulle behandlas utifall de skulle ske. Brevet, som 

är arkivmaterial, är i sig skrivet med handstil och har därmed behövt översättas, dels på grund 

av just denna anledning men även på grund av att språket vid denna tid såg betydligt 

annorlunda ut än i dagsläget.  

 

Övrigt material består av litteratur av varierande karaktär (faktaböcker, avhandlingar, 

antologier etc.) och skiljer sig från brevet, dels eftersom det är en primärkälla och dels kräver 

en annan form av tolkning. Trovärdigheten för det utvalda materialet är hög, speciellt för 

brevet som nämnts är det huvudsakliga forskningsmaterialet. Dock kan det givetvis vara till 

en nackdel att detta material har behövt översättas, eftersom det kan ha uppstått fel vid själva 

översättningsmomentet. Detta är en självklar problematisering. Samtidigt kan man hävda att 

eftersom en översättning var essentiell för att kunna göra en korrekt tolkning, är denna 

problematisering nödvändig. En ytterligare och mindre (men ack så relevant) problematisering 

berörande materialet är mängden. Uppsatsen bygger på en inte alltför omfattande mängd 

material vilket är en både för- och nackdel. Nackdelen är att essentiell information kan har 

förbigåtts vilket i sin tur kan påverka uppsatsens omfattning och legitimitet. Fördelen är att 

det tillgängliga materialet, trots ringa antalet, har innehållit och tillgodosett den önskade 

informationen som jag anser har krävts för att kunna genomföra denna studie. 

 

Det finns en ytterligare problematisering berörande källmaterialet. Privilegiebrevet från 1571 

är betydligt mer innehållsrikt än vad det relevanta innehållet i Grönés tidigare forskning är. 

För att med säkerhet veta om 1544 års skråordning var i så (jämfört med  Stockholms 1571 

års) simpel omfattning som det verkar, hade även detta privilegiebrev behövts analyseras. 

Detta har inte gjorts vilket riskerar att ge en icke komplett skildring över alla de likheter och 

skillnader som fanns mellan Stockholms och Malmös bardskärskrå.     

 

Inledningsvis var det tänkt att uppsatsen skulle behandla hur bardskärer gick vidare till 

fältskärer och lägga grunden för den svenska kirurgin för att sedan ta steget mot faktiska 
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kirurger. Här har dock en ansenlig avgränsning gjorts, av flera anledningar. För det första 

räckte inte tiden till för att kunna försjunka i en sådan omfattande mängd material då det i så 

fall hade krävts en hel del ytterligare tid för att hinna gå igenom allt. För det andra berörde 

inte det huvudsakliga materialet som ligger till grund för den här uppsatsen ämnet ’fältskärer’ 

alls i den omfattning som det till en början var eftersökt och därför var beslut om en annan 

inriktning tvungen att tas. För det tredje var gränsen för omfattningen på uppsatsen för liten 

för att helt enkelt rymma en sådan undersökning, som lämpar sig bäst för en uppsats av 

ytterligare omfattning, exempelvis en D-uppsats. 

 

En annan avgränsning är näst intill uteslutandet av beröring av skråväsen i andra städer än 

Stockholm. Anledningen till detta samt att både Sverige och Stockholm behandlas i teoridelen 

beror på att de är väldigt svåra att skilja på i detta sammanhang (vilket jag kommer lyfta 

ytterligare i bakgrundsdelen som berör Stockholm som egen stat). Man kan självfallet finna 

och gå in på detaljer berörande skråväsen i andra städer som intressant men det anses vara 

irrelevant här eftersom fokus ligger på Stockholm och det är här som skråväsendet är mest 

utbrett. Därför har jag valt att avgränsa mig och till ytterst ringa grad nämna skråväsendet i 

andra städer. 

 

En ytterligare och sista avgränsning som jag har valt att göra är att utesluta information 

angående viktmått för denna tid. Stundvis nämns vissa bötes- eller betalningssummor i 

viktform i varierande grad men det sker inte i den omfattningen att det har någon direkt 

inverkan på det huvudsakliga innehållet. Det är inte heller essentiell information för att på 

bästa sätt ta till sig uppsatsen centrala innehåll. Därför anses det vara irrelevant att ta med 

detta. I de få lägen som valörer berörs i högre grad, där det kan vara intressant att veta dagens 

värde, används en internetbaserad prisomräknande funktion som är utarbetad av Rodney 

Edvinsson (docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet) och hans kollega Johan 

Söderberg (professor samt forskare vid Ekonomisk historiska Institutionen, Stockholms 

universitet). Ibland sker betalning eller bötande i form av vax (förmodligen vax som används 

till ljus). I dessa fall är det svårt att avgöra hur pass hårt straffet är eftersom priset på vax vid 

den här tiden är svårt att fastställa.  
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Metod 

 
 

Den utvalda metoden för denna uppsats är inledningsvis relativt given, den går ut på att 

jämföra två valda drag (bardskärarämbetet) i två historiska samhällen (Stockholm och Malmö) 

och blir därmed per automatik en komparativ historia. Dock räcker det inte med endast en 

komparativ metod utan det behövs även någon form av deskripterande metod. Att endast 

göra en komparativ studie är i det här fallet inte optimalt utan att först redogöra för vad det 

faktiskt är som ska jämföras. Det som i första hand kommer ske här, innan jämförelser görs, 

är i det här fallet att beskriva de olika skråna samt skråväsendet, alltså att göra själva 

deskriptionen. Utan en korrekt genomförd deskription blir uppsatsen inget mera än en 

skriftlig, torr och trist översikt över skillnader och likheter. Man behöver som läsare veta 

bakgrunden till vad det är som jämförs. Detta är essentiellt för att man sedan ska kunna följa 

med i resonemang och dylikt i texten man läser. 

 

En deskriptiv metod innebär även att man systematiskt samlar in och sedan kategoriserar 

fakta. Det krav som ställs på den utvalda fakta är att det måste visa någonting. Det som ska 

visas behöver givetvis vara korrekt men behöver även indirekt motiveras genom att det ska 

vara relevant. På grund av detta ställs författaren alltid inför urval, beslut berörande vad det är 

som ska vara med i texten, om det är relevant och om det är korrekt information och så vidare. 

Metoden i sig kan te sig simpel men på grund av urvalskrav kan den ändå vara komplicerad, 

eftersom den eftersöker specifika svar. Svar som inte alltid är enkla att fastställa, exempelvis 

om fakta i ett visst fall faktiskt är relevant. Här ska inte heller begrepp som ’relevant’ och 

’intressant’ blandas ihop. Information kring det aktuella ämnet kan absolut vara intressant men 

huruvida det är relevant eller ej måste i så fall kunna motiveras.5 

 

Den komparativa metoden lämpar sig bäst på grund av sättet den ämnas utföras på, nämligen 

att tydliggöra tematiska jämförelser, parallella berättelser samtidigt som det ger en översiktlig 

vy över hela sammanhanget. Processen kräver att man lägger stor vikt på att se sig om i 

forskningen, att man inte låser in sig på endast ett fåtal utvalda verk, exempelvis, utan istället 

strävar efter att skapa en så stabil grund för forskningen som möjligt. Detta för att kunna ge 

en så korrekt och omfattande bild av hela sammanhanget som möjligt så att läsaren kan förstå 

innehållet i uppsatsen utifrån den tid som materialet avser. Som författare går det ofta att 

                                                             
5 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 34 
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förbättra kvalitén på sin text genom att finna detaljerna i forskningsmaterialet som sätter extra 

krydda på läsningen. Detta kräver dock att man ser sig om och vidgar vyerna i jakten på 

material samt undersöker sitt valda material noggrant. Utöver detta krävs det att man vet hur 

man ska formulera sig och inte leder läsaren in på onödiga tankemässiga villospår som lätt kan 

skapa förvirring. Att använda jämförelser för att beskriva historia är en bra metod för att belysa 

skillnader från då och nu. Dock används och görs inte jämförande studier i den utsträckning 

som man kan hoppas.6  

 

Få saker ger så mycket förståelse som när man ser skillnader svart på vitt i förhållande till 

varandra. I detta fall är det essentiellt att skapa en stabil grund för forskningen för att göra 

uppsatsen förståelig. Man behöver här veta hur samhället såg ut i Sverige vid den här tiden. 

Att exempelvis lagar inom städer kunde skilja sig från lagar på landsbygden och så vidare. Här 

ska även inte endast två städer jämföras utan även två länder (eftersom Malmö var danskt vid 

den tiden som uppsatsen behandlar) och därför blir det en jämförelse på internationell nivå 

även om det i våra ögon känns som endast en nationell och lokal. Därav relevansen av att 

bygga en stabil grund.  

 

Uppsatsens huvudsakliga metod är alltså tudelad. Den deskriptiva metoden syftar till att vara 

rent empirisk och redogörande av kända fakta som författaren har ansett vara trovärdig och 

relevant för uppsatsen. Den har även funktionen att agera som verktyg åt författaren att 

utveckla sina egna förmågor och därmed hantverket att skriva texter.7 Uppsatsens värderande 

innehåll förväntas redogöras med hjälp av den komparativa metoden. Detta anses som mest 

lämpligt eftersom en komparativ metod, till skillnad från en deskriptiv metod, har möjlighet 

att framföra värderande tankar och åsikter, visa resonemang och tankebanor, hellre än rent 

empiriska fakta.   

 

Eftersom en av de valda frågeställningarna även innebär att pröva en hypotes är det rimligt att 

även innefatta hypotesprövning i detta metodavsnitt. Hypotesprövning innebär att man helt 

enkelt vill verifiera eller falsifiera det/de antaganden som ligger till grund för hypotesen. När 

man prövar en hypotes handlar det sällan om man har rätt eller fel i sin antaganden. Målet är 

att bidra med ökad kunskap kring ämnet i fråga. Ofta arbetar man med att falsifiera hypoteser, 

alltså komma fram till vad som inte har hänt eller att saker inte berodde på vissa parametrar 

                                                             
6 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 175-177 
7 Ejvegård, R., 2009, s. 34-35 
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och så vidare. Om falsifieringarna skulle misslyckas har man istället stärkt dess trovärdighet. 

När man eftersöker att verifiera sin hypotes, innebär det att kunna fastställa hypotesen som 

ett faktum, alltså en sanning. Att komma fram till ett faktum kan göras både genom att verifiera 

eller falsifiera antaganden som leder fram till den huvudsakliga hypotesen. Vid 

hypotesprövning är det essentiellt att man är noggrann med vilken form av teknik man väljer 

för att samla information och sedan tolkar denna. Objektiviteten i ett sådant sammanhang är 

viktig då ens egna psyke kan påverka ens omdöme. Ofta ställer man upp en hypotes som man 

själv tror på vilket kan påverka objektiviteten.8 

 

 

 

  

                                                             
8 Ejvegård, R., 2009, s. 39-40 
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Stockholm som egen stat 

 

Lindström definierar en stads status på medeltiden på ett konkret och förståeligt vis: 

 

Den medeltida stadens status som egen rättskrets är välkänd. Staden hade sina egna privilegier och 

rättigheter, sin egen administration, sin egen lagstiftning och egen jurisdiktion.9 

 

Det är viktigt att här poängtera att en stad under medeltiden inte liknar begreppet stad som vi 

är bekanta med. Som citatet ovan förmedlar går det att likna en stad med ett eget land där 

invånarna hade helt andra lagar, rättigheter och skyldigheter i jämförelse med folket som levde 

på landsbygden. Till och med inom de enskilda byarna förekom interna lagar och regler. Den 

som var en del av gemenskapen inom en by var fullt berättigad till det skydd och stöd som 

byn tillgodosåg men var samtidigt skyldig att själva ansvara för de plikter och uppgifter som 

följde därtill.10 Som Max Weber uppfattar begreppet ’stat’ är det ”en organisation som inom 

ett geografiskt avgränsat område utövar makt, (…)”.11 Stockholm passar mer än väl in på den 

här beskrivningen av vad en stat är (specifikt för den här tiden givetvis, tiderna förändras). Det 

finns därmed en svårighet i att definiera vad de rättsliga skillnaderna mellan Sverige och 

Stockholm faktiskt är när de generellt sätt innebär samma sak. När Sverige som land nämns 

syftar det på landets myndighet som under den feodala epoken utgörs av kungamakten och 

som i sin tur befinner sig i Stockholm. Efter Gustav Vasas administrativa reformer stärktes 

även kungamakten sitt inflytande samtidigt som städernas självständighet sjönk i samband 

med rådmännens minskande auktoritet. Detta resulterade i att Stockholm som Sveriges 

statsapparats huvudort, blev alltmer representativ för resten av landet, därav denna 

generalisering att Sverige och Stockholm går i varandra, bildligt talat.12  

Åldermän 

 

Från och med en kunglig förordning 1557 bestämde man att varje skrå i Stockholm skulle ha 

en ålderman. Denna person hade som syfte att ansvara för skrået och såg till att allt inom 

                                                             
9 Lindström, D., 1991, s. 15 
10 Lindström, D., 1991, s. 14-15 
11 Lindström, D., 1991, s. 24 
12 Lindström, D., 1991, s. 25, 49, 55 

Bakgrund 
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skrået gick rätt till. Han var även den person som förde skråets förhandlingar vid stämmor 

och representerade skrået utåt. Det förekommer olika bestämmelser kring hur åldermannen 

valdes in i skråna, om det var endast kung, endast råd eller borgmästare exempelvis. Dock kan 

man konstatera att det inte alltid var upp till ämbetsbröderna i skrået själva att utse 

åldermannen då denne skulle kunna förhålla sig objektiv inom vissa ärenden. Det finns 

dokumenterade fall där skrån har blivit bötfällda på grund av att ha avsatt sin ålderman på 

icke-godkända sätt. Detta tyder på att man värnade om att tillsättning samt avgång av åldermän 

skulle gå rätt till. Ett skrå kunde även representeras av fler än en ålderman om detta ansågs 

behövas. Åldermannen hade även rollen att se över kvalitén inom skrået, alltså att yrket 

utfördes på rätt sätt samt att personalen skötte sig. Detta innebar i vissa fall att åldermannen 

även hade ansvar för skråets ekonomi men det gällde långt ifrån alltid.13     

 

Jurisdiktion 

 

Som det nämnts innan hade städer vid den här tiden ofta helt andra regler jämfört med de 

som bodde utanför eller i andra städer. Dock var inte alltid kungens och stadens rättigheter 

alltid satta i centrum när det kommer till skråväsendet. Istället var det vanligt att skråna 

utövade sin egen jurisdiktion. Därför ansågs det nödvändigt att tydligt och klart se till att de 

helt enkelt gick med på att följa lagen. Detta ordnades genom att skråna fick svära en ed att 

exempelvis aldrig undanhålla väsentlig information, fuska med bötesandelar eller liknande. 

Detta hände bland annat bardskärarna i Stockholm 1514. När man pratar om jurisdiktion är 

det framför allt rätten att kunna bötfälla någon men självfallet även vilka lagar som gällde. 

Skrånas egna jurisdiktion var i viss mån fullt accepterad då varje skrå hade sina egna interna 

regler och normer och därmed även interna straff. Straffet i dessa fall var då oftast böter, 

vanligen i form av pengar men även, som det kommer visas senare i uppsatsen, vax. Så 

småningom börjar man i varierande grad implementera i skråordningarna att bötesandelar som 

berör kungen, rådet eller staden inte ska undanhållas, vilket också kommer beröras ytterligare 

senare i uppsatsen. Därmed börjar det bli alltmer erkänt att skråna får göra vad de vill, så länge 

de håller sig inom stadens lagar och förordningar och inte undanhåller ekonomiska medel från 

staten.14 

  

                                                             
13 Lindström, D., 1991, s. 80-81, 97 
14 Lindström, D., 1991, s. 102-103 
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Borgare 

 

Av det feodala samhällets sociala klassindelning är det i detta fall främst borgare som är 

relevanta. Dock är det inte helt utan svårighet att definiera vad som räknades som borgare 

under medeltiden. Ytterst kort sagt kan man beskriva borgarna som invånarna i staden men i 

själva verket innebar inte borgerskapet att man per automatik bodde i staden, åtminstone inte 

inledningsvis. ’Borgare’ som begreppet växer fram och riktar sig mer exakt till den grupp av 

stadsbefolkningen som bedriver en form av korporation, alltså hantverkare eller handelsmän, 

och som hade ett så kallat ’burskap’. Att vara borgare av det här slaget och få ta del av 

borgerskapets fördelar kom med en del förpliktelser. Dessa förpliktelser (’stadens tunga’) var 

att betala skatt, delta i stadens brandskydd, vakt och försvar. Ett tidigare krav på borgerskapet 

var att man även skulle äga egendom. Fördelarna var att få utföra sin profession och vara en 

del av näringslivet samtidigt som man vara en del av stadens borgliga gemenskap och stadens 

beskydd. Att bli borgare om man kom till staden som utomstående var en process med 

ovanstående krav. De enda som automatiskt blev borgare var borgarsönerna, vilket innebar 

att faderns yrke ofta gick vidare till nästa generation.15     

 

Råd i staden 

 

Rådsinstitutionen växte fram i slutet av 1200-talet och var ett alltmer utbrett fenomen i de 

nordiska länderna i början av 1300-talet. De fann en stark ställning i de självstyrande städerna 

och blev den rådande administrationen då den kungliga auktoriteten inte existerade i den mån 

att den gjorde någon nationell påverkan. Rådet bestod av åtta till tolv personer av stadens 

borgare och efter 1300-talets mitt började även en borgmästare att utses av dessa 

rådsmedlemmar som ledare. Man valde inte in vilka som skulle sitta i rådet utan förmodligen 

valdes nya rådsmedlemmar av de sittande medlemmarna, åtminstone gjordes detta i Malmö 

och man kan anta att detsamma hände i Stockholm. Medlemmarna i rådet var sällan 

representativt för alla borgare i staden. Främst utgjordes det av det högre skicket av borgare, 

alltså köpmän, medan hantverkare endast förekom i vissa undantag. Utöver rådmän och 

borgmästare förekom i de nordiska länderna även en ’fogde’ som främst ansvarade för det 

rättsliga utövandet men samtidigt hade en plats inom stadens administration.16  

                                                             
15 Lindström, D., 1991, s. 47-49 
16 Lindström, D., 1991, s. 49-50 
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Ämnet bardskärer och fältskärer är inget nytt ämne i sig och i flera fall har ämnet berörts av 

andra, speciellt om uppsatsen hade gått vidare och även ämnat omfatta kirurgi. Knut Hæger, 

med flera, har i många fall behandlat medicinhistoria i sin forskning och framförallt är det 

hans Kirurgins Historia som hade varit relevant i detta avseende. Dock beskriver Hæger i detta 

verk framförallt kirurgins utveckling genom världshistorien i allmänhet och lägger ingen 

överdriven vikt på Sverige eller Johan III’s privilegiebrev och därav är hans verk av mindre 

intresse i detta avseende. Otto Gröné har dock med sin forskning berört ämnet, närmare 

bestämt väldigt snarlik forskning, med skillnaden att han redogör för bardskäraryrket i samröre 

med kirurgiyrket och begränsar sig till Malmö. Inte heller Gröné har lagt någon större vikt vid 

att beröra Johan III’s privilegiebrev utan nämner endast detta kortfattat. Denna studie 

fokuserar på Johan III’s privilegiebrev och bardskärarskrået i Stockholm (eftersom det är till 

dessa som brevet riktar sig) och detta har i ytterst ringa grad berörts innan vilket gör detta till 

något outforskat område. 

 

Som underrubriken lyder är denna uppsats en jämförande studie mellan skråordningen i 

Stockholm från 1571 och den i Malmö från 1544. Det som har undersökts i denna 

arbetarhistoria och som jämförelsen baseras på i materialväg är det privilegiebrev från Johan 

III och den tidigare forskning som Otto Gröné har publicerat angående bardskärarämbetet i 

Malmö. Att det går att klassa denna uppsats som en arbetahistoria framgår av den anledningen 

att den behandlar en bild av arbetarrörelsen i Stockholm och Malmö och därmed lyfter in den 

enskilda arbetaren i historien och sätter denne i perspektiv.17 För att göra studien möjlig tar 

uppsatsen avstamp i skråväsendet som till stor del baseras på Dag Lindströms tankar kring 

ämnet samt hans avhandling Skrå, stad och stat – Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350–1622. 

Lindström har i sin avhandling även han i förbifarten berört 1571 års skråordning för 

bardskärarna men inte gått in på det närmare.18 För att göra uppsatsen så pass lämpligt 

omfattande att inga relevanta delar utesluts och öppnar upp för oklarheter behövs det 

redogöras kort hur skråväsendet i städerna såg ut vid den här tiden. Detta anses vara relevant 

eftersom det kan te sig vara svårt att föreställa sig hur riket faktiskt såg ut vid den här tiden 

                                                             
17 Tosh, J., 2011, s. 86-87 
18 Lindström, D., 1991, s. 86 

Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

http://libris.kb.se/showrecord?q=knut+h%C3%A4ger&r=&n=3&id=7219613&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=knut+h%C3%A4ger&r=&n=3&id=7219613&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
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och hur olikt det är med riket i dagsläget. Uppsatsens teori går alltså ut på att det går att utläsa 

såväl likheter som skillnader mellan Stockholms bardskärarskrå och Malmös. Därför redogörs 

det nedan för Grönés forskning kring bardskärarna i Malmö samt skråväsendet i Stockholm 

och Sverige i allmänhet.  

 

Bardskärarskrået i Malmö 

 

Här redovisas den forskning som Gröné har kommit fram till angående bardskärarämbetet i 

Malmö. 

 

1544 års skråordning utfärdades av borgmästaren i samröre med rådet och innefattade en rad 

bestämmelser. Skråväsendet som sådant hade då redan funnits i Malmö från mitten av 1300-

talet men innefattade främst andra yrkesgrupper än bardskärarämbetet. Privilegier för de 

befintliga skråna började komma 1360 och senare även 1415.19 Det dröjde alltså ganska länge 

innan bardskärarnas skrå faktiskt fick sina privilegier. Utöver regler gällande kunskapskrav och 

utbildningstid tar även ordningen upp bland annat hur många till antal max aktiva mästare 

inom bardskärarämbetet det skulle vara i staden samt vilka av stadens invånare som fick bli 

mästare. Maxantalet mästare fastställdes till nio stycken vilket vid tiden för reglernas stiftande 

ansågs vara väldigt högt då den vanligtvis endast förekom sex stycken. Anledningen till denna 

högra gräns berodde på en tillfällig högkonjunktur i staden vilket resulterade i fler aktiva 

mästare än vanligt. När denna tillfälliga blomstring lade sig sjönk återigen antalet och taket på 

nio bardskäremästare till sex stycken. Senare, under 1600-talet, hade det vanligaste 

förekommande antalet även sjunkit till endast fyra vilket blev det nya taket samt att det 

tydliggjordes att endast borgare får besitta ämbetet.20 

 

En bardskärers huvudsakliga arbetsområde var främst att behandla sår och andra utvärtes 

skador. Detta innebar att de var förbjudna att ordinera och ge ut mediciner för invärtes bruk 

då detta endast fick göras av ’medici’ (läkare). Dock fanns det de som ansåg det var nödvändigt 

att använda en dekokt, som de själva tillverkade, vid behandling av vissa sår. Efter detta var 

steget inte långt till att börja ge ut ytterligare mediciner, vilket en del gjorde vilket i sin tur 

resulterade i att man i många fall ansåg det vara nödvändigt att kontrollera den verksamhet 

som bardskärarna bedrev. I vissa fall förekom det att patienter var otillfredsställda med den 

                                                             
19 Lindström, D., 1991, s. 70 
20 Gröné, Otto, Från 1500-talets bardskärer till den siste stadskirurgen i Malmö, Malmö, 1955, s. 50-51 
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vård de fått och stämde därefter bardskären. I exempel nämns det att båda parterna då har via 

en skrivelse från medicinprofessorer i Köpenhamn fått kallelse till att infinna sig inför det 

akademiska konsistoriet.21  

 

Vid dessa prövningar granskades bardskären noggrant för att bevisa hans oskuld eller 

skyldighet. I de fall som bardskären bedömts oskyldig nämns inga vidare konsekvenser för 

motstående part men i de fall där bardskären faktiskt har ansetts skyldig har han dömts till 

antingen böter eller helt enkelt förbud att bruka ämbetet, beroende på hur allvarligt fallet var.22 

 

Som det nämnts tidigare hade bardskärer specifika arbetsuppgifter och som inte innefattade 

operationer. Kirurgiska ingrepp utfördes vanligen av kringresande människor med kunskaper 

i ämnet som ofta rörde sig inte bara mellan olika byar utan även runt om i övriga Europa. 

Dessa individers kunskaper kunde dock skilja sig markant från varandra. Det fanns inga bevis 

för att personerna i fråga faktiskt hade en utbildning av något slag och risken att man råkade 

ut för en skojare var oroväckande stor. Dessa människor tog vanligtvis kontakt med 

magistraten för att efter förhör av dessa få ett skriftligt intyg på sina egna framgångar. 

Framgångar som i detta fall är påstådda läkemedel eller metoder som personen i fråga säger 

sig besitta och som därmed legitimerar dennes kunskaper.  

 

Dessa intyg användes sedan som ”bevis” när personerna kom till nya orter som de ville verka 

på. Förmodligen förekom det fler fall där dessa ”kirurger” enbart hittade på meriter för att 

verka kunniga och beroende på hur genomtänkta och kunskapskrävande förhören var 

bedömdes personen som kunnig eller ej. Dock eftersom inga bevis på utbildning krävdes vid 

förhören känns metoden föga legitim vilket säkerligen öppnade upp för många oseriösa 

människor. Ett exempel på hur dessa meriter kunde se ut finner man i en anteckning i 

dombokprotokoll från 23 juli 1621 där en man vid namn M[ester]: David Schlicht påstår sig, 

med flera vittnen (patienterna själva) som bevis, ha botat dessa från flera år av blindhet. 

Patienterna uppger att de har blivit hjälpa och kan se med mera men ingenting nämns om hur 

Schlicht faktiskt har burit sig åt eller andra bevis på metod. Detta visar hur pass seriösa och 

genomtänkta dessa förhör var, alltså föga.23 

 

                                                             
21 Det akademiska konsistoriet innebar en form av styrelse som var vanligt förekommande inom akademiska 
kretsar samt inom kyrkan och militär själavård. 
22 Gröné, O., 1955, s. 51-52 
23 Gröné, O., 1955, s. 52-53 
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Skråväsendet i Sverige och Stockholm 

 

Här redogörs främst för hur skråväsendet såg ut i Sverige i allmänhet och riktar därmed inte 

in sig på något specifikt skrå. Innehållet i skråordningar är till viss del anpassade efter skrået 

de är riktade till, dock utelämnas det i många fall väsentlig information kring specifika fall 

och hur man ska te sig till oförutsägbara händelser. Därför går det samtidigt att se generella 

drag mellan skråna.24 Denna del blir därmed till en början relativt översiktlig och som det har 

nämnts innan, mer specifik när Stockholm behandlas. Denna del finns med på grund av att 

den är väsentlig för att på mest fördelaktigt sätt kunna förstå den kommande redovisningen 

av resultatet. 

Det första konkreta tecknet av skråväsen i Sverige är från 1356 när Stockholms skräddare får 

sina kungliga privilegier. Alltså ligger Sverige en aning efter Danmark i detta avseende. 

Utvecklingen i Sverige är dock långsam, det dröjer ytterligare 70 år (förutom enstaka belägg) 

innan nästa skrå nämns, nämligen 1428 då skråordningen för repslagare stadfästes. Man vet 

att andra former av organiserade hantverkare fanns vid den här tiden men att de inte såg sig 

som ett skrå. Överlag tenderar skråna att domineras av hanverksrelaterade yrken men ingen 

direkt koppling finns. Allteftersom (vid slutet av 1500- och början på 1600-talet) börjar fler 

städer i landet strukturera upp ett skråväsen, däribland Västerås, Uppsala, Nyköping, Vadstena 

med flera, dock är väsendet inte så starkt som i Stockholm. Detta är såklart ingen överraskning 

då Stockholm var den stad med flest invånare (ca. 6000-7000 vid 1460 och 7500-8000 vid 

1582) och, likt Malmö, var en betydande handelsstad.25 

Nu kan man inte anta att skråväsendet i alla lägen som de nämns var fullt utvecklade. Snarare 

handlar det om att organisationen nämns när de befinner sig i de olika stadier som processen 

mot att bli ett skrå består av.26 

I många fall finns det tecken på skråorganisering långt innan formella skråordningar utarbetats och 

stadfästs. Att skråväsendets äldsta utveckling ter sig diffus är knappast förvånande och kan inte 

enbart skyllas på ett dåligt källäge. Skråväsendet är en gradvis framvuxen organisationsform. 

Långsamt har korporationer utkristalliserats inom stadsgemenskapen.27 

Denna process bestående av fyra steg kan beskrivas på följande vis:  

                                                             
24 Lindström, D., 1991, s. 80 
25 Lindström, D., 1991, s. 45-46, 67, 71 
26 Lindström, D., 1991, s. 78-79 
27 Lindström, D., 1991, s. 78-79 
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1. En grupp individer med likande intressen går ihop och börjar se sig som en enhetlig 

grupp/gemenskap. De börjar efter en tid uppfatta sig som en speciell grupp med ett 

specifikt syfte och börjar därmed uppträda därefter. Även allmänheten ser denna 

grupp och uppfattar deras syfte. 

2. Gemenskapen stärks med hjälp av sociala band samtidigt som gruppspecifika regler 

och normer börjar växa fram. 

3. Gemenskapen tar en ömsesidig företagsrelaterad väg och bygger upp organisationen 

med hjälp av det regelverk som anses lämpligt. Man gör samtidigt tydliga skillnader 

för vilka som är delaktiga i organisationen och inte. 

4. Gemenskapen ställs nu inför en stadsstyrelse eller kungamakt för att till slut erkännas 

som en seriös och legitim organisation. Gemenskapen (nu skrå om det godkänns av 

överheten) får samtidigt egna rättigheter samt skyldigheter gentemot en större 

gemenskap (främst staden). I detta stadie får även skrået sina privilegier om de 

erkänns.28 

I de första tre stadierna har gemenskapen verkat utanför statsmaktens regelverk, förutom det 

rättsliga givetvis, och har därmed varit fria från påverkan härifrån. I fjärde stadiet tar dock 

detta slut. Nu har statsmakten en insyn i verksamheten vilket innebär att de kan ställa sig 

gentemot skrået på varierande sätt. De kan bestämma om skrået ska få sina privilegier och 

därmed bli en fullt utvecklad organisation (den positiva sidan) eller eventuellt sätta sig emot 

skrået och försöka reducera eller helt upplösa gemenskapen (den negativa sidan). Oavsett 

vilken sida organisationen hamnar på hos statsmakten är det först här som organisationen på 

allvar berörs i statliga dokument och som därmed kan spåras via källmaterial.29 Därav är det 

svårt att med säkerhet veta vilka organisationer som verkligen har existerat och till vilken grad 

då de kan ha befunnit sig i olika skeenden i utvecklingsprocessen. 

Det finns en uppfattning att skråväsendet medvetet växte fram med det huvudsakliga syftet 

att förbättra och stärka ekonomin genom att bland annat förhindra konkurrens, fungera som 

beskattningsorgan och priskartell samtidigt som man har en fungerande marknad. Samtidigt 

hävdar andra, exempelvis Karl Polanyi (historiker och nationalekonom), att ekonomin förr 

var starkt beroende av sociala relationer och att skråna inte enbart hade funktionen att 

kontrollera ekonomin. Detta gifter sig väl med att skråna från början bestod av dessa grupper 

med gemensamma intressen som sedan har växt fram och bli brödraskap där man strävar efter 

                                                             
28 Lindström, D., 1991, s. 79 
29 Lindström, D., 1991, s. 79 
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att upprätthålla fred och vänskap gentemot varandra. Man skulle hålla ihop och hjälpa 

varandra vid svåra tider, exempelvis vid begravningar, där det var väsentligt att den avlidne 

ämbetsbrodern fick en ärorik begravning, men även finansiell hjälp om en ämbetsbroder 

ansågs vara fattig.  

Man skulle uppföra sig korrekt både inom skrået, på stämmor och liknade (där det för övrigt 

krävdes att man deltog, förutsatt att man inte hade en väldigt god ursäkt), och utåt mot 

allmänheten för att på bästa sätt bevara den status som skrået hade. Gjordes däremot inte 

detta kunde skrået hamna i dålig dager och det togs inte lätt på. Utöver den sociala 

kompetensen ställdes det även stora krav på yrkeskompetensen. Nya medlemmar blev 

noggrant granskade. För att kunna bli gesäll/svenne (prövad och godkänd att få utöva ett 

hantverkaryrke) krävdes det att man gick en tid som lärling. Önskade man sikta på högre 

poster som mästare krävdes ytterligare kunskaper, utöver goda sociala kunskaper ett bra 

kontaktnät. Personen i fråga var även tvungen att vara född inom äktenskap samt att 

personens ärlig- och hederlighet värderades högt. Inte alltför sällan ställdes samma moraliska 

krav på alla medlemmar inom skrået, mästare som lärling. De regler och krav som den blivande 

ämbetsbroder åtog sig gällde även hans hustru som då blev ’medsyster’ i skrået eftersom en 

hel del ansvar kunde bli hennes utifall maken dog bland annat. Vid ingång i skrået ställdes det 

vanligtvis till med middag, den så kallade mästarkosten. Vem som stod för måltiden varierar 

från de olika skråna. I vissa fall skulle lärlingen stå för kostanden men ibland gjorde mästaren 

del själv.30  

Som det nämnts tidigare var alltså Stockholm den enda stad i Sverige som man vid medeltidens 

slut kunde se en viss form av skråväsende. Detta var 1356 och efter detta dröjer det fram till 

1470-talet innan man ser konkreta belägg för ett utvecklat och utbrett skråväsen. Innan detta 

har enstaka skrån fått sina skråordningar, exempelvis bältargesällerna och timmermännen.31 

Denna utveckling fortsatte inom de olika yrkesgrupperna i staden och vid 1500-talets början 

hade tolv skrån fått sina skråordningar eller liknande belägg. Vid den här tiden fick skråna sina 

ordningar av borgmästare och råd, detta ändrades senare när kungamakten fick en mer central 

roll.32 När bardskärarskrået fick sina privilegier 1571 av Johan III hade skrået redan funnits 

                                                             
30 Lindström, D., 1991, s. 22-23, 68, 81-83 
31 En gesäll är kort sagt en yrkesutövare som har avlagt ett gesällprov för att visa sina kunskaper inom ett 
hantverkaryrke och vid godkänt resultat fått ett gesällbrev som ger honom rätt att utöva hantverket som yrke. 
32 Lindström, D., 1991, s. 72-73, 84 
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sen 1469 och kallades då bardskärarskrået.33 Detta visar att ett skrå kunna existera och fungera 

under lång tid utan att ha blivit faktiskt erkända av staten. 

  

                                                             
33 Gröné, O., 1955, s. 54 
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Privilegiebrevets innehåll  

 

Här kommer nu Johan III’s privilegiebrevet från 1571 att redovisas. Det kommer även göras 

kopplingar till teorin och tidigare forskning där detta anses lämpligt. Detta görs flytande i 

texten istället för att endast tas upp i diskussionen (en sammanfattande diskussion avrundar 

undersökningsdelen) eftersom detta underlättar för läsaren. Undersökningsdelen delas upp i 

två underrubriker där den första tar upp de stadgar som kan jämföras med bardskärarnas 

skråordning i Malmö. Det är här värt att nämna att förordningarna är rangordande på samma 

sätt som de beskrivs i materialet, därav ”för det första”, ”för det andra” och så vidare. Att 

förordningarna stundvis inte heller ligger i korrekt kronologisk ordning beror på att de helt 

enkelt har flyttats till den underrubrik där de anses passa in. Flytande i texten görs här även 

kopplingar och paralleller till Grönés forskning. Den andra rubriken behandlar övriga punkter 

som varken skiljer sig eller stämmer överens med Malmös skråordning utan står för sig självt 

i 1571 års skråordning. Där kommer främst de punkter som går att relatera till teoridelens 

andra del där Sveriges och Stockholms skråväsen behandlas. Följande är brevets inledande 

text, skrivet av Johan III: 

 

Johann III, Sveriges Götes och Wenndes konung presenterar ödmjukast till de veterligen 

trogna undersåtar som bor i Stockholm och som inom bardskärarämbetet arbetar, flera 

ordningar och stadgar inom nämnda ämbete med syfte att tydliggöra skråets struktur. Detta 

på grund av att tidigare förståelse har missuppfattats och därmed lett till försummelse och 

knapp kunskap. Därför ska nu överenskomna stadgar och ordningar i det öppna brevet, 

uttryckligen författade av Stockholms stads rättighet, komma oantastligt till kraft.34 

 

Jämförande punkter 

 

För det första: det ska i Stockholms bardskärarskrå inte finnas fler än sex mästare från 

borgarklassen. Om det av någon anledning skulle vara färre hänvisas läsaren till tidigare brev 

                                                             
34 Medicinalstyrelsens arkiv – kirurgiska societeten. Ämnesordnade handlingar, FI:18. 20 juli 1571. I författarens 
ägo, s. 3 Höger sida av pdf-dokumentet (betecknas hädanefter som H) -4 Vänster sid av pdf-dokumentet 
(betecknas hädanefter som V) 

Undersökning 
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och bestämmelser.35 Här regleras, liksom i Malmö, alltså antalet aktiva mästare inom skrået 

samt att man poängterar att de måste vara av borgarklassen. En intressant aspekt att nämna 

är att i inget av fallen finns någon gräns för hur många gesäller det får finnas i städerna, utan 

endast mästare benämns.   

 

För det andra: bardskärarskrået ska alltid ha en ålderman som årligen utses av borgmästare 

och rådet i Stockholm. Denna ålderman ska även få en skrivelse av rådet angående 

valborgsmässan.36 Det nämns inte uttryckligen att skrået i Malmö inte hade någon form av 

överhuvud men rimligtvis kan man anta att de också, likt Stockholm, hade någon liknande 

auktoritet. Kravet på att granska och att ha insyn i verksamheten var lika aktuellt i Malmö som 

i Stockholm.37 Här gör man i vilket fall som helst tydligt hur en ska ålderman väljas, vilket 

kunde variera som det har nämnts innan, alltså med hjälp av både råd och borgmästare. 

 

För det nionde: när någon tar skada genom åderlåtande så skall han ställas inför ämbetsbröder 

och två rådmän. Om man kommer fram till att skadan har tillkommit vid åderlåtning skall 

bardskären som har orsakat skadan bli bestraffad. Om istället skadan verkar kommit av 

oaktsamhet eller kunden/patienten efter åderlåtningen inte har betett sig som bör, ska 

bardskären gå fri.38 I de fall som yrkesutövandet inte gick rätt till skulle det utredas huruvida 

det var bardskärens eller kundens fel. En rättvis bedömning gjordes där båda parterna (kan 

man hoppas) hördes och utvärderades för att komma fram till rätt beslut.  

 

För det tionde: om så händer, att någon sårad eller sjuk i bardskärens händer inte blir botad 

och för denna skuld har klagomål gentemot bardskären som skulle förbundit eller läkt (om 

man anser att han är vårdslös helt enkelt), ska ämbetsbröderna och två rådmän noggrant 

undersöka om så är fallet, att bardskären har varit vårdslös och den sjuke inte har varit aktad 

korrekt. Stämmer detta ska bardskären betala hela sin tillsagda lön. Om han istället har gjort 

sin plikt utan att detta har hjälpt så ska han få halva delen av sin lön men inte mer.39 Likadant 

här går man noggrant fram för att komma fram till vad som faktiskt har hänt och vad som är 

rätt och fel. En skillnad dock med Malmös skråordning är att man i detta fall har tagit hänsyn 

till bardskärers eventuella oskuld och att det därmed finns utrymme för upprättelse. 

 

                                                             
35 Kirurgiska societeten, 1571, s. 4 H 
36 Kirurgiska societeten, 1571, s. 4 H 
37 Gröné, O., 1955, s. 51 
38 Kirurgiska societeten, 1571, s. 6 V 
39 Kirurgiska societeten, 1571, s. 6 H 
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För det tjugotredje: Ingen ämbetsbroder eller mästersvenne ska våga sig ha någon form av 

umgänge med lappare i staden, inte heller låta sådant sällskap innebära inköp av vare sig plåster 

eller salvor (eller något annat för den delen). Den som gör detta ska böta 40 marker samt 

sedan själv ses som en lappare.40 Lappare var ett annat ord för kvacksalvare förr och innebar 

framförallt personer som uppgav sig ha kunskaper om läkarvård men som i själva verket 

fuskade inom yrket och lurade människor.41 Att umgås med lappar eller andra skojare sågs 

som något väldigt negativt, även i Malmös skråordning som likt här berör lappare. Skillnaden 

är att Malmö inte uttryckligen förbjuder umgänge eller anger några konsekvenser för detta. 

Man kan dock förmodligen anta de hade liknande syn även där. Hotet om att själv bli betraktad 

som lappare avskräckte förmodligen ännu mer än vad bötessumman gjorde, eftersom 

anseendet och ens sociala ställning värderades väldigt högt bland invånarna förr.  

 

För det tjugosjätte: skall ingen lappare våga utge sig för att vara en läkare eller liknande, varken  

i Stockholm eller i förstäderna. Genom detta sällskap har många människor förlorat hälsan 

och detta går att beskylla på lapperiet. Den som gör detta skall straffas av ämbetet (lagen) i 

staden eftersom detta problem behöver tas itu med.42 Det är fullt förståeligt att man var lika 

mån om att ingen lappare skulle utföra felaktiga metoder på människor, eftersom de ofta 

istället tog skada, eftersom detta kunde få konsekvenser både för bardskärarämbetet i sig men 

även för myndigheten i staden. Förtroendet för läkare och bardskärer var tvunget att 

underhållas och då hade man inte råd att tappa social status på grund av en lappares påhitt. 

 

Övriga punkter  

 

För det tredje: den som vill utge sig för att inom Stockholms bardskärarämbete vara en mästare 

skall denne ha goda bevis för detta. Han skall alltid vara ärlig och alltid har sin lärare tillgänglig 

där han har varit tillförordnad tidigare.43 Man ser här att ärlighet värdesätts högt (som det har 

nämnts tidigare i teoridelen) hos den som besitter en högre post samt att det alltid, om möjligt, 

ska finnas möjlighet att uppsöka en kollegas lärare. Funktionen med detta kan vara att man 

vid olika sammanhang behöver en utomstående källa eller referens om en kollega. 

 

                                                             
40 Kirurgiska societeten, 1571, s. 10 V-10 H 
41 SAOB, Lappare, http://www.saob.se/artikel/?seek=lappare&pz=1#U_L225_68422 (hämtad 6/1-17) 
42 Kirurgiska societeten, 1571, s. 11 V-11 H 
43 Kirurgiska societeten, 1571, s. 4 H-5 V 

http://www.saob.se/artikel/?seek=lappare&pz=1#U_L225_68422
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För det fjärde: skall ingen intas i bardskärarämbetet, tillsättas som borgmästare eller 

rådsmedlem i staden otillfrågad. För att kunna bli tillsatt i något av dessa ska man prövas för 

att kunna visa sin duglighet i ämbetet.44 Det är tydligt att inte vem som helst kunde få en plats 

inom ett skrå eller bli rådsmedlem utan att genomgå en viss form av äkthetsprov där man 

kunde visa sig värdig.   

 

För det femte: skall ingen bardskäre tillåta sig att förbinda över en bardskärarkollegas band. 

Den som gör detta skall för var fall böta och betala ett pund vax.45 Att ta ifrån en ämbetsbroder 

sitt arbete eller möjlighet till arbete var uppenbarligen inte populärt. Inte heller att utan vidare 

göra om en annan kollegas arbete utan dennes vetskap.  

 

För det sjätte: när någon ska resa eller arbeta å rikets vägnar på antingen hav eller land, skall 

bardskärarämbetet (skrået med andra ord) förse en ämbetsbroder med alla de tillhörigheter 

som han har behov av. Den ämbetsbroder som utses att resa iväg skall vara fri från alla 

skyldigheter gentemot staden så länge han reser eller blir kvar i tjänst.46 Detta går att likna med 

dagens arbetsförmåner. Om man i tjänsten reser bort och, i detta fall, tjänar riket så skall man 

helt enkelt slippa bry sig om de krav som ställs på en hemma i staden samt att skrået (i dagens 

fall företaget) står för alla medel som krävdes under tjänstetiden.  

 

För det sjunde: den bardskäre som gör sin ämbetsbroder avlastande tjänster skall för vart fall 

få ett halvt pund vax. Den bårdskäre som även ger sin ämbetsbroder ärekränkande ord skall i 

dessa fall betala den andre fem marker vax.47 Det läggs stor vikt på att man inte ska beröva 

någon kollega en chans till arbete. Man ska inte heller på något vis bete sig dåligt mot en 

ämbetsbroder utan ständigt behandla varandra med respekt. 

 

För det åttonde: skall ingen bardskär skada eller göra någon sjuk som har givit sig än till en 

läkares/bardskärens hand. Sker detta och en ämbetsbroder tvingas ta över ska den första 

utövaren betala ett halvt pund vax till ersättaren.48 Yrkeskompetensen ställdes det höga krav 

på. Skötte man inte sitt arbete skulle ändå arbetet genomföras (gör om gör rätt, så att säga) 

samtidigt som det blev ekonomiska konsekvenser på grund av yrkesutövarens vårdslöshet.  

 

                                                             
44 Kirurgiska societeten, 1571, s. 5 V 
45 Kirurgiska societeten, 1571, s. 5 V 
46 Kirurgiska societeten, 1571, s. 5 v-5 H 
47 Kirurgiska societeten, 1571, s. 5 H 
48 Kirurgiska societeten, 1571, s. 5 H-6 V 
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För det elfte: om någon skadad kommer till en bardskäre och låter sig behandlas och senare 

inte vill fortsätta med samma så skall han betala en halv mark för denna första behandling och 

ytterligare det som bardskären önskar.49  

 

För det tolfte: om någon ämbetsbroder önskar ta sig an en lärling i tjänsten så skall två rådmän 

skickas dit för att bistå med hjälp för skolning åt lärlingen, som förpliktar sig att tjäna sin lärare 

till de yttersta under så många år som man kommer överens om.50 Detta visar hur mycket 

energi och tillgivenhet man lade på att ge lärlingar rätt utbildning. Man skulle som lärling inte 

bara ha en lärare utan även två bisittande rådmän som hjälper till samt granskar processen så 

att utbildningen går rätt till.  

 

För det trettonde: om någon sjuk har behandlats av en bardskäre men inte blivit frisk och vill 

försöka hos en annan ska han få göra detta, dock först efter att han har gjort sig skuldfri hos 

den första.51  

 

För det fjortonde: ska alla ämbetsbröder varje söndag ge minst ett litet bidrag ur egen kassa. 

Detta på grund av att om någon bardskäre faller i fattigdom, råkar ut för eldsvåda eller dylikt 

skall ett förråd finnas till hjälp för denne.52 Här är ett exempel på det ekonomiska stöd som 

skrået skulle bistå med. Inte alltför olikt det försäkringssystem som vi har i dagens samhälle 

med arbetsförsäkringar och liknande. 

 

För det femtonde: om någon ämbetsbroders hustru eller barn avlider, skall de andra 

ämbetsbröderna tillsammans med sina hustrur närvara på begravningen. Om detta försummas 

skall vardera böta fyra marker som tillfaller den drabbade.53 Återigen detta att ämbetsbröder 

förväntas hålla av varandra och deras familjer. I denna skråordning har man dock även lagt till 

konsekvenser utifall det inte upprätthålls. 

 

För det sextonde: när någon ämbetsbroder har avlidit och efterlämnat sig hustru och barn, 

skall änkan låtas ta upp ämbetet och fortsätta med detta likt övriga ämbetsbröder så länge hon 

orkar och finner att det utförs lika och rätt.54 Att stifta en regel som denna skvallrar om att 

                                                             
49 Kirurgiska societeten, 1571, s. 7 V 
50 Kirurgiska societeten, 1571, s. 7 V 
51 Kirurgiska societeten, 1571, s. 7 V-7 H 
52 Kirurgiska societeten, 1571, s. 7 H 
53 Kirurgiska societeten, 1571, s. 7 H-8 V 
54 Kirurgiska societeten, 1571, s. 8 V 
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man inom skrået var mån om att skrået inte skulle lida några ekonomiska förluster, inte ens 

vid en ämbetsbroders bortgång. Det kan låta grymt att tvinga en nybliven änka att ta upp ett 

arbete efter sin döda make men samtidigt är det en möjlighet att upprätthålla familjens inkomst 

och levebröd. 

 

För det sjuttonde: när så händer att en bardskäre tillsammans med hustru avlider, eller i nära 

tid till varandra, och efterlämnar sig omyndiga barn, har den valda förmyndaren rätt att sälja 

av ämbetet å barnens vägnar (eftersom dessa rimligtvis inte kan ta upp arbetet och fortsätta 

arbeta), dock med borgmästares och ämbetsbröders vetskap och samtycke. När barnen har 

uppnått mogen ålder och visat sig alltid var laglydiga och ärliga samt befinner sig i ett äktenskap 

ska de kunna återuppta ämbetet om de önskar. I detta fall ska de tillges de friheter som 

ämbetsbröderna och skrået har.55 Detta är ytterligare en försäkring som finns tillhanda för de 

som har/haft en del i skrået. Barnen har i detta fall en vilande plats inom skrået och därmed 

en försäkring till arbete när de uppnår myndig ålder och är i behov av ett yrke. Dock är kraven 

på ärlighet och giftermål kvar, vilket är förståeligt då skråets rykte och framtid sätts i första 

hand.  

 

För det artonde: Om någon ämbetsbroders överlever sin fru och denne inte önskar 

upprätthålla ämbetet efter sin man, skall hon sälja det dyraste hon har råd med, dock med 

borgmästares och ämbetsbröders vetskap och samtycke. Detta på grund av att ämbetet inte 

skall lida ekonomiskt och bli försvagat efter en bardskäres bortgång.56 Detta kan ses som en 

aning hjärtlöst, att be om en ersättning för att man inte önskar eller har möjlighet att återuppta 

sin makes arbete. Men återigen handlar det om att sätta skrået i första hand och säkra dess 

framtid genom att se till att det inte lider någon ekonomisk förlust. 

 

För det nittonde: Om någon ämbetsbroder önska flytta från ifrån Stockholm med sina 

ägodelar till en annan ort, inrikes eller utrikes, så måste han sälja av sitt ämbete till någon annan 

i staden, dock en som anses duglig samt är godkänd av borgmästaren och ämbetsbröderna.57 

Att ta sig in i ett skrå och bli en del av gemenskapen har visat sig vara en process. Detsamma 

gäller om man önskar går ur skrået. Skrået har inte råd att bli av med en ämbetsbroder utan är 

i bästa fall endast beredda att byta ut en medlem mot en annan. Därav tvånget att sälja sin 

plats till en ny intressent. 

                                                             
55 Kirurgiska societeten, 1571, s. 8 V-8 H 
56 Kirurgiska societeten, 1571, s. 8 H-9 V 
57 Kirurgiska societeten, 1571, s. 9 V 
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För det tjugonde: Om någon kommer från ett främmande land och önskar ta sig an 

bardskärarämbetet, skall denne först tjäna i två år i Stockholm för att visa sitt värde och sina 

kunskaper. Om han efter denna tid anses av sin mästare vara värdig och är väl känd av 

ämbetsbröder och borgmästare med råd kan han nu se sig som en mästare. Dock förutsatt att 

han ska vara flitig och först ge hundra mark till mästerkassan och avlägga sitt mästerprov.58 

Uppenbarligen var man inte motståndare till att ta in utlänningar in i skrået. Dock ställdes det 

tydliga och relativt hårda krav på denne. För att inte tala om den eftergift man var tvungen att 

betala, som i dagens mått motsvarar ca. 4500 sek.59 Det krävdes alltså mer av en utlänning för 

att kunna bli en mästare, jämfört med vad som krävdes av en född svensk person, något som 

i dagens läge kan ses som aningen diskriminerande på ett sätt men samtidigt ändå inte på ett 

annat. Det ter sig ändå relativt rimligt att de borgare som redan fanns i landet och städerna 

skulle slippa betala denna kostnad på hundra mark eftersom de redan tog del av stadens 

förpliktelser samt (precis som vi i dagens läge) betalar skatt. 

 

För det tjugoförsta: : Den mästersvennen som äktar en avliden mästares eller ämbetsbroders 

hustru eller dotter skall banas väg till ämbetet och endast göra mästarprovet.60 Mästersvenne 

är rimligtvis en gesäll (eftersom svenne och gesäll är samma sak) som önskar bli skråmästare.61 

I detta fall kan det ses som en fördel att ha en konkret regel som innebär att man snabbt och 

effektivt kan tillsätta den tomma posten som mästare. Istället för att behöva skola en gesäll 

eller lärling från början och därmed eventuellt gå miste om inkomster.  

 

För det tjugoandra: När åldermannen för bardskärarämbetet anger en bestämd tid för möte 

och man inte infinner sig ska man böta 40 mark (motsvarar ca. 1800 sek) för olydnad.62 

Förutsatt att man inte har en giltig (även laglig) anledning för sin frånvaro. Åldermannen kan 

även ge lindrigare böter om denne finner att överträdelsen är försumbar. Om det istället är 

ämbetsbröderna som får vänta, dock över en timme, på åldermannen skall istället denne betala 

40 mark.63 Det är sedan tidigare redovisat att möten med mera var tillfällen som man som 

ämbetsbroder var väntad att deltaga vid, däremot har det inte framkommit att en form av 

                                                             
58 Kirurgiska societeten, 1571, s. 9 H-9 V 
59 Edvinsson, Rodney & Söderberg, Johan, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and 
Wealth, vol. 57 (2), 2011, s. 270-292 
60 Kirurgiska societeten, 1571, s. 9 H 
61 Lindström, D., 1991, s. 68 
62 Edvinsson, R. & Söderberg, J., 2011 s. 270-292 
63 Kirurgiska societeten, 1571, s. 9H-10 V 
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bestraffning av sådan här hög grad gällde. Förmodligen sattes en sådan här hög böter för att 

redan från början avskräcka alla från slarv gällande passande av tider så att det inte skulle ske. 

 

För det tjugofjärde: Ska ingen bardskäre som tjänstgör inom adeln behandla någon människa, 

oavsett om denne är skadad eller sjuk vare sig i Stockholm stad eller i förstäderna utan att först 

redogöra med sina medarbetare. Om någon av adelns bardskärer blir uppmärksammade att 

våga säga emot detta, har ämbetsbröderna fullmakt att straffa denne lika andra lappare.64  

 

För det tjugofemte: Om någon från ett främmande land kommer och påstår sig vara läkare 

skall han ta två sjuka personer från sjukhuset (hospital förr), dessa två ska vara två som faktiskt 

går att bota, och om han gör dom friska ska han få betalt med sex mark för besväret men inte 

mer. Sedan får han bruka sina kunskaper, som att hela gamla sår att brutna delar, men han får 

inte ta sig an en bardskäres uppgifter, som är att åderlåta, förbinda sår och klippa hår. Om han 

blir påkommen att göra något av detta skall han betala två pund vax för varje fall.65 Detta visar 

att man gjorde tydliga skillnader vid vilka arbetsuppgifter som tillhörde vem. Som denna och 

Malmös skråordning säger så var en bardskärs uppgifter främst att åderlåta, förbinda sår och 

klippa hår. Allvarligare sjukdomar eller skador var en läkares uppgifter. Man kan sedan 

ifrågasätta huruvida detta upprätthölls eller inte. Som det nämns i tidigare forskning gjorde en 

del bardskärer (åtminstone i Malmö men sannolikt även på andra håll) som de ville och tänjde 

därmed en aning på reglerna i varierande grad.  

 

För det tjugosjunde: Varje gång som en ämbetsbroder upptäcker att någon kollega begår 

tjänstefel ska han meddela detta till åldermannen. Åldermannen ske sedan ta kontakt med 

rättsväsendet i staden som i sin tur bestämmer vilket straff den vårdslösa bardskären ska få. 

Ignorerar denne sitt straff ska han böta ett halvt pund vax för varje fall han har försummat.66 

Detta är ett exempel på den jurisdiktion som kunde förekomma inom skrå och stad. Man 

sätter mycket tillit till den enskilda individen. Kravet på ärlighet har i flera fall redan berörts 

men i praktiken kan det vara svårt att med säkert veta när någon gör fel eller är vårdslös i 

tjänsten. Det var här som åldermannens funktion även var avgörande för att se till att betalning 

till kung och stad genomfördes. 

 

                                                             
64 Kirurgiska societeten, 1571, s. 10 H 
65 Kirurgiska societeten, 1571, s. 10 H-11 V 
66 Kirurgiska societeten, 1571, s. 11 V-11 H 
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För det tjugoåttonde: När någon önskar bli ämbetsbroder ska två personer av rådet infinna 

sig för att granska belägg samt vad som sägs om den sökande på andra orter, om den är pålitlig, 

kunnig eller ärlig osv. Det som vid dessa tillfällen förtärs ska den blivande ämbetsbrodern stå 

för.67 Här är ett tydligt exempel på vilka regler som gällde för mästarkosten. Det var den 

sökande ämbetsbrodern själv som skulle stå för mat och öl, jämfört med andra skrån där den 

kunde vara lärlingen exempelvis. 

 

 

  

                                                             
67 Kirurgiska societeten, 1571, s. 11 H-12 V 
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Jag har valt att i undersökningsdelen redogöra för privilegiebrevets innehåll och samtidigt dra 

både paralleller till teorin och tidigare forskning och lägga till egna resonemang och slutsatser. 

Detta kändes mer naturligt än att spara alla egna kommentarer och kopplingar till denna 

rubrik. De flesta punkterna i brevet har redan behandlats men ett fåtal (elva och tretton) talar 

för sig själv och har därmed inte behandlats ytterligare. För övrigt är det för mig personligen 

endast punkt tjugofyra som framstår som aningen oklar. Om man som bardskär arbetar inom 

adelns ska man inte drista sig att ta till sig arbete som innebär att hjälpa en som inte ingår i 

adelsklassen. Den enda för mig rimliga anledningen för denna förordning är att man möjligtvis 

i största möjliga mån vill bibehålla någon form av vi-och-dom-perspektiv, att hålla fast vid sin 

status som yrkesutövare inom adeln och inte sjunka till det ’vanliga’ borgerskapets nivå. 

Resonemanget är förståeligt om adeln är hela skråets huvudsakliga målgrupp, eftersom det då 

handlar om att inte ge skrået ett dåligt ryckte. Om fallet inte skulle vara sådant så anser jag att 

denna punkt är väldigt ifrågasättbar.  

Uppsatsens syfte var kort sagt att analysera bardskärarna i Stockholm privilegiebrev från 1571 

och jämföra dessa skråordningar med skråordningen för Malmös bardskärarskrå som sedan 

tidigare har presenterats av Otto Gröné. Den första frågeställningen gick ut på att belysa vilka 

punkter i 1571 års skråordning som var relevanta för syftet, alltså vilka förordningar som mest 

konkret gick att jämföra med Malmös skråordning. Av dessa sammanlagt tjugoåtta 

förordningar var det framför allt punkt ett, två, nio, tio och tjugotre som tog upp tydliga 

skillnader eller likheter. Vissa av dem var inte exakt överensstämmande men de syftade på 

samma sak, exempelvis punkt tjugotre där man förbjuder umgänge med lappare. I Grönés 

forskning tar han upp lappare (även kvacksalvare) och beskriver vad de var och hur de kunde 

bete sig, dock nämner han ingenting om något förbud mot umgänge. Det är fullt möjligt att 

det är en bakomliggande poäng. I efterhand kan denna första frågeställning te sig som märklig, 

även onödig. Alla punkterna har uppenbart varit relevanta för uppsatsens syfte. Däremot är 

det endast ett fåtal som konkret visar tydliga skillnader och likheter mellan skråna och det är 

detta som frågeställning två behandlar. 

Frågeställning två eftersöker helt enkelt vilka skillnader och likheter som man kan utläsa från 

skråordningarna. En av likheterna är att båda förmedlar en gräns för maxantalet mästare i 

Sammanfattande slutsatser 
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respektive stad. Båda innefattar även liknande instruktioner kring hur man skall gå till väga när 

en bardskär har begått ett misstag och ska bli granskad. Skillnaden här är att Stockholms 

skråordning har två punkter som berör detta. Den en (punkt nio) är fokuserad på endast 

komplikationer vid åderlåtning och den andre (punkt tio) berör klagomål när en patient/kund 

anser att bardskären har varit vårdslös. I Malmös skråordning tas det endast upp 

komplikationer i allmänhet (patienter/kunders missnöje exempelvis) och är därmed en aning 

förenklad. Tydliga skillnader mellan skråordningarna är att Stockholm har bestämmelser om 

åldermän och dessas existens, vilket Malmö inte berör alls. Båda berör som redan nämnts 

lappare men huruvida det är förbudbelagt att umgås med dessa framkommer som sagt inte i 

Malmös skråordning. Stockholm har även ytterligare bestämmelser för lappare (punkt 

tjugosex) medan Malmö har faktiska regler för vilka uppgifter en bardskär har och vad den 

inte får göra och så vidare. Detta berörs i väldigt ringa grad (punkt tjugofem) i Stockholms 

skråordning vilket är förvånande med tanke på hur noggrann den för övrigt är. Malmö har 

även stiftade regler för utbildningstid medan i Stockholm detta var något man kom överens 

om från fall till fall.  

Det som eftersöks i frågeställning tre är om det förekommer några konkreta exempel som 

talar för att skråordningarna i Sverige (Stockholm) och Danmark (Malmö) såg likadana ut. 

Denna frågeställning kan te sig likartad med frågeställning två. Det som dock skiljer dem åt är 

de konkreta likheter och skillnader mellan skråna (som behandlas i frågeställning två) och de 

generella drag kring skråväsendet mellan Sverige och Danmark (som behandlas i frågeställning 

tre). Som svar på denna frågeställning kan man konstatera att det delvis går att se liknande 

samt avvikande tendenser inom skråväsendet. Utifrån den undersökning som har gjorts kan 

man se liknande tendenser i vissa fall. Exempelvis kan man rimligtvis anta att skråna i Sverige 

och Danmark alla hade någon form av överordnad inom skrået (åldermän) och inte endast 

lyssnade till kung och råd. Man kan även anta att inget av länderna såg med gott öga på lappare 

eller andra lurendrejare. Förmodligen fanns det ytterligare regler som materialet gällande 

Malmös skråordning inte tar upp, vilket är ett problem då det ökar möjligheten för att Malmös 

skråordning uppfattas som knapphändig och ofullständig. Nu i efterhand hade det absolut 

mest fördelaktiga varit att ta del av båda dessa skråordningar för att verkligen kunna se vad 

som nämns och inte och på så vis undvika att förlita sig på den sammanställning som Gröné 

har gjort. På grund av detta känns denna tredje frågeställning en aning överflödig då det inte 

går att med säkerhet ge ett konkret svar som går att koppla till ett källmaterial utan endast går 

att göra generaliseringar om. 
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Den fjärde frågeställningen är utformad för att eventuellt kunna styrka den hypotes som delvis 

ligger till grund för uppsatsen. Att helt enkelt konstatera om det går att verifiera hypotesen 

eller falsifiera den utifrån det källmaterial (privilegiebrevet) som ligger till grund för uppsatsen. 

Hypotesen gick ut på att Stockholms skråordning från 1571 skulle vara en konsekvens av 

Johan III’s tid i fångenskap under det nordiska sjuårskriget. Dock finns det ingenting, 

åtminstone inte i källmaterialet, som uttryckligen talar för att så är fallet. I bästa fall kan man 

hävda att vissa punkter i skråordningen talar för och har ett underliggande mål att främja eller 

avskräcka. Bland annat baseras detta på den inledande text där Johan III hälsar till alla 

undersåtar som läser brevet samt förklarar varför han har valt att skicka ut det. Utöver detta 

är det mestadels de punkter som behandlar bötfällningar (exempelvis punkt tjugosju) av staten 

då detta inbringar ekonomiska medel till kronan. Man kan även hävda att Johan III kände att 

det snarast behövdes komma ut en skrivelse till folket eftersom han var relativt nytillsatt som 

kung när brevet utfärdades. I efterhand har det visat sig att det utvalda materialet, som denna 

hypotes grundar sig på, inte bidrog med den mängd information som ansetts nödvändig för 

att på allvar pröva hypotesen. Det fanns, i det här fallet, inte tillräckligt med kända fakta som 

man kunde bygga på. För att göra detta korrekt krävs ytterligare källmaterial från den här tiden 

samt åtminstone en fördjupning i det nordiska sjuårskriget. Så även om hypotesen inte kunde 

verifieras eller ifrågasättas på det sätt som man hade kunnat föredra, har ändå detta öppnat 

upp för ett ytterligare forskningsämne inför framtiden. 

Genom att redovisa detta nämnda resultat kan man nu tydligt se hur denna uppsats har 

bidragit med ny kunskap. Man ser vilken struktur bardskärarskrået fick och hur det passar in 

samt skiljer sig med det som tas upp i teoriavsnittet, alltså med Sverige skråväsen i allmänhet 

men även Danmark (i ringa grad) och Malmö. Utöver detta är Johan III’s privilegiebrev väldigt 

(för sin tid) tydligt och belyser konkreta fall och åtgärder vid specifika uppkomna fall, vilket 

är ovanligt i många skråordningar på medeltiden och som inte har nämnts tidigare. Exempel 

på detta är bland annat de punkter som berör dödsfall inom skråna (punkt sjutton och arton), 

vad som sker när detta händer, hur man går tillväga och så vidare. Ännu ett exempel är hur 

det går till om en ämbetsbroder önskar flytta till en annan ort (punkt nitton).  

Slutligen undrar jag personligen hur om och hur det hade påverkat min forskning om jag från 

början hade vidgat vyerna en aning och även analyserat 1544 års skråordning från Malmö. 

Processen har även fått mig att fundera över andra frågor som är relaterade till detta ämne. 

Bland annat hade det varit spännande att undersöka ännu närmare hur bardskärarskrået 

förändras och blir alltmer erkända som fältskärer och sedan kirurger. Gustav II Adolf 
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förbättrade bardskärarskrået privilegier ytterligare den 20 februari 1628, så ämnet går helt klart 

att fortsätta forska i. 

En slutgiltig parentes för detta arbete är en aning kuslig sådan men samtidigt en fantastisk 

tillfällighet. I arbetets avslutande skede hittade jag av en slump en internetpublicering över 

bland annat det källmaterial som jag har fått översatt och analyserat. Den person som i det här 

fallet har bearbetat och översatt texten hette nämligen även han Johannes S. 
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Denna uppsats är en komparativ studie som behandlar bardskärarskrået i Stockholm och 

Malmö. Syftet är att visa hur Johan III’s privilegiebrev från 1571, riktat till stadens 

bardskärarskrå, stämmer överens med samt skiljer sig från de privilegier som Malmö fick 1544 

när det var danskt. Materialet som i störst omfattning ligger till grund för undersökning, teori 

och tidigare forskning är Johan III’s privilegiebrev, Otto Grönés arbete Från 1500-talets 

bardskärer till den siste stadskirurgen i Malmö och Dag Lindströms avhandling Skrå, stad och stat – 

Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350 – 1622. Övrigt material består i viss mån av Internetkällor 

och annan litteratur. Den teori som ligger till grund för uppsatsen är att påvisa att det fanns 

såväl skillnader som likheter med Stockholms bardskärarskrå och Malmös. Därför redogörs 

det dels för Grönés forskning och dels Lindströms, den senare för att på bästa sätt kunna 

bygga upp undersökningen och göra den förståelig. Frågeställningarna som syftet är 

förknippat med är följande: 

1. Vilka förordningar relevanta för syftet består privilegiebrevet från 1571 av? 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan skråordningarna för Stockholm och Malmö? 

3. På vilka sätt kan man anta att skråordningarna såg lika respektive inte lika ut, utifrån 

svenska och danska perspektiv? 

4. På vilket/vilka sätt kan man falsifiera eller stärka den hypotes som ligger till grund för 

uppsatsens syfte? 

Resultatet visar att ett flertal av privilegiebrevets förordningar är relevanta för syftet dock inte 

alla. Övriga punkter står för sig själva men påvisar på egen hand en annan slutsats. Att 

privilegiebreven (åtminstone detta aktuella i detta fall) innehöll fler punkter som berörde 

specifika fall och händelser som inte har berörts i tidigare forskning. Det fanns flera skillnader 

och likheter mellan Stockholms och Malmös bardskärarskrå, dock inte i den omfattning som 

det till en början var trott. Detta kan bero på att Grönés forskning endast bestod av en 

sammanfattning av 1544 års skråordning och därmed eventuellt inte innefattade alla 

förordningar. Den tredje frågeställningen ansågs svår att ge ett konkret svar på utan öppnade 

främst upp för generella svar, vilket inte är optimalt men likväl ett resultat. Den hypotes som 

delvis låg till grund för uppsatsen kunde inte stärkas på ett konkret och förväntat sätt. Dock 

fanns det information i materialet som möjliggör att hypotesen har någon form av vikt i sig.    

Sammanfattning 
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