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Abstract  

This thesis studies “svenner” – armed servants, bailiffs and administrators – and service ideals 

in late medieval Sweden by using a variety of sources including payrolls, correspondence, 

charters and service instructions. The study argues that in order to reach an understanding of 

the relationship between lord and servant, and the complexity of service ideals, questions 

must be asked about for whom service was open, if there was competition, and what in that 

case was characteristic of the people and requirements that constituted the service. 

   The conclusion is that service was not open to all; loyalty and strong social bonds were cru-

cial, while other capitals such as military competence and ancestry could increase the material 

and immaterial benefits of service. The social field was closely connected to the political field 

why those who intended to compete in the field had limited opportunities to influence the 

terms of service. Although serving the aristocracy could be beneficial in many ways, legisla-

tion and a deeply rooted service ideal held the feudal power relations firmly intact.   
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Del I: Inledning 

Introduktion 

Den av Gud givna samhällsordningen var under medeltiden fundamental, och samhällets so-

ciala strata hölls separerade på ett sätt som tydligt skiljer från moderna klassamhällen. Männi-

skor föddes in i ett ståndssamhälle som genom kulturella föreställningar ämnade konservera 

den sociala, politiska och ekonomiska ordningen. Den huvudsakliga indelningen och skillna-

den mellan människor var, vid sidan av indelningen mellan kvinna och man, den mellan frälse 

och ofrälse, det vill säga indelningen mellan aristokrater och allmogen. Kvinnor och män 

hade inom ramen för sin ståndtillhörighet och sitt kön en given och förutbestämd roll och 

funktion som färgade livets alla skeenden från början till slut. Detta påverkade inte minst sy-

nen på arbete och människors sysselsättning som mycket förenklat kan beskrivas med den 

latinska devisen: oratores, bellatores et laboratores – de som ber, de som krigar och de som 

arbetar. Enligt traditionen var rikets förvaltning, juridiska instanser och militära resurser do-

minerade av och förbehållna aristokrater inom det världsliga och andliga frälset (kyrkan).    

   Under 1400-talet var makten och förvaltningen av riket decentraliserad och knuten till ett 

trettiotal högfrälsesläkter som var representerade i riksrådet. I högfrälsets tjänst fanns ett stort 

antal svenner från olika samhällsskikt som administrerade och förvaltade godsen, idkade han-

del, agerade representanter på tinget, drev in skatt och avrad från landbor samt stred för sina 

herrar. Vilka var dessa människor och vad innebar det att tjäna högfrälset? 

   Svenner och sventjänst är ett tämligen outforskat område, både för svensk medeltid och 

senare perioder. Mycket av den tidigare forskningen har i huvudsak fokuserat på riksaristo-

kratin och de stora politiska skeendena eller frälsets interna strukturer och samröre, där man 

betonad vikten av sociala och politiska nätverk inom aristokratin. Andra har studerat politiska 

motsättningar mellan kungamakten, aristokratin och allmogen. Relativt få studier har belyst 

relationen och det vardagliga samarbetet mellan frälset och allmogen, vilket till skillnad mot 

våldsamma konflikter, måste ha varit normaltillståndet. 

 

Undersökningens syfte 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka sventjänsten som samhällsfe-

nomen. Mer precist syftar studien till att bidra med kunskap om det fält inom vilka högfrälsets 

svenner tjänade, svennernas sociala status och vad det innebar att tjäna högfrälset. På så sätt 

hoppas jag kunna bidra med kunskap om senmedeltidens sociala strukturer och till forsk-

ningsfälten om arbete, tjänsteideal och sociala (och politiska) nätverk under senmedeltiden. 

En undersökning av sventjänsten kan därmed i ett större perspektiv bidra med kunskap om de 
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samhällsomvälvningar som skedde under 1400- och 1500-talen när Sverige gick från ett de-

centraliserat aristokratstyre till en centraliserad byråkratisk stat.  

 

Historisk bakgrund – från decentraliserat aristokratstyre till centraliserad statsmakt 

Innan vi går in på tidigare forskning som direkt kan kopplas till den här undersökningen kan 

det först vara på sin plats med en kort schematisk översikt över den sociala och politiska ut-

vecklingen under medeltiden fram till 1500-talet. Det ståndssamhälle som kommit att karakte-

risera medeltiden sattes för svensk del på pränt i slutet av 1200-talet. Alsnö stadga från 1280 

var det första dokument som genom privilegier och skyldigheter tydligt avgränsade kunga-

maktens närmaste män från resten av befolkningen. Privilegierna bestod i att få jorden frälst 

från skatt i utbyte mot att tjäna kungamakten som ryttare med stridshäst och fulla vapen. Kyr-

kan hade redan tidigare frälseprivilegier, vilka åter bekräftades i Alsnö stadga. Stadgan har 

tolkats som ett led i att knyta en befintlig aristokrati, kyrka och kungamakt samman. Det till-

kom under 1300-talet privilegier och skyldigheter för det andliga och världsliga frälset, vilka 

cementerades i Magnus Erikssons Landslag från 1350.  

   Frälset var ingen enhetlig grupp utan kategoriserades dels i förhållande till börd, dels i rela-

tion till kungamakten. Landslagen talar om ”riddare”, ”svenner” och ”vanliga frälsemän”.1 

Riddarvärdigheten var reserverad för bördsaristokratin, som även den andra kategorin kunde 

tillhöra. De kallades då ”svenner av vapen”, medan den sista kategorin tillhörde lågfrälset och 

benämndes som ”sven”.2 Frälset stratifierades även i förhållande till kungamakten: riddare 

och svenner i kungens råd fick rida genom landet med 12 ryttare, riddare utanför kungens råd 

8 ryttare, svenner, ”riddares vederlikar” 6 ryttare, slutligen ”män av lägre rang, som göra 

tjänst för frälse” 3 ryttare.3 Den lägsta kategorin är särskilt intressant då Landslagen lämnade 

frälset öppet för nyrekrytering. Den bonde som så önskade kunde bli frälseman om han rus-

tade enligt lagen och visade sina färdigheter vid den årliga vapensynen som hölls i juli varje 

år.4 Dessa män kunde tjäna kungamakten indirekt via en annan frälseman.5 

   Frälsets ekonomiska makt vilade dels på ett omfattande jordägande där jorden brukades av 

underlydande landbor mot en årlig ränta, dels av kronan förlänad jord, slott och borgar. Vid 

medeltidens slut var jorden fördelad så att det världsliga frälset innehade drygt 20%, det and-
                                                 
1 Magnus Erikssons Landslag (MEL), Giftermålsbalken, X 
2 Se exempelvis Gabriela Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedelti-
den.” i Martin Gustavsson & Dag Retsö (red.) Långa linjer och många fält. Festskrift till Johan Söderberg 
(Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2014), s. 54 
3 MEL, Konungabalken, XXII 
4 MEL, KgB XI, §2 
5 Se exempelvis Karl-Erik Löfqvist, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid: studier rörande adelsståndets 
uppkomst och tidigare utformning, (Gleerups, Diss. Lund: Univ.,1935,Lund, 1935), s. 102 



 6 

liga frälset ungefär lika mycket, skattebönder ca 50% och kronan endast 5%.6 Den politiska 

makten vilade dels på ett våldsmonopol där högfrälsemän höll sig med stora beväpnade föl-

jen, dels genom monopol på höga ämbeten inom rikets politiska, ecklesiastiska och juridiska 

instanser. Högfrälset var ofta medlemmar av rikets råd och förbehölls lagmans- och biskops-

ämbetena. De lägre skikten kunde vara häradshövdingar eller fogdar i kronans eller högfräl-

sets tjänst. Maktutövningen mellan lokal, regional och riksnivå kan beskrivas enligt Figur 1. 

 

Figur 1. Kontakter och maktutövning i senmedeltidens Sverige 

Källa: Figuren är hämtad från Olle Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld: en samling studier, 

(Sällskapet Runica et mediævalia och Kungl. biblioteket, Stockholm, 2004), s. 27 

 

I pestens och den efterföljande agrarkrisens katastrofala spår med kraftig demografisk ned-

gång, brist på arbetskraft, sjunkande jordpriser och räntor har man inom medeltidsforskningen 

talat om ”lågfrälsets kris”.7 För lågfrälset innebar krisen för många att rusttjänstbördan blev 

för tung med konsekvensen att de tvingades sälja jorden eller att lägga den under skatt. Dansk 

forskning har beskrivit den strukturella omdaningen som en ”pauperisering” av frälset som 

lett till att lågfrälset tvingats ta tjänst varhelst de kunnat som administratörer hos kyrkan och 

högfrälset, som mindre läntagare eller till och med som klosterföreståndare. Minskat antal 
                                                 
6 Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520, s. 6; Efter reformationen drogs kyrkans jord in till kronan. 
År 1560 ägde det världsliga frälset fortfarande ca 20% av jorden och skattebönderna ca 55% procent medan 
kronan ägde ca 25%. Ferm, De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt, s. 28 
7 Det har på senare tid riktats en del kritik mot den, bland västeuropeiska forskare, allmänna hållningen om låg-
frälsets kris, bl.a. för att teorin inte tar hänsyn till lokala eller regionala variationer, men också för att forskare 
stirrat sig blinda på krisen och missat större samhälleliga förändringar. Se exempelvis: Frederik Buylaert, ”The 
Late Medieval ’Crisis of the Nobility’ Reconsidered: The Case of Flanders”, Journal of Social History, (2012); 
Om pestens konsekvenser för det svenska samhället se: Janken Myrdal, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse: 
ett perspektiv på senmedeltidens Sverige, (Sällsk. Runica et mediævalia, Stockholm, 2003) 
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sätesgårdar i Sverige under 1400-talet har använts som argument för liknande utveckling i 

Sverige. Undersökningar i Småland pekar på en minskning av frälset med 75%, kanske mer, 

mellan 1400-talets början och 1520.8 

   Beräkningar av 1500-talsadelns numerär har visat att det aldrig översteg ca 550 vuxna, va-

penföra och rusttjänstpliktiga män. Uppskattningar ger vid handen att hela adeln bör ha bestått 

av 3000–5000 individer, eller 0,5% av befolkningen.9 Detta kan jämföras med adeln i Polen, 

Spanien och Ungern som vid samma tid uppgick till 5% av befolkningen. Frankrike hade ca 

400 000 adelsmän under 1500-talet (d.v.s. ca 2% av befolkningen).10 Om ”lågfrälsets kris” 

drabbade riket lika hårt som i Småland betyder det mer än en halvering av det svenska frälset 

perioden 1400–1520. 

   Under senmedeltiden försvagades kungamakten till förmån för aristokratin. Sverige ingick i 

Kalmarunionen, under dansk monark, och leddes i dennes frånvaro av en riksföreståndare. 

Makten och förvaltningen av riket var emellertid i händerna på ett trettiotal högfrälsesläkter 

som i skiftande allianser stred om den politiska makten. Mot slutet av medeltiden dominera-

des riksföreståndarskapet av en högfrälseätt som av eftervärlden kallats Stureätten, vilka intog 

en ledande ställning mot den danska överhögheten, och de högfrälsegrupperingar som stödde 

unionen. En centraliseringsprocess inleddes på högfrälsets bekostnad. Detta kan delvis härle-

das till den politiska, taktiska och vapentekniska utvecklingen under 1400-talet då den hög-

medeltida krigföringen med tungt rytteri (riddare) fick ge vika för behovet av större arméer i 

huvudsak bestående av fotfolk.11 I Norden kom konflikterna inom Kalmarunionen att spegla 

utvecklingen på kontinenten genom att högfrälsegrupperingar i allt högre grad blev beroende 

av bönder för att hävda sig militärt och undergräva motståndarsidans strävan efter politisk 

legitimitet. Frälse och allmoge agerade tillsammans, snarare än var för sig, vilket gav den 

senare gruppen större politiskt inflytande.12 Efter Sturarnas fall enade Gustav Vasa riket och 

satte slutgiltigt punkt för Kalmarunionen. Under 1500-talet expanderade statsförvaltningen 

och man kan på allvar tala om en ”social uppluckring” inom de områden som traditionellt 

varit förbehållna frälset. Vid expansionen av krigsmakten var det främst utländska legoknek-

tar och bondesoldater som stod för nyrekryteringen och frälset hade i stort spelat ut sin roll.13  

 
                                                 
8 Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde?, s. 38-39, 180 
9 Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde?, s. 50 
10 Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde?, s. 49 
11 Se exempelvis Martin Skoog, ”Slaget vid Älvsborg 1502”, Gränslandet i krigets skugga. Västergötlands 
Fornminnesförenings tidskrift, (Skara 2012), s. 19–20  
12 Reinholdsson, Uppror eller resningar?  s. 32, 143 
13 Se exempelvis Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse: hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade 
svensk statsbildning under tidigmodern tid, (Nordic Academic Press, Lund, 2016), s. 16, 41, 44, 68 
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Tidigare forskning 

Någon forskning om svenner och sventjänst har mig veterligen inte bedrivits varken för 

svensk medeltid eller senare perioder, undantaget Gabriela Bjarne Larssons artikel ”Lön och 

gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.” (mer om den nedan). Svenner 

och sventjänst har dock på olika sätt berörts i forskningen.  

   Svensk forskning beträffande tjänst och tjänsterelationer har i huvudsak behandlat förhål-

landen mellan högfrälsemän och andra frälsemän eller deras relation till kungamakten. Stor 

vikt har lagts vid släkt-, vänskaps- och patron-klientrelationer. Synen på sventjänsten under 

senmedeltiden kan till stor del beskrivas genom två, icke oförenliga, ytterligheter: Dels har 

forskare uppfattat den medeltida samhällsstrukturen antingen som statisk där olika sociala 

stratas intressen stått i polaritet till varandra, eller som dynamisk där olika sociala strata i 

högre grad samarbetat och strävat mot gemensamma mål. Dels har sventjänsten antingen be-

traktats ur ett funktionalistiskt och ekonomiskt perspektiv, eller som en social och kulturell 

företeelse.14   

   Att det ensidigt är de högre skikten av frälset som hamnat i fokus för forskningen hör sam-

man med att vi vet förhållandevis lite om de svenner som tjänade frälset. De nedre skiktens 

sociala status och ursprung är högst oklara.15 Landslagen avsåg förhållandet mellan aristokra-

ter och kungamakten samtidigt som lagen öppnade för nyrekrytering bland bönder som var 

tillräckligt besuttna för att bekosta utrustning.16 Det har argumenterats för att frälsets svenner 

delvis värvats bland landbor och bönder, men i vilken utsträckning vet vi inte. Beläggen är 

få.17 Mot bakgrund av den (potentiella) halvering av frälset under perioden 1400–1520 bör det 

ha funnits ett skikt i samhället som kulturellt identifierade sig med frälset, men som själv inte 

uppbar skatteprivilegier.18  

   I motsats till denna tankegång har det argumenterats för att frälset blev en sluten grupp un-

der 1400-talet.19 Thomas Småberg menar att frälsets förehavanden varit en intern affär och att 

                                                 
14 De olika synsätten tecknas här genom Thomas Småberg, Det stängda frälset: makt och eliter i det medeltida 
lokalsamhället: Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390-1520, (Historiska institutionen, Univ., Diss. 
Göteborg: Univ., 2004, Göteborg, 2004); och Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar?: samhällsorganisat-
ion och konflikt i senmedeltidens Sverige, (Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1998) 
15 Se exempelvis Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.” i 
Martin Gustavsson & Dag Retsö (red.) Långa linjer och många fält. Festskrift till Johan Söderberg (Stockholm: 
Acta Universitatis Stockholmiensis 2014) s. 55 
16 Se ovan s. 5  
17 Se exempelvis Bjarne Larsson ”Lön och gåva”, s. 64; Olle Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld: 
en samling studier, (Sällskapet Runica et mediævalia och Kungl. biblioteket, Stockholm, 2004), s. 23–24  
18 Se ovan s. 6–7   
19 Thomas Småberg, Det stängda frälset: makt och eliter i det medeltida lokalsamhället: Marks och Kinds hära-
der i Västergötland ca 1390-1520, (Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg: Univ., 2004, Göteborg, 
2004), s. 63 
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tjänst hos en högfrälseman varit en möjlighet för lågfrälset att knyta band till en patron som 

sedan kunnat generera belöningar i form av ämbeten och förläningar eller skapa kontakter för 

strategiska giftermål.20 Men Småberg skiljer ändå tydligt mellan dessa tjänsterelationer, som 

syftade till att skapa lojalitet och kontrollmekanismer mellan patron och klient, och sventjäns-

ten som han betraktar som en anställning.21  

   Även Jan Samuelson har betonat patron-klientförhållanden som en sammanhållande faktor 

för frälset under 1500-talet, då exempelvis lågfrälsemän tog tjänst hos högfrälset, vilket kunde 

leda till tjänst hos kronan.22 I många fall verkar det som att nätverken möjliggjorde social 

mobilitet över ståndsgränser: vissa bönder kunde genom patron-klientrelationer och strate-

giska giftermål själva få frälse.23 Till skillnad från lågfrälset i Mark och Kind härader under 

1400-talet, var det mycket vanligt att lågfrälset under 1500-talet ingick giftermål med ofrälse 

militärer, fogdar, tjänstemän eller rika bönder.24  

   Gabriela Bjarne Larssons undersökning av hur riddaren, lagmannen och riksrådet Gregers 

Matsson avlönade sitt krigsfolk perioden 1466–1492 har emellertid visat att en åtskillnad mel-

lan sventjänst och tjänsterelationer är problematisk. Bjarne Larsson har visat hur Gregers an-

vände olika typer av gåvor för att knyta kompetent krigsfolk till sig. En del av svenlönen, vid 

sidan av kläde och kontanta medel, betalades ut i form av hästar, armborst och annan (militär) 

utrustning. Varav en del gåvor var statuskodade, där exempelvis det finaste klädet gavs till de 

högst uppsatta i den sociala hierarkin, och användes utöver den ordinarie lönen för att skapa 

lojalitet och stärka sociala band mellan herre och sven. Gåvan krävde, tillskillnad från lönen, 

ingen fysisk motprestation utan ”förpliktigade implicit mottagaren till en moralisk eller social 

motprestation.”25  

   Att tjänsteideal var djupt förknippade med kulturella och religiösa föreställningar har lyfts 

fram av Peter Reinholdsson. Till skillnad från den ”stängning” av frälset som Småberg be-

skriver, talar Reinholdsson om en ”aktivering av samhällets lägre skikt” i samband med de 

stora omvälvningar de nordiska samhällena genomgick under 1400-talet.26 Reinholdsson me-

nar att det fanns en ömsesidighet i samhällsgruppernas relationer, och att samhället var präglat 

av tjänsteideal som innebar att alla människor på ett eller annat sätt stod i ett tjänsteförhål-

                                                 
20 Småberg, Det stängda frälset, s. 73, 193–194  
21 Småberg, Det stängda frälset, s. 200–201  
22 Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde?, s. 254 
23 Småberg, Det stängda frälset, s. 202; Reinholdsson, Uppror eller resningar?, s. 153 
24 Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde?, s. 175 
25 Gabriela Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.” i Martin 
Gustavsson & Dag Retsö (red.) Långa linjer och många fält. Festskrift till Johan Söderberg (Stockholm: Acta 
Universitatis Stockholmiensis 2014), s. 53, 67–68 
26 Reinholdsson, Uppror eller resningar?, s. 32-33 
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lande till någon annan.27 Dessa relationer var i regel inte tvingande, utan något eftersträvans-

värt, något som skulle framhållas och synas.28  

   Bilden av sventjänsten som tätt sammanbunden med religiösa och kulturella föreställningar 

och tjänsteideal kan ställas mot den som framträder under unionskonflikterna runt sekelskiftet 

1500. Martin Skoog undersöker i ett pågående doktorandprojekt senmedeltidens krigsorgani-

sation perioden 1450–1550, och har publicerat ett antal artiklar som berör senmedeltidens 

krigföring och organisation, där högfrälsets svenner var ett viktigt inslag.29 Enligt Skoog var 

svennerna som deltog i de militära konflikterna runt sekelskiftet 1500 i första hand att be-

trakta som kontraktsanställda soldater som inte var personligt bundna till frälsemannen. Sna-

rare rörde det sig om relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, där lönen var den 

grundläggande förutsättningen för relationen. Argumentationen bygger på sambandet mellan 

frälsemäns förläningar och deras militära prestationer. Skattemedel kom i allt större utsträck-

ning att användas för att avlöna frälsets svenner efter fastställda avtal och taxor varför de en-

ligt Skoog kom att knytas till riksföreståndaren och riket snarare än till frälset.30  

   Idén om ”riket” var ett viktigt ideologiskt instrument i kampen om makten med syfte att ena 

det fragmenterade politiska landskapet i det senmedeltida Sverige, som ett led i riksförestån-

darnas ambitioner att centralisera makten. Margareta Nordquist har genom att studera Sture-

krönikan (ca 1496–1497)  och Cronica Swecie (ca 1520–1523) visat att ”riket” och ”svensk-

heten” var en ideologisk konstruktion (”regnal ideology”) som skapades i motsats till ”de 

andra”, det vill säga fienden – danskarna – vilka i krönikorna gavs stereotypiska drag som 

svekfullhet och falskhet, i motsats till lojalitet och heder.31 Retoriken i krönikorna framhäver 

riksföreståndarnas politiska handlande som nödvändigt för ”rikets bästa”.32 Krönikorna bär 

enligt Nordquist på en dualism som å ena sidan framhäver det goda med att tjäna en svensk 

regent för rikets bästa, vilket å andra sidan är en direkt konsekvens av den ideologiska bety-

delsen att vara lojal mot sin herre.33  

   Det krönikorna ger uttryck för och det Skoog visar är inledningen på den centraliseringspro-

cess som Gustav Vasa sedan tog vid. Mats Hallenberg har visat hur Gustav Vasa tog kontroll 
                                                 
27 Reinholdsson, Uppror eller resningar?, s. 257–258  
28 Reinholdsson, Uppror eller resningar?, s. 172, 174 
29 Projektet med arbetstiteln ”I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450–1550” är planerat att dis-
puteras vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, under 2018.  
30 Martin Skoog, ”Slaget vid Älvsborg 1502”, i Christer Ask (red.), Gränsland i krigens skugga: Västergötlands 
Fornminnesförenings Tidskrift 2011-2012 (Skara: Västergötlands Fornminnesförening, 2012, s. 13-40) s. 21  
31 Margaretha Nordquist, A struggle for the realm: late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological ex-
pressions, (Department of History, Stockholm University, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 
2015,Stockholm, 2015), s. 14, 228–229, 244 
32 Nordquist, A struggle for the realm, s. 276–277  
33 Nordquist, A struggle for the realm, s. 277–278  
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över rikets territorium och skatteupptag genom att kringgå de traditionella makteliterna och 

skapa en paramilitär ämbetskår av fogdar vars lojalitet var knuten till kungen personligen. I 

huvudsak satsade han på lokalt värvade ofrälse fogdar, vars band till frälset var svaga. Strate-

gin syftade till att bryta upp befintliga sociala strukturer och omdirigera dem till kronan.34  

   Krönikorna tillkom som propaganda för riksföreståndarnas syften och har ett tydligt ovani-

frånperspektiv. Idén om riket utgör en medveten konstruktion och använder retorik för att ena 

och övertyga att det fanns en herre i riket som kämpade för allas väl. Det är därför problema-

tiskt att se relationen mellan olika grupper i allmänhet och mellan sven och herre i synnerhet 

enbart i termer av kontrakt eller anställning. Samtidigt har tidigare forskning ofta överbetonat 

betydelsen av släktskap och ”vänskapsrelationer” i senmedeltidens tjänsteförhållanden. Olle 

Ferm har exempelvis påpekat att släktskap inte är en kausal garant för kontakt utöver sociala 

och kulturella sammankomster som bröllop, begravningar och andra högtider. Ferm har stude-

rat högfrälsemannen Bengt Jönssons (Oxenstierna, ca 1390–1450) lokala nätverk och konsta-

terat att dessa var betydligt tätare och mer aktiva än de extensiva nätverk Jönsson hade till-

gång till i sin roll som ärkebiskop, riksråd och riksföreståndare. Vid bröllop och festligheter 

var det framförallt det lokala lågfrälset, och andra som utan besvärande resor kunde närvara, 

som deltog.35 Det är här, på den lokala nivån, vi måste söka efter vad som konstituerade vill-

koren för sventjänsten. Vi måste också ta hänsyn till hur kontakter upprättades och vad som 

begränsade dem. Dag Retsö har exempelvis studerat hur geografiska avstånd och restider på-

verkade förutsättningar för upprätthållande av kontakter, auktoritet och maktutövning. Den 

genomsnittliga restidhastigheten var under medeltiden ca 36km per dag, vilket gav upphov till 

stora problem för regenterna då personlig närvaro premierades framför brev för att effektivt 

kunna utöva makt, skapa tillit och lojalitet.36 

   Vänder vi blickarna till England så har man inom brittisk forskning talat om en social upp-

luckring inom offentliga ämbeten i England redan under 1300-talet. I pestens efterdyningar 

och till följd av den svällande kungliga organisationen blev positioner som tidigare varit re-

serverade för riddarklassen tillgängliga för lokala uppkomlingar. Alison Truelove (m.fl.) be-

                                                 
34 Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket: lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid (Eslöv: 
B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2001), s. 307, 325, 334, 416 
35 Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna), s. 121–140 
36 Dag Retsö, ”Med hand och mun, med bud och brev. Närvaro och auktoritet i Sverige 1300–1560”, i Hallen-
berg, Mats & Linnarsson, Magnus (red.), Politiska rum: kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 
1300-1850, (Nordic Academic Press, Lund, 2014); Dag Retsö, Människans mobilitet och naturens motsträvig-
het: studier kring frågan om reshastighet under medeltiden, (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm, 
2007) 
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skriver det som om ett ”sub-knightly gentry”, en grupp krigare och funktionärer underställda 

den engelska bördsaristokratin och kungamakten.37 

   Ledande forskare på det militärhistoriska fältet (Adrian R. Bell, Anne Curry m.fl.) talar om 

”socio-professionalism”, det vill säga att krigsmansrollen var något man föddes och fostrades 

till. Det gällde fram till slutet av 1300-talet i första hand aristokratin, för att under 1400-talet 

bli allt vanligare hos det växande funktionärsfrälset, men även bland de lägre skikten var det 

vanligt att yrket gick i arv från far till son.38 Detta lågfrälse (eng. ”gentry”) var ingen socialt 

sluten grupp utan identifierade sig genom tjänsteförhållandet och deras roll och villkor som 

krigsmän. Det var alltid god tillströmning av män som önskade tjäna som ryttare då det i regel 

var mycket bra betalt. En årslön vid mitten av 1400-talet kunde räcka till ett mindre gods.39 

Även bågskyttarnas led utgjorde en mix av människor från olika samhällsskikt, lockade av en 

årslön betydligt högre än den för hantverkare och strax under vad man ansåg var nedre grän-

sen för frälset, och nästan dubbelt så mycket som vad det kostade att underhålla ett hemman 

under ett år.40  

 

Sammanfattning 

Bilden som framträder i tidigare forskning är ett samhälle i förändring. Därav kan vi koka ner 

till två motsättningar i synen på sventjänsten: sventjänsten som anställning eller som tjänstere-

lation, där den kritiska faktorn verkar vara den ekonomiska transaktionen: det vill säga lönen. 

Mycket kan förklaras med den centraliseringsprocess som inledde under 1400-talet och på 

allvar tog fart under Gustav Vasa. Men något tvärt brott mot de feodala strukturerna kan det 

ändå inte ha varit frågan om. Samuelson har ju visat att ”vänskapsband” och ”patron-

klientförhållanden” var centrala för 1500-talsadeln och underliggande skikt. Det som föränd-

rades var i första hand samhällets förhållande till kronan, inte nödvändigt relationerna i eller 

mellan samhällsgrupperna. Det är ju också det Skoog visar när kronans resurser användes för 

att löna frälsesvennerna. Men det betyder inte nödvändigtvis att den personliga tjänsterelat-

ionen mellan herre och sven bröts upp, eller att den ekonomiska transaktionen nödvändigtvis 

reducerar relationen till den mellan arbetsgivare och anställd. För att undersöka sventjänsten 

som samhälleligt fenomen måste vi se bortom lönen och till rådande ideologiska föreställ-

ningar. Reinholdsson talar ju om tjänsteidealet som något centralt inte bara för frälset utan för 
                                                 
37 Maurice Keen, ”Chivalry”, i Radulescu, Raluca & Truelove, Alison (red.), Gentry Culture in Late Medieval 
England, (Manchester University Press, 2005), s. 38–40  
38 Adrian R. Bell, Anne Curry, Andy King, & David Simpkin, The soldier in later medieval England, (Oxford, 
2014), s. 260–262  
39 Bell & Curry, m.fl., The soldier in later medieval England, s. 105–107 
40 Bell & Curry, m.fl., The soldier in later medieval England, s. 152–154  
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hela samhället under 1400-talet. Samtidigt kan inte sociala band enbart beskrivas i termer av 

patron-klient, vänskaps- eller släktband. Tjänsterelationer och sociala band kan ju uppstå även 

i en professionell relation, vilket ju Bjarne Larsson visat.  

   Att undersöka sventjänsten som samhälleligt fenomen under senmedeltiden är samtidigt 

problematiskt då det oftast är just relationen mellan frälsemän vi kan se. De lägre strata som 

tjänade som svenner lämnade inte särskilt mycket skriftliga dokument kvar efter sig och är 

därför sällan föremål för historiska undersökningar. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna belysa sventjänsten som samhällsfenomen är det nödvändigt att undersöka vilka 

sventjänsten var öppen för, och om det förelegat konkurrens, och vad som i så fall var utmär-

kande för de människor och krav som konstituerat sventjänsten. Som stöd i en sådan operat-

ion kommer jag använda mig av Pierre Bourdieus nyckelbegrepp kapital och fält. I Del III 

använder jag Bourdieus begreppsapparat för att analysera resultaten och sätta in dem i en 

större historisk kontext. Till stöd för en sådan analys kommer jag främst att vända mig till 

sekundärlitteratur i form av Donald Broady, en av Bourdieus stora svenska uttolkare, som 

sammanställt och analyserat Bourdieus författarskap, och Olle Ferm som applicerat Bourdieus 

begrepp på svenskt 1400-tal.41  

   Innan vi går vidare till källmaterialet ska vi först se till begreppens teoretiska samspel och 

hur dessa kan appliceras på svenskt 1400-tal. 

 

Fält, kapital och habitus 

Ett fält existerar när en grupp människor eller institutioner konkurrerar om något för dem ge-

mensamt. Ett samhälle består av många fält som i många fall överlappar varandra. Inom ett 

politiskt fält konkurrerar man om makt och inflytande över hur samhället ska organiseras, 

inom ett ekonomiskt fält konkurrerar man om ekonomiska tillgångar, inom ett kulturellt fält 

konkurrerar man om examina, titlar, ämbeten och så vidare. Varje fält konstitueras och repro-

duceras av deltagarnas gemensamma föreställningar om vilka kapital som krävs för tillträde 

till det specifika fältet eller gruppen. Kapital kan utgöras av både materiella och immateriella 

värden, resurser eller tillgångar.42 Bourdieu identifierar i huvudsak fyra kapital: ekonomiskt, 

                                                 
41 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemo-
login, (2., korr. uppl., HLS (Högsk. för lärarutbildning), Stockholm, 1991); Olle Ferm & Staffan Nyström, Bengt 
Jönsson (Oxenstierna) och hans värld: en samling studier, (Sällskapet Runica et mediævalia och Kungl. biblio-
teket, Stockholm, 2004) 
42 Broady, Sociologi och epistemologi, s. 266, 169 
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socialt, symboliskt och kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital består av materiella tillgångar, 

socialt kapital av sociala kontakter och förbindelser (nätverk). Symboliskt kapital är sådant 

som tillskrivs immateriellt värde, t.ex. handlingar, heder, ära, prestige och prestationer. Kultu-

rellt kapital är en underavdelning till symboliskt kapital och har använts för att beskriva vitt 

skilda värden; kulturellt kapital kan bestå av såväl utbildning, författarskap, uppfostran och 

sätt att föra sig, som innehav av konst, uppförandet av byggnader och att klä sig rätt. Olle 

Ferm tillför ett femte kapital – militärt kapital – som var nödvändigt för var frälseman som 

avsåg att hävda sig på den politiska arenan.43  

   Gemensamt för kapitalen är att de kan växlas in mot andra kapital.44 Ekonomiskt kapital 

kan bekosta en utbildning som genererar kulturellt kapital. Socialt kapital i form av goda kon-

takter kan ge fördelar vid ansökan till ett arbete som sedan genererar ekonomiskt kapital. Att 

vinna världsmästerskapet i sprint kan generera symboliskt kapital i form av ära och beröm-

melse som kan generera ekonomiskt kapital i form av reklamintäkter och så vidare.     

   Begreppet habitus avser de dispositioner som tillåter människor att agera och orientera sig i 

den sociala världen och inom olika fält. Man kan säga att habitus är förkroppsligandet av ka-

pital, det vill säga ekonomiska, kulturella, sociala och symboliska tillgångar som formar män-

niskan under hennes uppväxt och liv. Genom habitus tolkar vi världen och reproducerar (och 

förändrar) sociala praktiker och föreställningar. Var och en av oss är utrustade med habitus, 

men det är marknaden (samhället och respektive fält) som avgör värdet av de kapital som 

formar habitus och således vilket värde en individ eller grupp tillskrivs. Klass- och gruppin-

delningar utgörs av människor med liknande föreställningar och habitus.45  

   Genom strategiska satsningar av kapital kan individer eller grupper tillskansa sig fördelakt-

iga positioner inom ett visst fält. Men olika fält värderar vissa kapital och habitus mer än 

andra, vilket också innebär att alla inte kan konkurrera inom vissa fält. 

  Social status är således summan av kapitalen som krävs för tillgången till ett fält eller en 

grupp. Det medeltida samhället var emellertid starkt påverkat av sociala och kulturella före-

ställningar som verkade skillnadsskapande. Samhällsordningen och stratifieringen ansågs vara 

naturlig och av Gud given. Idén bygger på att människor föds in i respektive stånd och att var 

människa har sin plats och uppgift i livet. Ståndtillhörighet skulle synas i klädedräkten, i hur 

man åt, bodde och vad man ägnade sin tid åt. Samhället sågs som en organism: en kropp där 

                                                 
43 Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna), s. 17 
44 Broady, Sociologi och epistemologi, s. 175, 177–178 
45 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi, s. 225–227 
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alla delar var nödvändiga för att samhället skulle fungera.46 Skildringen speglar knappast hur 

samhället i realiteten fungerade – det var naturligtvis betydligt mer komplext – men ger ändå 

uttryck för en idévärld som kontrollerade och konserverade människors sociala, kulturella och 

politiska liv.  

   En enskild människas liv kan studeras genom att se till hur hon ackumulerar och förvaltar 

olika kapital – individens livsbana.47 Olle Ferm har anlagt ett biografiskt perspektiv när han 

studerat riksföreståndaren, riddaren och lagmannen Bengt Jönssons (Oxenstierna) uppgång 

och fall i 1400-talets snåriga politiska värld.48  

   Ferm har identifierat sex fält där 1400-talets högfrälsemän av Bengt Jönssons dignitet kon-

kurrerade, nämligen äktenskapsbildningens, godsbildningens, godsdriftens, marknadens (han-

del), maktens (politik) och kyrkans fält.49 Jag ska undersöka ett annat fält. Fältet ringas in av 

män som Bengt Jönsson, runt deras person, gods och politiska ambitioner. Det handlar om det 

fält där herremännens svenner och tjänare verkade och konkurrerade. Vilka kapital krävdes 

för tillträde till sventjänstfältet, vad bestod de av, och hur förhöll sig sventjänstfältet till andra 

fält?  

  

Källmaterial 

En medeltidshistoriker som ämnar undersöka ett samhällsfenomen är ofta hänvisad till att 

söka svar i källmaterial av vitt skilda slag. Så även i detta fall. Källmaterial som kan belysa 

svenner och sventjänst och som ligger till grund för den här undersökningen är räkenskaper 

från två högfrälsegods, Åkerö och Tyresö i Södermanland, samt från Visborgs slott på Got-

land, brevmaterial, Stockholmsstadgan från 1489 och Biskop Hans Brasks instruktioner för de 

anställda vid biskopsgården i Linköping. Här nedan presenteras källorna. I metodavsnittet 

redogör jag för hur källmaterialet kombinerats och bearbetats. 

   Svarte Åke Jönssons brev- och räkenskapsbok för Åkerö är outgiven och finns på Riksarki-

vet under beteckningen C25. Förteckningen tar främst upp köpe-, faste- och dombrev, dels 

gällande Svarte Åkes egna affärer, dels från tillfällen där han själv varit vittne (faste) vid jord-

transanktioner eller i egenskap av riksråd, lagman och häradshövding haft anledning att be-

vara viktiga dokument. De resterande bladen i C25 består av räkenskaper som berör förvalt-

ningen av godset, uppbörd av ränta från landbor, affärsuppgörelser samt uppköp av diverse 

råvaror och produkter som förbrukades vid godset. Tidsmässigt sträcker sig räkenskaperna 
                                                 
46 Reinholdsson, Uppror eller resningar? s. 209 
47 Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna), s. 16–20, 30 
48 Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna), s. 201 
49 Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna), s. 20–30 
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mellan åren 1457–73, dock med stora luckor och omkastad kronologi. Någorlunda samman-

hängande tidsspann sträcker sig mellan 1462–69, följt av ett fragment från 1473. Räkenskap-

erna innehåller även lönelistor för de svenner som stod i Svarte Åkes tjänst och finns beva-

rade för åren 1457–58, 1465, 1467, 1468 och 1469.50  

   Gregers Matssons räkenskaper för sätesgården Tyresö i Södermanland är de bäst bevarade 

senmedeltida räkenskaperna och sträcker sig över perioden 1466–1490. Räkenskaperna har 

utgivits av Zeth Alvered.51 Originalen finns på Riksarkivet under beteckningen C29–32. C32 

är den största volymen och innehåller till största delen lönelistor för Gregers svenner.  

   Ivar Axelssons (Tott) räkenskaper för Visborgs slott och Gotlands län 1485–1587 går under 

förteckningen C9 och förvaras på Riksarkivet. En tryckt upplaga har publicerats av Evert Me-

lefors och Dick Wase.52 Räkenskaperna fördes efter liknande principer som hos Svarte Åke 

och Gregers.  

   Lönelistorna är en viktig komponent för att besvara undersökningens frågeställningar och 

kräver därför en närmare granskning. En utförlig beskrivning och analys görs i Del II Lönelis-

tornas utformning och syfte.  

   Det fragmentariska källmaterialet ger förstås upphov till vissa källkritiska problem. Räken-

skaperna är svårtolkade med sina lakoniska notiser. Även om räkenskaperna bär många lik-

heter sinsemellan var det upp till skrivaren och i slutändan godsägaren vad som skulle ned-

tecknas. Ett annat problem är att förstå vad skrivaren avsåg och i vilken kontext de kort-

huggna notiserna skall tolkas. Skrivarna gjorde sällan utförliga beskrivningar och mycket är 

underförstått. Dessa problem till trots ger notiserna i räkenskapsmaterialet en unik inblick i tre 

senmedeltida högfrälsehushåll.  

   Biskop Hans Brasks instruktioner för de anställda vid biskopsgården i Linköping är en unik 

källa som inte bara ger inblick i arbetsgången vid ett högaristokratiskt hushåll, utan även i de 

sociala koder och den hierarki som rådde i det senmedeltida samhället. Instruktionerna upp-

rättades under Hans Brasks tid som biskop i Linköping åren 1513–1527 och ingår i en större 

kopiebok som i original finns i Linköpings stiftsbibliotek under beteckningen Kh 54.53  

   Brevmaterialet jag har använt består dels av diplom, det vill säga juridiska dokument över 

jordtransaktioner, dels av brev från det så kallade Sturearkivet. En betydande del korrespon-
                                                 
50 C25, 1457–1458, f 16–19; 1465, f 12r; 1466, lös lapp efter f 19v; 1467, f 12v; 1468–1469, f 13r 
51 Gregers Matsson & Zeth Alvered, Gregers Matssons räkenskaper, (Svenska fornskriftsällsk., Diss. Uppsala : 
Univ.,Uppsala, 1996) 
52 Ivar Axelsson Tott, Evert Melefors, & Dick Wase (red.), Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 
1485–1487, (Gotlands fornsal, Visby, 1991) 
53 Biskop Hans Brasks instruktioner har utgivits som en bilaga till Erik Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks 
lefnadsteckning, (Diss. Uppsala: Univ. 1904); Om Hans Brask se Sjödin, L. ”Hans Brask”, Svenskt biografiskt 
lexikon Band 6 (1926), s. 45 
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dens till och från de svenska riksföreståndarna finns bevarad från åren runt sekelskiftet 1500, 

då de komplicerade unionsstriderna mellan å ena sidan det Sturevänliga partiet lett av de 

svenska riksföreståndarna Sten (Gustavsson) Sture d.ä., Svante Nilsson och senare Sten 

(Svantesson) Sture d.y., och å andra sidan det unionsvänliga partiet lett av kung Hans och 

efterträdaren Kristian II.54 Ett stort antal frälsesvenner och annat krigsfolk mobiliserades un-

der dessa år och en del av breven behandlar hur olika frälsemän sände sina svenner runt om i 

riket för att strida på riksföreståndarnas sida, och alla de problem med försörjning, logistik 

och löneutbetalningar som krig innebar.  

   Stockholmsstadgan från 1489 är den enda bevarade stadgan som specifikt reglerar sven-

tjänsten.55 De flesta stadgor utfärdades som öppna brev som sändes till rikets lagsagor. Stock-

holmsstadgan avviker i detta hänseende då den utgör ett avtal inom högfrälset i form av ett 

”föreningsbrev” där riksrådet ingått en ”sammansvärjning”.56 Stadgan består av två artiklar 

där den första reglerar tjänst- och lönevillkor för svenner som stod i frälsets tjänst. Frälsemän 

förbjöds att hålla eller värva svenner genom extra lön och kläde och ett lönetak infördes. Den 

andra artikeln stadgar att riksrådmedlemmarna inte fick ta i tjänst någon annans sven, om inte 

svennen hade orlovssedel från sin förra tjänst.  

 

Frågeställningar 

För att belysa sventjänsten som samhällsfenomen och vilken status och funktion svenner och 

sventjänst hade i det senmedeltida samhället måste vi ställa oss frågorna: Varför sökte sig 

människor till tjänst hos högfrälset? Och varför anställdes de? Det innebär att jag måste un-

dersöka vilka sventjänsten var öppen för, och om det förelegat konkurrens, och vad som i så 

fall var utmärkande för de människor och krav som konstituerat sventjänsten. Att människors 

villkor skiftade beroende på vilket stånd man var född innebär att jag måste finna både det 

som är gemensamt för, och vad som skiljer, de olika sociala strata som tjänade högfrälset. 

Med stöd av Bourdieus begreppsapparat kan forskningsuppgiften sammanfattas i följande 

frågeställning:  

 

                                                 
54 Saken komplicerades ytterligare av att Svante Nilsson stod på kung Hans sida när Sten Sture d.ä. störtades 
1497, för att 1501 vara med att avsätta kung Hans och motvilligt stödja Sten Sture d.ä. fram till dennes död 1503. 
För fullständig behandling av Unionsstriderna se exempelvis Carl Gustaf Styffe (red.), Bidrag till Skandinaviens 
historia ur utländska arkiver, (Stockholm, 1859-1884)  
55 Stockholmsstadgan finns endast i avskrift av Johan Hadorph (utg. ), ”Herr Sten Stures och Rijksens Råds 
Stadga”, Gambla stadgar…  (Stockholm 1687), s. 65–66 
56 Bjarne Larsson, Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige, s. 94–95 



 18 

Vilka kapital krävdes för tillträde till sventjänstfältet, vad bestod de av, och hur förhöll sig 

sventjänstfältet till andra fält?  

 

   För att besvara de övergripande frågeställningarna har jag utifrån tidigare forskning formu-

lerat en hypotes: 

 

Då sociala kontaktnät har lyfts fram som centrala för den medeltida människan, men kommu-

nikationen varit begränsad och personliga möten premierats, bör geografisk närhet till her-

remannens sätesgård ha varit en avgörande faktor för vilka som tjänade högfrälset. 

 

Vid sidan av hypotesen och de övergripande frågeställningarna kommer följande frågeställ-

ningar ställas till källmaterialet: 

 

• På vilket sätt – om något – skilde sig svenner som tjänade högfrälset från andra grup-

per som deltog i senmedeltidens militära konflikter? 

• Vilka (för-)kunskaper krävdes för sventjänsten och hur tillskansade sig svennerna 

dessa? 

• Vilken betydelse hade sätesgården som geografisk plats för upprättandet av sociala 

och professionella kontakter? 

• Hur värderades svennernas tjänster; vad och hur mycket fick de i lön och vad var lö-

nens värde? 

 

Metod  

Metoden innebär att jag har samlat information om de människor som tjänade högfrälset så att 

gemensamma och individuella drag kunnat identifieras. Detta har innefattat att, så långt det 

varit möjligt, finna uppgifter om svennernas sociala tillhörighet, geografiska hemvist, aktivi-

teter, arbetsuppgifter, karriär, lön och så vidare. Jag är i första hand ute efter att belysa sven-

tjänsten som samhällsfenomen och vad som karakteriserade dess allmänna villkor, snarare än 

att söka synliggöra en enskild individs livsbana. Däremot kommer jag när det är möjligt att se 

till det enskilda för att belysa det allmänna.  

   Arbetet med insamling av källmaterialet har inneburit en genomgång och närläsning av ett 

stort antal brev och diplom. Till hjälp har jag använt mig av en del verktyg: för att sondera 

bland brevmaterialet har jag använt mig av Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK), 
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som finns tillgängligt via internet.57 För identifiering och lokalisering av gårdar, socknar och 

härader har jag använt mig av Ortnamnsregistret som är en digitaliserad version av det Topo-

grafiska registret i Namnarkivet i Uppsala, samt Det medeltida Sverige (DMS) vilket är ett 

forskningsprojekt som ämnar kartlägga den medeltida bebyggelsen i Sverige.58  

   Utifrån lönelistorna från sätesgårdarna Åkerö och Tyresö, samt Visborgs slott, har jag skap-

at en databas som innehåller uppgifter om svennernas namn, tjänstetid, vad och hur mycket de 

fick i lön, och när de fick det. Genom att kombinera lönelistor, notiser i räkenskaperna och 

brevmaterial gör att jag kan se vilka arbetsuppgifter svennerna utförde, dels genom att se till 

den utrustning de fick i lön, dels genom att se vad de faktiskt gjorde och ibland var i landet de 

rörde sig.  

   Det är i huvudsak i två kontexter jag kommer undersöka sventjänsten: i krig och orostider, 

samt vid och kring sätesgården. I krig och orostider avses här i huvudsak unionsstriderna runt 

sekelskiftet 1500. Här har jag använt mig av brevmaterial och tittat på de olika gruppernas – 

borgare, bönder, legoknektar och högfrälsesvenner – militära kompetens utifrån hur de upp-

fattades av högfrälset och riksledning, vad som föreskrevs i lagar och stadgor, och relationen 

mellan högfrälset och krigsfolket. För att förstå sventjänsten som kulturellt fenomen och 

svennernas sociala ställning i förhållande till övriga grupper har det varit av vikt att se vilka 

samhälleliga föreställningar om tjänsteideal som varit rådande. För det ändamålet har jag un-

dersökt edsformulär i biskop Hans Brask instruktioner, samt brevmaterial för att se vad tjäns-

terelationen egentligen innebar, vilka fördelar den kunde ge, och eventuella negativa inslag 

tjänsteförhållandet kunde innebära. Min hypotes är att geografisk närhet var av betydelse för 

att såväl sociala som professionella kontakter kunde upprätthållas. Genom att söka efter hur 

brevutfärdarna såg på de olika grupperna och, om möjligt, var de hade sin geografiska hem-

vist är ett led i att bekräfta eller förkasta hypotesen.  

   I den andra kontexten – vid och kring sätesgården – kommer jag som ett andra led i att be-

kräfta eller förkasta hypotesen försöka rekonstruera delar av Svarte Åkes lokala nätverk, med 

fokus på de svenner som tjänade honom. Med utgångspunkt i hypotesen att de svenner som 

tjänade högfrälset också bodde nära sätesgården har jag använt Dag Retsös dagledsmått för att 

se hur många svenner som bodde inom en dagsritt från Åkerö. Vid distanser upp till 400 km 

finns belägg för att maximal dagsledslängd var ca 70 km. Medelvärdet för de restider Retsö 

kunnat belägga ger vid handen 36 km per dagsled. Vilket stämmer väl överens med det på 

                                                 
57 Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek (SDHK), https://sok.riksarkivet.se/sdhk 
58 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html  
DMS publiceras av Riksarkivet: https://riksarkivet.se/det-medeltida-sverige  

https://sok.riksarkivet.se/sdhk
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html
https://riksarkivet.se/det-medeltida-sverige
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Island fastslagna dagsledsmåttet (Þingmannaleid) om 37 km.59 För att identifiera svenner har 

jag utgått från notiser om hemvist i lönelistorna, och uppgifter i brevmaterial, vilka jag sedan 

placerat in geografiskt med hjälp av Ortnamnsregistret. Att identifiera individer i det medel-

tida källmaterialet bär emellertid på många svårigheter. Här har jag gått efter kriterierna, när-

het i tid och rum. I praktiken innebär det att om en individ dyker upp i samma geografiska 

område, vid samma tid, utförandes samma uppgifter är det mer sannolikt att det rör sig om 

samma person än om dessa faktorer var utspridda på tid-rum-syssla-axeln.60 

   Jag kommer även se närmare på de svenner som kan sägas ha utfört kvalificerade arbets-

uppgifter och vad det kan säga om deras sociala bakgrund, samt vilken betydelse sätesgården 

kan ha haft för deras utbildning.  

   Slutningen kommer jag undersöka lönen vilket dels möjliggör en jämförelse mellan sven-

nerna, dels mellan andra yrkesgrupper och krigsfolk i det senmedeltida samhället. För att göra 

en jämförelse möjlig har jag utifrån databasen ordnat klädesdelen, gåvodelen och kontantde-

len för var individ så att olika delar, eller totalönens värde, kan jämföras. 

   Värdet på kläde, hästar och utrustning skrevs inte alltid ned i lönelistorna. I de fall när upp-

gifter saknats, har kläde, hästar och utrustning värderats utifrån prisuppgifter i Svarte Åkes 

och Gregers Matssons räkenskaper, samt ekonomhistorikern Johan Söderbergs databas över 

medeltida priser.61 Värdering av medeltida varor och priser bär på många problem. I Svarte 

Åkes räkenskaper är det vanligt förekommande att skrivaren noterat typ av kläde och kostna-

den antingen per stycke eller aln. Hos Gregers Matsson är prisuppgifter för kläde knapphän-

diga. Beräkningarna för klädet hos Gregers Matsson har delvis gjorts utifrån prisuppgifter i 

Svarte Åkes räkenskaper som är 10–20 år äldre, delvis ur ekonomhistorikern Johan Söder-

bergs databas över medeltida priser. De källkritiska aspekterna är uppenbara, då priset natur-

ligtvis kunde variera. De prisuppgifter som finns verkar dock ha varit relativt stabila. Priset på 

det vanligaste klädet från staden Aalst låg exempelvis konstant mellan 8–9 mark per stycket 

från mitten av 1400-talet och en bit in på 1500-talet. Även det något exklusivare klädet från 

Leiden låg under samma period stabilt mellan 7–9 öre alnen.62 Även om prisuppgifter för 

kläde är knapphändiga i Gregers Matssons räkenskaper så var han ändå pragmatisk såtillvida 

att när kläde saknades värderades och ersattes det med kontanta medel. Även dessa summor 

                                                 
59 Retsö, Människans mobilitet och naturens motsträvighet, s. 52–54 
60 Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 275–277 
61 Jag är professor Johan Söderberg stort tack skyldig för att han vänligen delat med sig av databasen.  
62 Uppgifterna är hämtade ur Johan Söderbergs databas över medeltida priser. 1400-talet var en förhållandevis 
stabil period beträffande priser, låg inflation och relativt höga reallöner. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson & 
Daniel Waldenström (red.), Exchange rates, prices, and wages, 1277-2008, Ekerlid, Stockholm, 2010, s. 23, 
111, 459 
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överensstämmer väl med de värderingar jag har gjort. Men även om beräkningarna är konse-

kvent utförda och möjliggör en jämförelse mellan svennerna, så bör värderingen av klädet 

tolkas försiktigt.  

   För att förstå sventjänstens betydelse för den enskilde behöver jag komma åt lönens reella 

värde. Syftet är att skapa ett mått på hur länge man kunde leva av varje intjänad mark. Det gör 

jag genom att konstruera en ”matvarukorg” över kosten för den enskilde under ett år, baserad 

på Johan Söderbergs undersökning av kosthållningen vid Stegeborgs slott (vilket Gregers 

Matsson hade i förläning 1487–1492) som jag sedan värderat utifrån samtida matpriser.63  

En jämförelse mellan den utbetalda lönen och kostnaden för den fiktiva matvarukorgen kan 

visa flera saker: om svenlönen kunde utgöra försörjningsgrund för den enskilde; är utfallet 

positivt kan det tolkas som att sventjänsten var en heltidssysselsättning, är resultatet negativt 

måste svennerna haft sin försörjning säkrad på annat håll.  

   Jag kommer även vidareutveckla Gabriela Bjarne Larssons tankegång att gåvor och fram-

förallt klädedräkten hade stort symboliskt värde. Det kommer jag göra genom att undersöka 

vilka som fick och vilka som blev utan kläde. Här kommer jag även söka stöd för en tolkning 

i brevmaterial. Slutligen kommer jag se till de karriärmöjligheter sventjänsten kunde innebära. 

 

Undersökningens disposition 

Undersökningsdelen (DEL II) är indelad i fyra avsnitt: I det första avsnittet här nedan presen-

terar jag Svarte Åke, Gregers och Ivar samt deras svenhåll, följt av en närmare analys av löne-

listorna. I nästa avsnitt I krig och orostider undersöker jag vad som skilde frälset svenner från 

övriga grupper som deltog i senmedeltidens konflikter. Därefter följer Vid och kring sätes-

gården där jag utför en lokal nätverksundersökning och ser närmare på sätesgårdens betydelse 

för utbildning och professionalisering. I den sista delen av undersökningen Lön och belöning 

undersöker jag lönens reella och symboliska värde, samt möjliga karriärvägar sventjänsten 

kunde leda till. 

  I avslutningen (DEL III) för jag en sammanfattande slutdiskussion.  

 

Del II: I högfrälsets tjänst 

Svarte Åke Jönsson, Gregers Matsson och Ivar Axelsson tillhörde 1400-talets absoluta elit. 

De var riddare, lagmän och medlemmar av rikets råd. Deras position medförde att de förläna-

des jord, slott och skatteintäkter från härader och städer. De for ständigt land och rike runt för 

                                                 
63 Johan Söderberg, ”Oceanic Thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, Scandinavian Economic History 
Review, (Vol. 63, no 2, 2015) 
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att bevaka sina egna eller kronans intressen, vilka inte alltid var helt oskiljaktiga. De kände 

varandra personligen och genom det intrikata politiska maktspelet upprättades allianser ge-

nom att gifta in döttrar och söner i varandras släkter. Så kom det sig att Svarte Åke Jönsson 

gifte sig med Gregers Matssons dotter.  

   De tre var bland de största jordägarna, med gods spridda över riket.64 Mycket av deras verk-

samhet var dock koncentrerad till deras sätesgårdar. Svarte Åke Jönssons intresseområden 

kom efter arvskiften och omfattande jordaffärer under 1440- och 1450-talen att koncentreras 

till Västergötland och Södermanland, där han från 1458 även var lagman. Svarte Åke skrev 

sig till sätesgården Åkerö belägen på en ö i sjön Yngaren belägen i sydvästra Södermanland.65 

Gregers Matsson ärvde under 1450-talet ett betydligt mer samlat godskomplex som sträckte 

sig från södra Södermanland till södra Uppland. Kärnan i godskomplexet utgjordes av sätes-

gården Tyresö i nordöstra Södermanland.66  I Ivar Axelssons fall var det slottslänet Visborg 

på Gotland som under andra halvan av 1400-talet var det huvudsakliga residenset. Gotland 

och Visborgs slott skilde sig från Svarte Åkes och Gregers Matssons godskomplex såtillvida 

att det tillhörde den danska kronan. Ön var viktig för Östersjöhandeln och ständigt föremål för 

militära konflikter. Till och från förlänades Gotland till (förmodade) lojala anhängare av de 

danska unionsregenterna. Gotland och Visborgs slott var i Axelsönernas kontroll från 1449 då 

Olof Axelsson (Tott) erhöll Gotland som förläning av kung Erik efter att ha lett undsättnings-

expeditionen och brutit den svenska belägringen av Visby samma år. Under Kristian I över-

gick Gotland till pantlän då Axelsönerna lånade ut stora summor i samband med kostsamma 

krigsföretag. Efter brytningen med Kristian I och konfiskeringen av Axelsönernas danska 

besittningar 1467 förblev Gotland bas för Ivar Axelsson fram till 1487.67 

     

Svenhållet vid Åkerö, Tyresö och Visborgs slott 

Genom åren hade Svarte Åke Jönsson, Gregers Matsson och Ivar Axelsson hundratals sven-

ner i sin tjänst.68 I räkenskaperna från Åkerö framgår att Svarte Åke åren 1457–1458 avlö-

nade ca 35 svenner årligen.69 Under 1460-talet (1465–1469) verkar svenhållet ha minskat till 

                                                 
64 Hans Gillingstam, ”Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning)”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 34, s. 382; Gil-
lingstam, ”Gregers Matsson (Lillie)”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 23, s. 64   
65 Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520, s. 39 
66 Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520, s. 54–57  
67 Om Axelsönernas aktivitet på Gotland se: Margaret Wallace Nilsson, ”Axelsönerna (Tott). Ett ekonomiskt 
imperium inom gränsadeln i 1400-talets Norden”, (magisteruppsats, Högskolan Kristianstad, 2010) 
68 I Svarte Åke Jönssons räkenskaper finns 70-talet svenner omnämnda. Hos Gregers Matsson omnämns ca 180 
svenner. Ivar Axelsson hade enbart åren 1485–1486 inte mindre än 316 svenner, småsvenner och skeppsmän 
anställda. C25, C32, C9 
69 C25, f 16r, 16v, 17r, 17v, 18r, 18v, 19r, 19v 
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omkring 10 svenner.70 Räkenskaperna från 1460-talet är mer fragmentariska varför det är 

möjligt att svenhållet var större. 

   Gregers Matssons räkenskaper för Tyresö täcker en längre period och lönelistor finns beva-

rade från åren 1466–1490. Under andra halvan av 1460-talet hade Gregers ca 10 årsanställda 

svenner, vilket succesivt kom att utökas till ca 15 svenner under 1470-talet, ca 20 svenner 

under 1480-talet, för att åren efter övertagandet av Stegeborgs slott 1487 uppgå till ca 50 

svenner.71 Åren 1487–1490 upptar lönelistorna svenner som tjänstgjorde dels vid sätesgården 

Tyresö, dels vid Stegeborgs slott.72 

   Svennerna hos Svarte Åke Jönsson och Gregers Matsson var allt att döma anställda året 

runt, då de flesta fick både sommar- och vinterlön.  

   Ivar Axelssons lönelistor från Visborgs slott på Gotland åren 1485–1486 sticker i många 

avseenden ut i jämförelse med dem ovan. En egenhet är lönelistornas tydliga indelning mellan 

svenner, småsvenner och skeppsmän. Var kategori står för sig vid löneutbetalningarna.  

   Sommarlönen 1485 avlönade Ivar Axelsson inte mindre än 185 individer varav 121 svenner, 

30 småsvenner och 34 skeppsmän.73 Vinterlönen 1485 avlönades 77 personer varav 66 sven-

ner, 4 småsvenner och 7 skeppsmän.74 Sommaren 1486 uppgick svenhållet till 230 individer, 

varav 154 svenner, 33 småsvenner och 43 skeppmän.75 Vintern 1486 gick svenstyrkan återi-

gen ner då 100 personer avlönades, varav 70 svenner, 5 småsvenner och 25 skeppsmän.76 Det 

höga antalet skeppsmän hör rimligtvis samman med Gotlands geografiska läge och att ön un-

der hela medeltiden var viktig för Östersjöhandeln. Efter Axelsönernas brytning med den 

danska kronan bedrevs även omfattande piratverksamhet från ön.77  

 

Tjänsteperioder 

Hos Gregers Matsson sträcker sig lönelistorna över tjugofyra år varför det är möjligt att räkna 

ut genomsnittlig tjänsteperiod. Den genomsnittliga tjänstetiden för de 171 svenner som avlö-

nades hos Gregers Matsson perioden 1466–1490 var ca 2 år och 10 månader.78 Eftersom Ivar 

Axelssons lönelistor endast täcker åren 1485–1486 går det inte att säga något om den genom-

                                                 
70 C25, f 12r, 12v, 13r, 20r, 20v 
71 C32 
72 Alvered, Gregers Matssons räkenskaper, s. 18 
73 C9, f 17v, 18r, 18v, 19r, 19v, 20r, 20v, 21r, 21v, 22r 
74 C9, f 45v, 46r, 46v, 47r 
75 C9, f 57r, 57v, 58r, 58v, 59r, 59v, 60r, 60v, 61r, 61v, 62 r 
76 C9, f 95r, 95v, 96r, 96v, 97r 
77 Evert Melefors & Dick Wase (red.), Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487, (Gotlands 
fornsal, Visby, 1991), s. 13 
78 C32. Se även diagrammet Figur 2 på s. 54 
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snittliga tjänstetiden. Men en egenhet beträffande tjänsteperioderna är att en stor del av sven-

nerna vid Visborgs slott tjänstgjorde halvårsvis. Av totalt 203 svenner som tjänstgjorde åren 

1485–1486 var det endast 71 som tjänstgjorde hela året. Anledningen till detta ”skiftschema” 

är oklar, men bör rimligen kunna härledas till Gotlands geografiska läge. Genom att tjänstgöra 

halvårsvis gavs svennerna möjlighet att åka hem. En annan förklaring kan vara att vissa sven-

ner tjänstgjorde halvårsvis vid något av Ivar Axelssons gods, eller i någon annan herremans 

tjänst. Det enda vi kan sluta oss till med relativ säkerhet är att de inte tjänade hela året på Got-

land. 

 

Lönelistornas utformning och syfte  

Ett viktigt steg för att kunna besvara frågor om svennernas sociala status samt sventjänstens 

och lönens betydelse för individ och samhälle är att först ställa oss frågan vad som var syftet 

med lönelistorna och varför de har bevarats. En närstudie av lönelistornas utformning och 

innehåll kan ge ledtrådar till hur svennernas tjänster värderades, vilka kompetenser som efter-

frågades och vad som var utmärkande för svenner i högfrälsets tjänst jämte andra arbetsta-

gande grupper i det senmedeltida samhället. Varför nedtecknades detaljerade lönelistor och 

vad var det som kontrollerades? 

   Svarte Åke Jönsson, Gregers Matsson och Ivar Axelsson var noggranna när de lät nedteckna 

datum för utbetalningar samt vad och hur mycket svennerna fick i lön. Vikten av att föra rä-

kenskaper belyses av att Svarte Åke och Gregers själva förde pennan och övervakade löneut-

betalningarna. Det var viktigt att veta vem som fick vad och med tanke på att räkenskaperna 

bevarades även viktigt att kunna följa den enskilde och se kostnader år för år.  

   De tre räkenskaperna fördes på lite olika sätt. Svarte Åke lät för åren 1457–1458 samman-

ställa den enskildes totala årslön i separata poster, medan de mer fragmentariska löneposterna 

för åren 1465–1469 uppfördes som listor under rubriken ”utgift”.79 Gregers Matsson lät upp-

rätta liknande listor med tydliga rubriker och dateringar. Ivar Axelssons lönelistor sticker ut 

då de endast gäller kontanta medel. Det finns inga noteringar om att vare sig kläde, hästar 

eller utrustning betalats ut i lön som det gör hos Svarte Åke och Gregers. I överhuvud är det 

få notiser i Ivar Axelssons räkenskaper om kläde, hästar och militär utrustning, vilket kan 

framstå som märkligt då Visborgs slott var en militär anläggning. Det finns anledning att 

misstänka att summorna i lönelistorna är varuvärderingar, då exempelvis kläde kvitterats ut 

                                                 
79 C25, f 12r, 12v, 13r  
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för att ge skeppmän, utan att det har tagits upp i lönelistorna.80 Löneutbetalningar för arbeten 

som utfördes på slottet finns utspridda bland övriga utgifter (”småplock”) i dagsdaterade pos-

ter mellan de stora, sammanhängande löneutbetalningarna.  

 

Tabell 1. Excerpt lönelistor 

Svarte Åke Jönsson 1457 Gregers Matsson 1474 Ivar Axelsson 1485 
Suwen bokin Anno domini mcdlvii 
wm botolfi i abo 

Anno dominij Mcdlxx iiij pa helge 
kors apthon om waren thetta gaff 
jach mina tyenare i clede och pe-
ninga 

Anno dominj mcdlxxx quinto 
Swene lön om sommeren post 
festum botulphij 

 
Item melon biornsson v mark 
swenska et kriarburst 
vm matthei nest epter tha vi hem 
war komme aff resan en treding aff 
eth j stykke swarth nerdist oc iii 
mark penning 
 
Item hendrik cristiernsson i abo v 
mark en treding swart nerd i 
stocholm nesth epter vm matthei 
jwleapta pa niköpingh vi mark 
swenska 
 
Item melom olaffsson i abo iiii 
mark pennige pa niköping en tre-
ding alsk vm nicolae 
jwle apten v mark 
 
Item torsten laurensson i abo iiii 
mark en treding alsk vm hösten 
epter pa niköping jwle apten iiii 
mark  
 
[…] 
 

 
Primo hakon byörnsson viij mark 
och j sticke alisth 
 
Item peder skreddare v mark och j 
sticke alisth 
 
Item hans olafsson v mark j sticke 
clede 
 
Item peder gerdsson vij mark och j 
sticke 
 
Item godskal et arborsth som ha-
kon figh honom som goth som xv 
öra och iiij mark peninga och viij 
alin alesth 
 
Item bencth xij öra til eth swerdh 
och iij mark peninga och viij alin 
alesth 
 
Item lawrens iönsson iiij mark och 
vij alna 
[…] 

 
Slage hanssön XXX mark hwith 

Erland kagge XXX mark hwith 

carl laurenssön XXX mark hwith 

knwd nielssön XXX mark hwith 

axell gockessön XXX mark hwith 

jens olssön XX mark hwith 

marcus dringelbergh XX mark 

hwith 

Niels dannelssön XV mark hwith 

pedher Symenssön XV mark hwith 

axell massön X mark hwith 

Dirik oldefelt X mark hwith 

jepp jwde X mark hwith 

ficke henrikssön X mark hwith 

anders nielssön X mark hwith 

arbrit claussön X mark hwith 

Niels dallecarl viij mark hwith 
 
[…] 
 

Källor: C25, f 16r; C32 f 8r; C9, f 17v 

 

Ovan ser vi excerperade lönelistor från respektive räkenskap. Från vänster Svarte Åkes löne-

utbetalning för ett antal svenner 1457. Rubriken, ”Svenboken i herrens år 1457 om sankt Bo-

tulf [17 juni], i Åbo”, talar tydligt om vad räkenskaperna avser. Ser vi till löneposterna fram-

går dock att det är sammanställning av lön för hela året: ”Vidare, hendrik cristiernsson i Åbo 

                                                 
80 Erland Kagge kvitterade vid ett tillfälle ut kläde att ge till skeppmännen. C9, f 30r. Hans Kock fick vid ett 
annat tillfälle en tredjedels stycke kläde. C9, f 87v. Vid ett tillfälle erhöll Mikael bardskärare 10 mark danska för 
”clede han fik icke”. C9, f 88v Vadmal köptes in från lokalbefolkningen. C9, f 89v, 97v, 99v, 108v 
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5 mark. [Dagen] näst efter sankt Matteus [22 september] i Stockholm, en tredjedel [av ett 

halvstycke] svart nerdiskt [kläde]. Julafton på Nyköping [slott] 6 mark svenska”. 1457 betala-

des lönen således ut fördelad på två kontanta utbetalningar och en utbetalning i kläde.  

   Lönelistornas utformning där varje post skrivits ned av samma hand – med största sannolik-

het Svarte Åkes egen, då handstilen överensstämmer med lönelistorna för 1458 som inleds 

med ”1458 då gav jag mina tjänare” – med information som sträcker sig över tid och rum 

(juni i Åbo, september i Stockholm, december i Nyköping) ger vid handen att lönelistorna är 

nedskrivna i efterhand.81 Det skulle vara svårt, och opraktiskt, att förutse och lämna ett exakt 

utrymme mellan varje lönepost i förväg. Även lönelistornas prydlighet vittnar om att det an-

tagligen rör sig om en renskrivning gjord utifrån nu förlorade anteckningar.82 Det går att före-

ställa sig hur Svarte Åke vid juletid i samband med årets sista löneutbetalning gjorde bokslut 

för det gångna året.  

   Även i Gregers räkenskaper finns exempel där lönelistor slagits samman efter liknande 

principer som hos Svarte Åke. De flesta lönelistorna uppfördes dock som i Tabell 1 ovan. I 

excerpten för löneutbetalningen 1474 är det Gregers Matsson själv som skriver: ”I herrens år 

1474 på heliga korsets afton [2 maj] om våren detta gav jag mina tjänare i kläde och penning-

ar”.83 Filologen Zeth Alvered, som utgivit Gregers Matssons räkenskaper, har konstaterat att 

Gregers hand är den vanligast förekommande (80%) i räkenskaperna. De flesta löneutbetal-

ningar övervakades och nedtecknades alltså av Gregers själv.84 Till skillnad från Svarte Åkes 

uppställning med summerade poster gäller utbetalningen ovan sommarlönen 1474 (vinterlö-

nen betalades ut 11 oktober 1474).  

   Ivar Axelssons löneutbetalningar är även de uppförda i listform. Rubriken i excerpten ovan 

talar tydligt om vad utbetalningen gäller: ”I herrens år 1485 svennelön om sommaren [dagen] 

efter firandet av sankt Botulf [18 juni]”.85 Tillskillnad från Svarte Åkes och Gregers räken-

skaper är Ivar Axelssons räkenskaper skrivna av en och samma hand, dock inte herr Ivars 

egen, utan en skrivare vid namn Laurens.86  

                                                 
81 ”Swen bokin Anno domini mcdlviii tha gaff jac mine tienare vm pingstdagen swa magit penningar”, C25, f 
18r 
82 Här hänvisar jag till Riksarkivet där den intresserade med egna ögon kan beskåda C25. 
83 ”Anno dominij Mcdlxx iiij pa helge kors apthon om waren thetta gaff jach mina tyenare i clede och peninga”, 
C32, f 8r 
84 Alvered, Gregers Matssons räkenskaper, s. 33–34 
85 C9, f 17v 
86 Melefors & Wase (red.), Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487, s. 11–12 
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    Man har hävdat att medeltida räkenskaper närmast kan ses som minnesanteckningar för 

kortsiktiga redovisningar som generellt sett inte sparades.87 Att lönelistorna är detaljerade och 

prydligt nedtecknade, och det faktum att de är bevarade, talar för att det var viktiga även efter 

årets bokslut. Här måste vi ta i beaktande sättet Gregers Matssons använde gåvor för att stärka 

lojalitet och sociala band.88 Sett i det ljuset får räkenskapernas syfte ytterligare en dimension. 

Det var antagligen lika viktigt att kunna gå tillbaka och se vilka svenner man visat extra yn-

nest genom någon form av belöning, som att ha kännedom om allianser, strategiska giftermål 

eller socioekonomiska aspekter som storleken på morgongåva.89 Bourdieu karakteriserar kun-

skapande och att vara välinformerad, dels om andra människor, dels om hur samhället och 

olika institutioner fungerar, som ett kulturellt kapital som kan användas som en resurs.90 Kun-

skap om andra människor och grupper har inom medeltidsforskningen lyfts fram som en nöd-

vändighet för att upprätthålla maktrelationer inom frälsenätverken. Kunskap och information 

gav status och var en nödvändighet för att erhålla legitimitet och upprätthålla lojalitet från en 

bygd, stad eller social grupp.91  

   Att vara välinformerad och ha kunskap om individer och grupper återspeglas även i vikten 

av att kunna redogöra för släktskapsförhållanden. Biskop Hans Brasks (1464–1538) släktbok 

finns bevarad men upptar inte bara Brasks egna ättelinje utan stora delar av det senmedeltida 

frälsets släktlinjer.92  

  Konkurrens och kontroll är en annan sida av myntet. Riksrådet införde genom en samman-

svärjning både lönetak och förbud mot att locka andras svenner i egen tjänst.93 Stockholms-

stadgan nedtecknades av ärkebiskopen i Uppsala, Jakob Ulfsson, efter riksrådets sammanträde 

i mars 1489. Närvarande var, förutom ärkebiskopen, biskopen för Strängnäs, samt riksföre-

ståndaren Sten (Gustavsson) Sture d.ä., och ytterligare 21 av de världsliga riksrådsherrarna. 

Däribland Svarte Åke Jönsson och Gregers Matssons äldsta son, Bengt Gregersson, som gick 

i faderns fotspår och blev riksråd senast 1489.94 De högfrälse riksrådsmedlemmarna var de 

män i riket som höll sig med flest svenner och annat krigsfolk. De hade med andra ord inci-

                                                 
87Ing-marie Munktell, Gods, godsägare och landbor, s. 23–29; Janken Myrdal, ”Gårdsräkenskaper från 1400- 
och 1500-tal.”, Anders Perlinge (red.), Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget 
samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar (1996, s. 263–279), s. 263–264, 275; Alvered, Gregers Matssons 
räkenskaper, s. 9–11  
88 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 53 
89 Se exempelvis Reinholdsson, Uppror eller resningar? s. 152, 161-162 
90 Broady, Sociologi och epistemologi, s. 174–175  
91 Reinholdsson, Uppror eller resningar?, s. 99, 101 
92 Biskop Hans Brasks släktbok är utgiven: Brask, Hans, Biskop Hans Brasks släktbok, (Personhistoriska sam-
fundet, Stockholm, 1970) 
93 Johan Hadorph (utg. ), ”Herr Sten Stures och Rijksens Råds Stadga”, s. 65–66 
94 Om Bengt Gregersson se Hans Gillingstam, ”Lillie, släkt”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 23, s. 62 
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tament till att driva igenom och skriva under stadgan. Ett steg för att kontrollera individen, 

marknaden och slå vakt om ekonomiska intressen var att lagstadga villkoren för sventjänsten. 

Införandet av orlovssedel, det vill säga att var sven som skildes från sin tjänst skulle ha ett 

fribrev från sin forne herre innan han fick träda i ny tjänst, avsåg att kontrollera individen. Ett 

brev till riksföreståndaren daterat 1509 vittnar om att åtminstone ärkebiskopen följde stadgans 

bestämmelser då han vägrade ta i tjänst svenner som ”förlupit” tidigare tjänst.95 

   I många av breven omnämns svenner vid fullständiga namn, vilket gjorde det möjligt för 

korrespondenterna att kontrollera vilka svenner det gällde. I januari 1510 skrev hövitsmannen 

på Kalmar slott, Johan Månsson, en kort rapport om svenstyrkan till riksföreståndaren. Måns-

son hade befriat en del sjuka och ”onyttiga” svenner från tjänsten, och sände ”ith viist register 

pa the swena i her liggiendes haffwe”.96 I orostider kunde det vara gott att ha listor över va-

penföra män att ta i sin tjänst. Gustav I upprättade liknande register när han under 1500-talet 

lät registrera var vapenföra knektar bodde, så att de snabbt kunde kallas samman vid behov.97  

   

Noggrann kontroll från högfrälsets sida, dels genom lönelistornas upprättande, dels genom att 

högfrälsets sammansvärjning inom riksrådet utfärdade lönetak och strikta villkor för hur sven-

tjänsten fick ingås och avslutas talar för att det var konkurrens om svennerna, samtidigt som 

det innebar en inskränkning av deras frihet.  

 

I krig och orostider 

Senmedeltiden var kantad av politiska konflikter som i huvudsak var kopplade till Kalmarun-

ionens vara eller icke vara. Högfrälsegrupperingar på ömse sida, ledda av de danska unions-

regenterna eller de separatistiska riksföreståndarna, sökte politisk och militär uppbackning 

hos samhällets alla skikt. Majoriteten av krigsfolket värvades temporärt bland allmogen, som 

genom lag och sedvana var skyldiga att försvara i första hand landskapets, men i praktiken 

rikets gränser mot yttre hot. Andra lät sig värvas att strida mot lön i penningar och kläde, i 

huvudsak tyska legoknektar. En tredje grupp var de svenner som ingick i högfrälsets person-

liga följen.98 Här ska vi se närmare på dessa olika gruppers militära kompetens och förhål-

lande till riket och de herrar de tjänade. 

                                                 
95 SDHK: 36434 
96 Brev från Johan Månsson till riksföreståndaren Svante Nilsson daterat 24/1 1510. Brevet utgivet av Carl 
Gustaf Styffe, (red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre Stu-
rarne, särdeles under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 380-382; SDHK: 35791 
97 Hallenberg & Holm, Man ur huse, s. 34, 54 
98 Skoog, ”Slaget vid Älvsborg 1502”, s. 22 
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   Den styrande frågeställningen är: På vilket sätt – om något – skilde sig svenner som tjänade 

högfrälset från andra grupper som deltog i senmedeltidens militära konflikter? 

 

Ståndöverskridande socio-professionalism? 

För de svenner som tillhörde frälseskiktet kan man tala om ”socio-professionalism”. Rollen 

som krigsman djupt rotad i frälsets identitet. Enligt Peter Reinholdsson var frälsets föreställ-

ningsvärld starkt påverkad av deras samhälleliga funktion så som den återspeglas i lagar och 

sedvana. Frälsemannen ”spelade inte rollen av frälseman, han var frälseman”.99 Frälseprivile-

gierna innebar ekonomisk kompensation för att hålla stridshäst och utrustning i kungens 

tjänst, vilket också bör ha inneburit frigjord tid att träna för att kunna använda häst och vapen. 

Landslagen föreskriver nämligen att vapensyn skulle hållas i juli varje år där den som önskade 

uppbära frälseprivilegierna inte bara skulle visa upp sig med fulla vapen, utan även visa att 

man faktiskt kunde använda dem.100  

   Men det var inte bara frälsemän som ingick i högfrälsets följen. I Svarte Åkes, Gregers 

Matssons och Ivar Axelssons räkenskaper (1458–1490) finns belägg för att såväl skrivare som 

skräddare utrustades med militära persedlar och ingick bland krigsfolket.101 I en lönelista upp-

rättad av frälsemannen Johan Månsson (Natt och Dag) framgår att bland de 42 svenner som 

tjänade honom vid krigsföretagen mot danskarna i Kalmar runt sekelskiftet 1500 fanns namn 

som Tomas skräddare, Olof skräddare, Per smed, Truls skrivare, Per Olsson skrivare, Per 

Månsson redesven och Per Jönsson redesven, vid sidan av män med militära epitet som Her-

man bösskytt och Mats bössman.102  

   Hur många svenner högfrälset ställde i kronans tjänst genom rusttjänstplikten under 1400-

talet vet vi inte. Rusttjänsten var ograderad och personlig före reformerna på 1520-talet, vilket 

i praktiken innebar att frälsemannen oberoende av storleken på jordinnehavet endast behövde 

sätta upp en ryttare att tjäna kungen. Efter 1525 försökte Gustav Vasa på allvar reformera och 

utöka frälserytteriet, genom att gradera antalet ryttare frälset behövde prestera efter avkast-

ningen på jorden.103 År 1537 rustade 278 rusttjänstpliktiga frälsemän – vilka enligt Jan Samu-

                                                 
99 Reinholdsson, Uppror eller resningar? s. 96–97 
100 ”Om så händer, att någon av bönderna vill bliva frälseman, då skall han före den dagen utrusta sig både med 
häst och med vapen, så att de som skola hålla vapensyn å konungens vägnar kunna pröva hans mandom och 
frejd, hans häst och hans vapen”. MEL, Konungabalken XI, §2  
101 C25, f 12r, 12v, 13r, 13v, 15r, 21r, 21v, 23r, 23v; C32, f 18r; f 42r, f 7r, 7v, 8r, 8v, 9r, 9v, 10r, 10v 
102 SDHK: 34032; ”Redesvennen” beskrivs av biskop Hans Brask som en ämbetsman underordnad fogden, som 
skulle leda arbetet vid biskopsgården. Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård 
anställda personalen under Brasks tid.”, 29–30  
103  Arvo Viljanti, Gustav Vasas ryska krig 1554-1557. 1, (Almqvist & Wiksell [distr.], Stockholm, 1957), s. 68–
69 
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elson utgjorde samtliga frälsemän i den västra delen av riket – drygt 800 ryttare.104 Trots att 

Samuelson tillsynes inte har tagit hänsyn till frälsemän som gjorde tjänst hos högfrälset i sina 

beräkningar, står det tämligen klart att samtliga ryttare i frälserytteriet inte kan ha varit av 

frälsebörd. Detta blir tydligt när vi ser till namnskicken i frälserytteriets rusttjänstlängder från 

1520- och 1530-talen. Ett led i att reformera frälserytteriet var att låta ryttare som inte nöd-

vändigtvis hade någon jord att få skattebefriad tjäna kronan direkt mot lön. Bland rusttjänst-

längder för de så kallade ”besoldningsryttarna” återfinns namn som Hans skräddare, Jörgen 

skrivare, Christoffer smed, Peder kock, Jon stallsven, Nils smed och så vidare.105 Detta är 

personer vars epitet inte nödvändigtvis innebar att de arbetade med sysslan, och som uppen-

barligen inte tillhörde frälseskiktet, men som ändå antogs som professionella ryttare.  

   Ett konkret exempel på hur högt man värderade frälsesvennernas militära kapital får vi i 

samband med den så kallade reformationsriksdagen 1527. Biskoparna, som under medeltiden 

rustat flest krigare i riket, avväpnades helt i samband med den ödesdigra riksdagen i Västerås. 

Biskopsborden medgav stora ekonomiska resurser att omsätta i militärt kapital när så krävdes, 

vilket framgår av rusttjänstlängder från 1520-talet då biskoparnas följen i snitt bestod av 26 

ryttare, mot det världsliga frälsets dryga två ryttare per rustande frälseman.106 I ett brev från 

1530, skrivet av några av Gustav Vasas antagonister, beskrivs hur han helt sonika vid riksda-

gen 1527 tvingade biskoparna att överlämna hela sina följen, och att svennerna istället erbjöds 

gå i kungens tjänst.107 Oavsett om svennerna ingick i frälserytteriet eller inte så var män som 

tränats och utrustats av kyrkan en välkommen resurs.   

   Stockholmsstadgan är ett viktigt dokument som dels vittnar om konkurrens om de militära 

resurserna, dels om högfrälsesvennernas professionalisering.108 Att Stockholmsstadgan i 

första hand riktar sig till högfrälsets svenner, och inte krigsfolk generellt, framgår i stadgans 

första artikel. Artikeln benämner svennerna som ”färdiga skyttar” med häst och harnesk som 

vart annat år skulle erhålla ett armborst, och var tredje år en häst om max 20 mark penningar, 

vilka kan ställas mot de i krigstid tillfälligt värvade borgare och bönder som ansågs ”oferdiga 

                                                 
104 Samuelson, Aristokrat eller förädlad bonde? s. 45–49  
105 Lund, ”Vart tog riddaren vägen under 1520-talets kaos”, Bilaga 1–3. Rusttjänstlängder från 1526, 1529 och 
1537 finns tryckta i Konung Gustaf den förstes registratur. 3, 1526 Stockholm: Riksarkivet 1865); Konung 
Gustaf den förstes registratur. 6, 1529 (Stockholm: Riksarkivet, 1875); Historiska handlingar. D. 3. Kungl. 
Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historiaSverige. Riksrådet. (Stockholm: Samf., 
1863)  
106 Se exempelvis Stobaeus, Hans Brask: en senmedeltida biskop och hans tankevärld, s. 219–221, 261–267; 
Lund, ”Vart tog riddaren vägen under 1520-talets kaos?”, s. 17 
107 Lund, ”Vart tog riddaren vägen under 1520-talets kaos?”, s. 19 
108 Om inte annat notas hänvisar jag beträffande Stockholmsstadgan till Johan Hadorph (utg. ), ”Herr Sten Stures 
och Rijksens Råds Stadga”, Gambla stadgar…  (Stockholm 1687), s. 65–66 
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tiil harnisk oc veria”.109 Svennerna var professionella ryttare som tjänade hela året. Allmogen 

var tillfälligt värvade lekmän.  

   Stadgans upprättade var ett medel för högfrälset att slå vakt om militär kompetens och stora 

ekonomiska investeringar. Relationen mellan herre och sven innebar dock något mer än ett 

instrumentellt utbyte av tjänst mot lön. Ännu mot slutet av senmedeltiden var religiösa och 

kulturella föreställningar förknippade med sventjänsten. Belägg för krigarens status och sven-

tjänstens kulturella och symboliska betydelse för den medeltida människan får vi i kyrkan. 

Sankt Göran, riddarens och krigarens skyddshelgon, hade stort symboliskt värde för den me-

deltida människan och är ett tydligt uttryck för hur religiösa föreställningar och krigiska ideal 

vävdes samman. Det var ingen slump att riksföreståndaren Sten Sture lät uppföra Sankt Göran 

och draken i Storkyrkan i Stockholm för att fira segern över den unionsvänliga koalitionen vid 

Brunkeberg 1471.  

   Män från olika sociala strata knöts samman genom föreställningar om tjänsteideal, ära och 

heder. Ett tydligt exempel är ett brev från 1496 då ärkebiskopen samlade sina svenner runt 

”svenaltaret” i domkyrkan i Lund för att tillsammans fira jul. Altaret, vigt åt Sankt Göran, 

hade instiftats i ett av domkyrkans kapell av ärkebiskop Peder Lykke år 1420. Till altaret 

hörde ett antal donerade jordegendomar vilket bland annat avlönade en präst som förrättade 

mässor. Lykke och tre efterkommande ärkebiskopar lät sig begravas i kapellet. Biskoparnas 

svenner fick sedan gravplatser runt sina herrar. Peter Reinholdsson har tolkat sammanslut-

ningar av det slag som skedde i domkyrkan i Lund som ett uttryck för högfrälsets utvidgade 

sociala nätverk där svenner genom släkt-, vänskaps- eller tjänsteband var knutna till en 

frälsemans gods- eller länsnätverk. Svennernas samhälleliga funktion förde dem tidvis långt 

ifrån de naturliga släkt- och hembygdenätverken. De befann sig i ett ”socialt vacuum” varför 

sammankomster av det slag som ovan beskrivits kunde fungera som substitut där man kunde 

knyta livslånga band till såväl herre som vapenbröder.110 Om det hade rört sig som en mark-

nadsrelation, d.v.s. ett mekaniskt utförande av tjänst mot betalning, vore hela förfarandet med 

gravsättning och den religiösa riten i kyrkan opåkallad.    

                                                 
109 ”Färdiga skyttar”, av fornsvenskans färþogher med betydelsen ”skicklig”, ”duglig”, ”stridsduglig”. Söder-
wall, K.F., Fornsvensk lexikalisk databas, ”färþogher”; Om inte annat notas hänvisar jag beträffande Stock-
holmsstadgan till Johan Hadorph (utg. ), ”Herr Sten Stures och Rijksens Råds Stadga”, Gambla 
gar…  (Stockholm 1687), s. 65–66; Brev till riksföreståndaren från Hemming Gad om det ringa antalet vapen-
föra män i Kalmar, daterat 17 april 1504. Brevet utgivet av Carl Gustaf Styffe (red.), Bidrag till Skandinaviens 
historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre Sturarne, särdeles under Svante Nilsson, 1504-1520, 
(Norstedt, Stockholm, 1884), s. 7–8  
110 Reinholdsson, Uppror eller resningar? s. 224–225 
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   Att sventjänsten bar på kulturella och religiösa förtecken betyder inte att vare sig frälset 

eller deras tjänare var en medveten gruppering som strävade mot gemensamma mål. Stratifie-

ringen inom frälseskiktet var milsvid och politiska allianser var i många fall tillfälliga och 

ståndöverskridande. De svenner som tjänade och ingick i dessa nätverk hade skiftande social 

status och kom från olika strata av det medeltida samhället. Det som band svennerna samman 

i högfrälsenätverken och gjorde att de samlades runt Sankt Göran var relationen mellan herre 

och sven och deras främsta uppgift som krigare. 

 

Svenner, allmoge och legoknektar 

De till högfrälsehushållen knutna svennerna var emellertid en begränsad skara. Martin Skoog 

har argumenterat för att frälsesvennerna utgjorde endast en liten del (kanske endast en tion-

del) av hären i krigstid.111 I krigstider sökte de stridande parterna att uppbåda krigsfolk var 

man finna kunde. Detta kunde röra sig om dyra utländska legoknektar, men allt som oftast var 

det allmogen – landbor, krono- och skattebönder – eller städerna som ställde upp med krigs-

folk frivilligt efter förhandling eller under olika grader av påtryckningar och hot. 

   Hemming Gad, biskop electus i Linköping, skrev i december 1506 till riksföreståndaren i 

samband med belägringen av Kalmar slott (som var i kung Hans händer) med rekommendat-

ionen att frälset borde uppbåda allmogen i Sunnerbo, Östbo och Västbo härader (Småland).112 

Frälset hade rätt att uppbåda sina landbor till krigstjänst, men de hade också rätten att låta bli. 

Ett antal frälsemän vägrade att uppbåda sina landbor för att understödja krigsoperationerna i 

Kalmar 1508, trots upprepade uppmaningar av Hemming Gad.113 I augusti 1505 skrev en 

Olof Björnsson till riksföreståndaren Svante Nilsson och meddelade att han hade övertagit 

Dal, Sunnemo socken, i Värmland, och att bönderna i trakten var nöjda med detta. För försvar 

av bygden hade Olof Björnsson ”samlat” 40 eller 60 karlar och väntade på vidare instruktion-

er om huruvida han skulle sända fler svenner.114  

   Riksföreståndaren skrev även idogt till städerna i riket och krävde att de skulle bidra med 

krigsfolk. Rådet i Enköping svarade att de hade svårt att uppbåda och utrusta krigsfolk då det 

var mycket kostsamt.115 Rådet i Linköping svarade 1508 att de inte kunde rusta mer än ”10 

                                                 
111 Skoog, ”Slaget vid Älvsborg 1502”, s. 22 
112 SDHK: 35614 
113 Brev från Hemming Gad till riksföreståndaren i augusti 1508. Brevet utgivet av Carl Gustaf Styffe, 
(red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre Sturarne, särdeles 
under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 290–291  
114 Skatten togs vid tillfället ut i 163 oxar som sändes till Stockholm. Olof Björnsson lovade även att samla in de 
böter som skulle komma att delas ut. SDHK: 35166 
115 SDHK: 36971 
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karlar”.116 I september 1507 skrev borgmästaren och rådet i Stockholm till riksföreståndaren 

att ”menigheten” var bekymrade över hur länge deras krigsfolk skulle bli kvar nere i Kalmar. 

De önskade dem åter senast till slutet av oktober.117  

   Även rikets biskopar bidrog med svenner i rikets tjänst. I januari 1511 meddelade Biskop 

Otto i Västerås att han ”gjort redo” ett antal svenner till rikets tjänst och undrade vart de 

skulle sändas.118 Senare samma månad lät biskopen i Strängnäs meddela att även han skulle 

sända ett antal svenner att tjäna riksföreståndaren.119 I oktober samma år hade ärkebiskopen i 

Uppsala värvat och rustat 40 svenner.120  

   Stora grupper människor, från olika landsändar och sociala skikt, drogs samman för att 

strida i riksföreståndarens tjänst. Men svennerna var inte knutna direkt till riksföreståndaren 

utan vid den frälseman, stad eller bygd de dagligen levde, verkade eller tjänade. I brevmateri-

alet från unionsstriderna runt sekelskiftet 1500 görs tydlig skillnad mellan svenner som värvas 

i krigstider och ”herremanssvenner”.121 De svenner som skickades land och rike runt i ”rikets 

tjänst” refereras genomgående till den frälseman de var knutna.122 De tjänade i fredstid vid 

respektive frälsemans sätesgård och var sannolikt från samma hembygd. Riksföreståndarna 

hade på samma sätt, i egenskap av högfrälseman och godsherre, sina egna nätverk att aktivera 

när så behövdes. Det var i egenskap av regent och genom frälsets lagstadgade skyldighet att 

strida i rikets tjänst som riksföreståndaren kunde mobilisera andra frälsemän. Och det var de 

som i sin tur ställde svenner till förfogande i ”rikets tjänst”.  

   Om förhållandet mellan sven och herre främst varit den mellan arbetstagare och arbetsgi-

vare, som Skoog och Småberg hävdar, där lönen var den grundläggande förutsättningen för 

relationen, bör det inte har varit någon större skillnad mellan högfrälsesvenner och legosolda-

ter. De kontraktsanställda professionella soldater som fanns att tillgå var de tyska landsknek-

tarna. Visserligen kostade dessa mer än inhemska svenner, vilket med tanke på den ständiga 

bristen på kontanta medel antagligen var incitament nog för riksföreståndarna att inte anställa 

                                                 
116 Svar till riksföreståndaren från borgmästare och råd i Linköping 11/9 1508. Brevet utgivet av Carl Gustaf 
Styffe, (red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre Sturarne, 
särdeles under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 307 
117 SDHK: 35938 
118 SDHK: 36895 
119 SDHK: 36903 
120 SDHK: 37105 
121 Se exempelvis riksföreståndaren Svante Nilssons brev till biskop Ingemar i Växjö där han uttrycker förhopp-
ningar att snart sända hem ”eder nadis och flere erlige herris och gode menss thienare som her nw i Rigisins 
thienste liggendes ære”. SDHK: 35934 (brevet utgivet i Handlingar rörande Skandinaviens historia. D. 20, Nya 
handlingar rörande Skandinaviens historia, 10, (Stockholm, 1835), s. 188–189) 
122 ”Svantes svenner”, ”Sten Kristiernssons svenner”, ”Erik Trolles svenner”, ”Ture Jönssons svenner”, ”biskop 
Ingemars svenner”, etcetera. Se exempelvis SDHK: 36344; 36147; 35389 
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legoknektar i någon större omfattning.123 När nöden så krävde värvades dock tyska förband, 

framförallt av den danska sidan, men även av de svenska riksföreståndarna.124 Den främsta 

kritiken mot landsknektarna var emellertid inte att de var dyra, utan att de ansågs vara opålit-

liga. Det hände att tyska svenner hotade sina beställare och härjade och plundrade då lönen 

uteblev. Myteri förekom 1510 både på Lolland och i Travemünde, där riksföreståndarens tjä-

nare blivit rånade och misshandlade.125 Vid ett tillfälle prisades de svenska svennerna för sin 

lojalitet, medan legoknektarna var ”bortlöpne mesta deels, höffwidzmännene medh”.126  

   Martin Skoog har visat att kritiken mot landsknektskulturen var omfattande såväl på konti-

nenten som i Norden, då den bröt många av samhällets normer. Landsknektskulturen var 

ståndsöverskridande: såväl frälsemän som bönder prövade lyckan att tjäna mot sold, där sär-

skilt den senare gruppen ansågs lägga sig till med vanor som hotade samhällsordningen. Hög 

lön och undantag från klädesförordningar medförde att en bondson kunde gå klädd som en 

herreman. Landsknektar anklagades för lättja och en ovilja mot att arbeta mellan krigstågen.  

Samhällsordningen ansågs hotad. Tidigare hade furstar kallat samman fränder och män som 

ingick i deras nätverk för att med heder, ära och lojalitet strida för det man ansåg rätt. Lands-

knektskulturen var ett tydligt brott mot denna värdegrund: att döda för ära och plikt ansågs 

hedersamt; att erbjuda tjänst till högstbjudande och döda för penningar ansågs skamligt.127  

   Skoog berör även en viktig punkt som jag menar är central för den kritik som riktades mot 

landsknektarna: ”Den negativa perceptionen kan också ha förstärkts av att landsknektarna 

kom som främlingar i ett lokalsamhälle där bofasthet tycks ha varit ett kriterium för att till-

skrivas heder”.128 Ur högfrälsets synpunkt var det snarare lojalitet som var avgörande; en loja-

litet som uppstår i ett lokalsamhälle med gemensamma intressen och värderingar, och där 

sociala band byggts upp i generationer.  

 

 

 
                                                 
123 I juni 1508 trädde ett okänt antal tyska landsknektar i riksföreståndarens tjänst mot en årslön om 24 lybska 
mark, 6 alnar leidiskt kläde, fri plundring i fiendeland, ersättning för skador och underhåll vid sjukdom.  SDHK: 
36206; Förhållandet mellan svenska och lybska mark var år 1484 1:1, 1524 1:1,5. Rodney Edvinsson, Tor Jacob-
son & Daniel Waldenström (red.), Exchange rates, prices, and wages, 1277-2008, (Ekerlid, Stockholm, 2010), s. 
119 
124 Skoog, ”Wid die huren auff ein kirchweich”, s. 125 
125 SDHK: 36147; se även 35884 där Hemming Gad uppbådar skyttar och Svante Nilsson håller såväl svenska 
som tyska svenner; SDHK: 36802; 36013 
126 Brev från Hemming Gad till riksföreståndaren i april 1507. Brevet utgivet av Carl Gustaf Styffe, 
(red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre Sturarne, särdeles 
under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 167–168  
127 Skoog, ”Wid die huren auff ein kirchweich”, s. 122–123, 129 
128 Skoog, ”Wid die huren auff ein kirchweich”, s. 136 



 35 

Eder och tjänst 

Vid sidan av den samhörighet och de lojalitetsband som uppstår i en hembygd var tjänsteidea-

let inte något abstrakt kulturellt fenomen som man endast ägnade sig åt i kyrkan, utan något 

som realiserades i aktiva handlingar och beseglades med eder om trohet. Vid biskopsgården i 

Linköping lät biskop Hans Brask sina svenner svära följande ed: 

 
”Jach bidher mich sua Gudh hullan, jomfru Maria, sancte Pedher oc sancte Paaual, ath jach i myno embithe wil 

och schal beuisa edher hwlskap och trootieniste oc førwara edher widh edher skadha, saa lenge jach er j edhert 

brödh. Saa see mich Gudh hwl, sancte Pedher och sancte Paaual och alla Gudhz helgon i himerike. Amen.”129 

 

Svennen fick svära inför Gud att så länge han stod i tjänst skulle han bevisa sin trohet och 

tjänstvillighet och försvara sin herre. Eden var personlig och skulle bevisas med aktiva hand-

lingar. Den personliga eden kan ställas mot den soldated Gustav Vasas bondesoldater fick 

svära till kungen, dennes arvingar och Sveriges krona, vilken snarare utgör en opersonlig ed 

till en abstrakt föreställning om riket.130 De som svor eden träffade kungen förmodligen bara 

en gång, om ens det. Hos Ivar Axelsson och Svarte Åke finns inga belägg för att eder svors, 

men när Gregers Matsson anställde svenner antecknade han i räkenskapsboken att N.N. 

”sagde mich thiänst”, vilket mycket väl kan ha inneburit någon mer eller mindre formell tro-

hetsförsäkran.131  

   Att man tog eder och tjänst på allvar framgår i brevmaterialet. År 1500 skrev en Olof 

Amundsson från ”Halth” till Sveriges riksföreståndare, Svante Nilsson Sture, att hans son 

Amund Olofsson som tjänade Svante som småsven skulle få komma hem. Olof bad att Svante 

inte skulle misstycka, och om sonen inte tjänat honom som han borde var både Olof och hans 

vänner beredda att ställa upp med sin tjänst.132 Samma år sände Nils Bagge riksföreståndaren 

ett meddelande att han inte kunde närvara i Kalmar på grund av sjukdom, men att han sände 

två av sina svenner i sitt ställe.133 I maj 1511 lät en Anders Persson meddela Svante Nilsson 

att han inte kunde följa med till Kalmar. Anders framhöll sin långa trogna tjänst, och att han 

inte hade några fränder eller släktingar, utan bara Svante. I sitt ställe sände han två av sina 

svenner.134 Frälsemännen ovan sände sina svenner att representera dem i deras frånvaro. Men 

som i fallet med småsvennen Amund framgår att fadern även ansåg sig skyldig att ersätta ute-
                                                 
129 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 8 
130 Hallenberg & Holm, Man ur huse, s. 59 
131  Se exempelvis C32, f 6r, 7r, 7v, 10r, 10v, 11v, 13v, 14r 
132 SDHK: 33952 
133 SDHK: 33946 
134 SDHK: 36986 
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bliven tjänst. Huruvida det var vanligt förekommande är svårt att veta, men även de övriga 

exemplen innebär ju per se att utebliven tjänst ersattes, dubbelt upp dessutom.  

   Relationen mellan herre och sven togs inte lätt på. Lojalitet och uppbackning var en nöd-

vändighet i senmedeltidens politiska klimat. Tjänsteförhållandet var dock inte bara herren till 

gagn. Relationen innebar beskydd för svennerna och deras familjer. 

   Och det är med en air av faderlighet och omtanke som de omtalas i brevmaterialet. Biskop 

Mats i Strängnäs skrev 1511 till riksföreståndaren och ville försäkra sig om att Svante tog väl 

hand om hans svenner och att de skulle få komma hem vid samma tid som Svantes övriga 

svenner. I gengäld hade han beordrat dem att vara Svante lydiga som biskopen själv.135 Ett 

annat exempel är när frälsemannen Ture Jönsson skrev till riksföreståndaren att ta hans barn, 

gårdar, gods och svenner i sitt beskydd inför en pilgrimsresa till Santiago de Compostela.136 

Ärkebiskopen Jakob i Uppsala skrev i juli 1510 till Svante Nilsson och beklagade sig över att 

Svante förgripit sig på en av ärkebiskopens svenner.137 I mars 1508 skrev Otte Rud till Hem-

ming Gad och bad att han mot lösen skulle lämna tillbaka tillfångatagna svenner, och att de i 

fångenskapen skulle behandlas väl och förses med såväl mat som öl.138 I september samma år 

skrev Otte Rud till riksföreståndaren i samma ärende, nämligen att få tillfångatagna svenner 

utlämnade, och att Otte lovar att göra samma sak med Svantes svenner.139 Det var visserligen 

lagstadgat att frälsemän som stod i kungens tjänst skulle lösas ur fångenskapen på kronans 

bekostnad.140 Men i ljuset av att herre och sven ofta var personligt bundna till varandra ter det 

sig som mer självklart att ordna med frigivning och se till deras välbefinnande. 

   De sociala banden mellan frälset och värvade legoknektar och annat tillfälligt värvat krigs-

folk var svagare än till dem som var knutna till någon av herrarnas hushåll och hembygd. För 

legoknektar var det främsta intresset att få betalt. De som levde och verkade i bygder och stä-

der hade andra intressen och lojaliteter att se till. Men det fanns ändå en allmän oro för att 

svenner skulle övergå till den danska sidan.141 Det fanns gränser för hur långt lojalitetsbanden 

mellan herre och sven kunde töjas innan de brast. Den främsta orsaken var utebliven kost och 

lön, där det ibland kunde gå så långt som till svält. Det är återkommande i brevmaterialet att 

svenner pressar på om solden.142 Vid ett tillfälle skrev en Bengt Eriksson till Svante Nilsson 

                                                 
135 SDHK: 36903 
136 SDHK: 37550 
137 SDHK: 36777 
138 SDHK: 36134 
139 SDHK: 36283 
140 MEL, Konungabalken, XVIII 
141 Se exempelvis SDHK: 33970 
142 Se exempelvis SDHK: 36097; 35826; 35389 
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att denne måste sända pengar om han ska någon användning av svennerna.143 Vid ett annat 

tillfälle skrev hövitsmannen Johan Månsson att svennernas lön kom ”dem väl tillpass och de 

är redo att våga halsen”.144 

   I april 1508 meddelade Johan Månsson riksföreståndaren Svante Nilsson förberedelserna 

inför stormningen av Borgholms slott. På plats fanns Erik Trolles svenner, Ture Jönssons 

svenner samt biskop Ingemar i Växjös svenner. Många av svennerna fick betala sitt ”uppe-

hälle ur egen pung”.145 Ett talande exempel är lågfrälsemannen Erik Broms brev till riksföre-

ståndaren i september 1508. Broms var en av befälhavarna vid belägringen av Kalmar. Trots 

upprepade löften om undsättning med proviant, lön och kläde hade ingen hjälp anlänt.  

 
Bengt Brunsson kom i lördags med ert brev, som strax lästes för svennerna, till vilket de svarade att de ofta fått 

sådana brev, men inget annat. De sade alla att de ville ge sig av från staden och se sig om efter annan tjänst, var 

de finna kunde den herre som ville ge dem penningar och kläde. Svennerna är nakna och illa rustade för vintern 

och det är stort jämmer över att de förtärt den mat och öl de tidigare fått för trogen tjänst. Men idag föll jag på 

och sade att jag legat här [i Kalmar] tre år, och ska nu byta [herre] efter 14 dagar. De flesta av svennerna sade att 

så ville de också göra, om de skulle gå så fattiga från staden att ingen av dem ens fått ett par skor, men då måste 

jag lova dem på min tro och ”danne svens ära”, att jag efter den förskrivna tiden följer dem antingen till land 

eller vatten. Och det vill jag orubbligt hålla, vart vi nu ska ta vägen.146  

 

Någon ny herre verkar inte Erik Broms och svennerna vid Kalmar ha sökt sig till. I november 

samma år skrev biskop Hemming Gad till riksföreståndaren att svennerna vid Kalmar skulle 

belönas för sin trogna tjänst, och då särskilt Erik Broms som vid ett tillfälle räddat livet på 

Gad.147 Brevet vittnar om de umbäranden sventjänsten kunde innebära, men också om lojali-

tet, medmänsklighet och omtanke.  

   Att svära eder och träda i en herremans tjänst gav beskydd och kunde ge fördelar, vilket för 

frälsemän kunde innebära belöningar i form av förläningar och ämbeten. Men det band också 

sven och herre samman i ett tjänsteförhållande som ibland var svårt att ta sig ur. Utebliven 

tjänst skulle ersättas och någon annan fick tjäna i den frånvarandes ställe. Att svära någon 

tjänst hade även juridiska konsekvenser. Genom eden kom man att tillhöra högfrälsemannens 

hushåll, man ”var i någons bröd” som Hans Brasks edsformulär uttryckte det, eller under 

                                                 
143 SDHK: 36892 
144 SDHK: 36661 
145 SDHK: 36147 
146 Utdrag ur brev från Erik Broms till riksföreståndaren daterat 11/9 1508 (min översättning till nusvenska). 
Brevet är utgivet av Carl Gustaf Styffe, (red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, 
Sverige under de yngre Sturarne, särdeles under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 306 
147 Erik Broms verkar ha blivit något av en favorit hos Hemming Gad, varför hans vapenbröder enligt Gad an-
klagade Broms för att vara förmer än dem. SDHK: 36343, 36344  
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samma ”disk och duk” som Landslagen uttrycker det.148 Enligt lagen hade husbonden det 

juridiska ansvaret över de människor som ingick i hushållet, vilket även innebar att han 

”ägde” sina familjemedlemmar och tjänare; hans ord var lag.149 Ett exempel är frälsesonen 

Jon Pedersson som tjänade Svarte Åke Jönsson under 1460-talet. Jon dödades, troligen i tjäns-

ten, av en Olof Torstensson. Böterna för brottet ställdes till Svarte Åke ”for saar han haffdhe 

giort min tiänare jon pedhersson”, och inte till Jons släkt.150 Oavsett om svennen hade eget 

hushåll, eller kanske till och med egna landbor, var det praxis att herremannen straffade de 

svenner som gjort sig skyldiga till eller stod anklagade för oförrätter eller brott.  

   Bestraffning av svenner motiverades utifrån olika anledningar. Så skrev en Sigrid Eskilsdot-

ter till riksföreståndaren Sten Sture d.y. i december 1512 och varnade honom för att underlåta 

att straffa de svenner som brukat övervåld mot allmogen i Södermanland, då allmogens vrede 

kunde får konsekvenser för andra riksföreståndarens ämbetsmän och svenner. Istället rekom-

menderade hon att låta häradshövdingen i området att låta skipa rättvisa som brukligt var.151 

   I ett annat brev klagade biskopen i Strängnäs till riksföreståndaren att en Erik Johansson 

underlåtit att bestraffa svenner som begått våldshandlingar vid Ekerö kyrka, vilket biskopen 

hade förväntat sig.152 Ett annat exempel är när Sander Arendsson, en av riksföreståndaren 

Svante Nilssons mest betrodda män, i berusat tillstånd slagit ihjäl en byfogde på Öland och 

gått bärsärk i tre dagar, varför brevskrivaren krävde rättvisa.153 Vid ett annat tillfälle begick 

Svantes sven, Krister Henriksson, våldshandlingar på ett bröllop, varför brevframställaren bad 

att svennen skulle bestraffas.154 I april 1523 skrev biskop Hans Brask ett öppet brev till invå-

narna i Öster- och Västerhärad att han skulle låta bestraffa, ”androm till varnagel”, de av hans 

svenner som begått våldshandlingar i biskopens tjänst.155 Det hände även att en herre bestraf-

fade någon annans sven, vilket var fallet 1502 då Hemming Gad bestraffat två av Svante Nils-

son svenner, vilket raskt meddelades.156 Samtidigt som sventjänsten kunde bringa beskydd, 

blev man utlämnad till sin herres nåd.   

 

 

                                                 
148 MEL, Konungabalken, XIV 
149 Se exempelvis Bjarne Larsson, Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige, s. 1, 5 
150 C25, f 8r, 10v 
151 SDHK: 37303 
152 SDHK: 37798 
153 SDHK: 35098; Sander Arendsson var slottsfogde på Stegeborg, Örebro, Åbo och Västerås i Svante Nilssons 
tjänst. Dag Retsö, ”Sturearkivet: en senmedeltida brevsamling”, Arkiv, samhälle och forskning., (2004:1/2, s. 
53–76) s. 55 
154 SDHK: 36342 
155 SDHK: 40595 
156 SDHK: 34516 
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Vid och kring sätesgården 

Högfrälsesvennerna som deltog i unionsstriderna refererades genomgående till den frälseman 

de var knutna till. Som vi sett skapades också band mellan herre och sven genom eder och 

löften om lojalitet och beskydd, vilket tydligt skiljer deras relation från den till legoknektar 

eller tillfälligt värvade borgare och bönder. Det är dags att vända fokus till den geografiska 

plats jag menar är central för hur dessa band kunde skapas och testa min hypotes: Då sociala 

kontaktnät har lyfts fram som centrala för den medeltida människan, men kommunikationen 

varit begränsad och personliga möten premierats, bör geografisk närhet till herremannens 

sätesgård ha varit en avgörande faktor för vilka som tjänade högfrälset. 

   Jag kommer som ett led i att bekräfta eller förkasta hypotesen att försöka rekonstruera delar 

av Svarte Åkes lokala nätverk, med fokus på de svenner som tjänade honom. Jag kommer 

även att se närmare på de svenner som kan sägas ha utfört kvalificerade arbetsuppgifter och 

vad det kan säga om deras sociala bakgrund, samt vilken betydelse sätesgården hade för deras 

utbildning och professionalisering. 

   De styrande frågeställningarna är: Vilken betydelse hade sätesgården som geografisk plats 

för upprättandet av sociala och professionella kontakter? Vilka (för-)kunskaper krävdes för 

sventjänsten och hur tillskansade sig svennerna dessa? 

 

Svarte Åkes lokala nätverk 

Svarte Åkes sätesgård Åkerö låg belägen på ön med samma namn, omgiven av sjön Yngaren, 

i Oppunda härad, Södermanland. Under tidig medeltid fanns på Åkerö två sätesgårdar, 

Sundby och Gammelgården, och åtminstone två ytterligare gårdar, vilka någon gång under 

1400-talet kom att slås samman till ett storgods under namnet Åkerö.157 Åkerö var förvalt-

ningscentrum för ett handelsnätverk och ett omfattande godssystem som vid Svarte Åkes död 

1494 uppgick till ca 200–300 gårdar koncentrerade till Västergötland och Södermanland.158 

Ett stort antal människor var knutna till arbetet vid Åkerö och förvaltning av godsen, exakt 

hur många är svårt att veta, men uppskattningar har gett vid handen att ca 50 personer bedrev 

daglig verksamhet vid Åkerö.159 Åren 1457–1458 avlönade Svarte Åke ca 35 svenner, och 

under 1460-talet minst 10 svenner årligen.160 

                                                 
157 I Svarte Åkes räkenskaper framgår att namnet Åkerö var i bruk redan från mitten av 1400-talet. C25, f 2r, 9v, 
11v, 15v, 19v 
158 Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520, s. 53 
159 Gregers Matsson hade julen 1489 59 personer anställda vid Tyresö. Biskop Han Brask ca 50–60 personer. 
Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520, s. 125, 139  
160 Se ovan s. 22–23  
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    Åkerö utgjorde navet i Svarte Åkes lokala nätverk och var stor betydelse för hans infly-

tande i lokalsamhället. Samtidigt var Åkerö en central plats i det geografiska landskapet för 

människor som direkt eller indirekt var beroende av Svarte Åke för arbete, handel och be-

skydd. I lokalsamhället kände människor varandra vilket underlättade att sociala band likt de 

beskrivna ovan kunde skapas. Och det var inom ramen för det lokala nätverket som Svarte 

Åke i huvudsak värvade sina svenner. Genom att studera lönelistorna från Åkerö och kombi-

nera med brevmaterial har jag kunnat rekonstruera delar av Svarte Åkes lokala nätverk. 

   Svarte Åkes gårdsfogde var vid flertalet tillfällen ute i ”länit” och ”häradet” och avlönade 

svennerna och nedtecknade ibland vid vilken gård eller socken svennerna avlönades. Detta 

visar att åtminstone de svenner som finns med i lönelistorna under andra halvan av 1460-talet 

höll sig med eget hushåll inom en dagsritt från Åkerö.161 Några av Svarte Åke Jönssons mest 

betrodda fogdar och svenner bodde inom en tremilsradie från sätesgården Åkerö.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
161 Mikael Västgöte, Lasse Gudmundsson, Jon Pedersson, Peder Hansson, Mikael Björnsson, Hans Swensson, 
Mårten kock och Henrik skomakare. C25, f 12r, f 21  
162 Lågfrälsemännen Olof Pedersson (Släbro). C25, f 16v, f 18v, f 3v, f 4v; SDHK: 28655, 25746, 24695; 24708, 
23086; Kaj Janzon, Det medeltida Sverige. Bd 2, Södermanland. 3, Jönåkers härad, Nyköpings stad, (Riksarki-
vet, Stockholm, 2013), s. 152–153, 157–158; Peder Bragde (Tärna) C25, f 12v, f 12r; Gottfrid Carlsson, ”Brahe, 
släkt”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 5, s. 625; och Håkan Hwessing (Torp) SDHK: 26125; C25, f 19v, f 27v 
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Karta 1. Avstånd mellan Sätesgården Åkerö och avlönade svenner 

 
Källor: C25, f 12v, 12r, 13r, 19v, 27v; SDHK: 26125, 39835, 39836; Gottfrid Carlsson, ”Brahe, släkt”, Svenskt 
biografiskt lexikon, Band 5, s. 625 
Anm.: Kartan visar Svarte Åke Jönssons sätesgård Åkerö, samt frälsemännen och svennerna Peder Bragdes, 
Håkan Hwessings och Olof Pederssons sätesgårdar, Tärna, Torp och Släbro. Övriga markeringar är socknar där 
Svarte Åkes gårdsfogde avlönat svenner.  Med Åkerö i centrum utgör den inre cirkeln det genomsnittliga dags-
ledsmåttet om 36 km (fågelvägen). Den yttre cirkeln utgör maximalt dagsledsmått om 70 km (fågelvägen). För 
identifiering och lokalisering av gårdar, socknar och härader har jag använt mig av Ortnamnsregistret som är en 
digitaliserad version av det Topografiska registret i Namnarkivet i Uppsala. 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html  
Kartan är hämtad från Kartrummet, Stockholms universitetsbibliotek, 
https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/D_haradskartor.htm 
 

Kartan ovan visar Svarte Åkes sätesgård Åkerö samt de tre identifierade frälsemännens sätes-

gårdar väl inom det genomsnittliga dagsledsmåttet om 36 km. Övriga markeringar är socknar 

och gårdar där svenner avlönades. De flesta ligger inom det maximala dagsledsmåttet om 70 

km. Att svennerna avlönades i en specifik socken eller vid en namngiven gård är emellertid 

inte säkert evidens för att de faktiskt bodde där, även om det är sannolikt.    

   Närheten till Åkerö innebar inte att svennernas arbetsuppgifter var platsbundna till sätesgår-

den. Svennernas tillvaro var till stor ambulerande med konstanta resor och övernattningar. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html
https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/D_haradskartor.htm
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Svennerna sändes långväga till Skåne, Köpenhamn och Åbo, samt följde Svarte Åkes hustru 

Mechtild till Östergötland, Strängnäs och Eskilstuna.163 Ofta hade de ärenden till Stockholm, 

(Söder-) Tälje, Nyköping och fästningen Axvall som Svarte Åke hade i förläning åren 1462–

1465.164 De vistades även i orter som Vadstena, Lödöse och Lidköping.165 Uppbördsområdet 

var i huvudsak Södermanland, men Svarte Åke hade även förlänats skattehärader i Upp-

land.166 Den geografiska närheten var alltså inte avgörande för att uppfylla de plikter tjänsten 

medförde. Däremot kan den tolkas som en nödvändighet för att knyta de sociala band som 

krävdes för att skapa tillit. De som tjänade en herreman måste ha tillbringat en avsevärd tid i 

tjänsten (särskilt i krigstid), betydligt mer än vad de kunnat vid den egna gården och för egna 

intressen, även om herrens och svennens intressen många gånger var sammanflätade.   

   Att svennerna var kända och respekterade och hade god lokalkännedom underlättade fogde-

uppdraget och kontakten med lokalbefolkningen. Mats Hallenberg har visat att Gustav Vasa i 

huvudsak värvade fogdar med god lokalkännedom som redan var etablerade i bygden. Det 

geografiska avståndet och den svällande kronoförvaltningen medförde emellertid att kungen 

inte kunde hålla personlig kontakt med alla fogdar. Kontrollen av fogdarna minskade och 

missbruket av ämbetet ökade. Fogdar avskedades på löpande band och satt inte på sin post 

mer än ett par år.167 Svarte Åkes fogdar bodde inom tre mil från Åkerö, vilket inte bara inne-

bar kontroll, utan även att de hade gemensamma intressen.  

   Frälsemannen Håkan Hwessing var Svarte Åkes fogde åtminstone från 1452 då han repre-

senterade denne på tinget, en tjänst han fortfarande innehade åren 1468–69 då han alltjämt 

skötte affärer och uppbörd å sin herres vägnar.168 Håkan etablerade eget hushåll senast år 

1437 då han köpte jord i Torp, Husby socken, Oppunda härad av sin morbror, den gård som 

han sedan använde som sätesgård.169 Som fogde gav den ambulerande tillvaron möjlighet att 

hålla sig à jour om viktiga händelser vid tingen och ute i bygderna vilket vid sidan fogdeplik-

ten kunde ge goda möjligheter att göra sig en hacka genom handel och jordaffärer.170 Håkan 

var särskilt aktiv med jordaffärer och tillskansade sig ett betydande jordinnehav mellan 1437, 

då han dyker upp i källorna första gången, och 1475 då han omnämns sista gången.171 

                                                 
163 C25, f 9v, 13r, 14r, 16v, 18r, 18v  
164 C25, f 16v, 17r  
165 C25, f 11v, 14r  
166 Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520, s. 115 
167 Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 325, 335, 347–348  
168 SDHK: 26125; C25, f 19v, f 27v 
169 SDHK: 39835; SDHK: 39836 
170 Se även Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 304–305  
171 SDHK: 39835, 24160, 39837, 39852, 25158, 39836, 39838, 26844, 39839, 39841, 27670, 27903, 28421, 
39853, 28983, 29380, 39842, 39843 
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   Även bröderna Olof och Jon Pedersson tjänade Svarte Åke en längre tid, åtminstone under 

1450- och 1460-talen.172 Olof skrev sig till sätesgården Släbro strax nordväst om Nyköping, 

ca tre mil från Åkerö. Bröderna var del av Svarte Åkes väpnade följe men skötte även fogde-

sysslor och agerade handelsombud. Kontakten mellan brödernas släkt och Svarte Åke sträcker 

sig åtminstone en generation bakåt då även deras far gjorde jordaffärer med Svarte Åke.173 

   Av de tio svenner som avlönades hos Svarte Åke under 1460-talet har nio kunnat placerats 

geografiskt inom en dagsritt från Åkerö. Utan att närmare kunna beskriva arten av deras relat-

ion, så kan jag ändå konstatera att geografisk närhet varit viktigt för hur sociala och profess-

ionella kontakter upprättades. De hade gemensamma intressen vilket skapade förtroende mel-

lan herre och sven och i vissa fall livslånga band. Som vi såg ovan befästes dessa band genom 

svärjande av eder som i många fall var tvingande och syftade till kontroll, vilket ytterligare 

stärktes genom införandet av orlovssedel.  

   Resultaten betyder emellertid inte att alla svenner alltid var lokala förmågor. Högfrälsets 

nätverk var i sin helhet extensiva och internordiska. Svarte Åke hade till exempel omfattande 

jordegendomar i Västergötland och hade således även tillgång till lokala nätverk även där. 

Svarte Åkes svenhåll kan ställas mot Ivar Axelssons på Gotland. Melefors och Wase, som 

utgivit Ivars räkenskaper, har konstaterat att lönelistorna från Visborgs innehöll få gotländska 

namn. Namnskicken indikerar tvärtom att slottet hyst något av en ”främlingslegion” med 

tyskklingande namn som Henrik Buxtehude, Tideke Vos, Wyllom van Stocken; men även en 

hel del danskar med tillnamn som ”jute”, det vill säga jyllänning. En del av de identifierade 

frälsemän som ingick i befälsgruppen var av dansk härkomst (liksom Ivar Axelsson själv). 

Men det fanns även sörmländska frälsemän bland ledarskiktet.174 Till viss del kan svennernas 

disparata geografiska ursprung förklaras med Gotlands geografiska läge. Visby var en viktig 

                                                 
172 C25, f 16v, 10r, 18v  
173 Att det rör sig om densamme Olof Pedersson som i Svarte Åkes räkenskaper framgår då affärsuppgörelser 
dem emellan finns nedtecknade i Svarte Åkes brevbok, samt att Olof i lönelistorna tecknas Olof Pedersson 
”Sledhebro”, efter sätesgården liggandes i Släbro strax nordväst om Nyköping. Förutom affärsuppgörelsen med 
jordöverlåtelsen i Torslunda finns nedtecknat i Svarte Åkes brevbok att han hade sparat kopior av fastebrev, dels 
på Olof Pederssons gård i Släbro, dels på jord i ”Äghesta”. C25, f 16v, f 18v, f 3v, f 4v; SDHK: 28655; Sanno-
likt är det Olof Pederssons far vid namn Peder Nilsson som vid tinget år 1445 fråndömdes sin och sina arvingars 
del i ”Rumpekvarn” och jord i Skog liggandes i Släbro, samt jord i Ytteräng i Råby socken till förmån för Nykö-
pings stad. År 1450 var kvarnen och jorden ännu inte överlämnade, trots att kung Karl Knutsson stadfäste domen 
1449 och uttryckligen förbjöd Peder och dennes arvingar att ytterligare kränka Nyköpings rättigheter. Samma år 
dömde lagmanstinget Peder att betala Nyköpings stad fem årsintäkter avrad som Peder olagligt uppburit från 
landborna alltsedan domen 1445. Möjligen var en Nils Pedersson från Släbro, som agerade landsyningsman vid 
ett brobygge 1438, Peder Nilssons far, det vill säga Olof Pederssons farfar. SDHK: 25746; 24695; 24708, 23086; 
Kaj Janzon, Det medeltida Sverige. Bd 2, Södermanland. 3, Jönåkers härad, Nyköpings stad, (Riksarkivet, 
Stockholm, 2013), s. 152–153, 157–158;  
174 Melefors & Wase (red.), Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487, (Gotlands fornsal, Visby, 
1991), s. 15–16 
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knutpunkt för östersjöhandeln och ett stort antal människor kom dit för att göra affärer, några 

tillsynes för att pröva lyckan som krigsmän. Ivar Axelsson hade jordegendomar i Finland, 

Sverige och Danmark och hade således ett brett kontaktnät och god grund för rekrytering av 

svenner. Men Visborg var en stor anläggning med en besättning om inte mindre än 185 sven-

ner, småsvenner och skeppmän 1485, ett antal som omöjligt kunde värvas lokalt.175  

 

Olika vägar till utbildning och professionalisering 

Det hävdas ibland att det krävs 10 000 timmar att behärska ett yrke eller en given uppgift fullt 

ut. De svenner som tjänade högfrälset som fogdar, ämbetsmän och krigare var naturligtvis 

också i behov av formell eller informell utbildning beroende på arbetsuppgiftens natur. 

   Att det bedrevs militär utbildning vid högfrälsets sätesgårdar är känt sedan tidigare. Gabri-

ela Bjarne Larsson har exempelvis visat att småsvenner skolats i krigets konster hos Gregers 

Matsson.176 Även hos biskop Hans Brask har det bedrivits militär utbildning. Biskopskröni-

kan, nedtecknad av prästen Jonas Klint i början av 1600-talet, säger följande om Hans Brasks 

följe: ”Honom månde Riddare och Riddares men tiena. Them han tuchtade och öffwade så 

gärna, Han war stark på folck och hoffmen så som Her Steen Höffwizmannen”.177 Under 

sommarhalvåren 1485–1486 hade Ivar Axelsson 30-talet småsvenner i tjänst vilka troligen 

gick i lära för att bli krigsmän.178 Företeelsen att en tid i ungdomen, innan giftermål och eget 

hushåll, tjäna och gå lära i ett annat hushåll var vanligt förekommande under medeltiden. Be-

räkningar för tidigmodern tid har gett vid handen att åtminstone 10% av befolkningen inom 

området med det västeuropeiska äktenskapsmönstret en tid tjänade ett annat hushåll än det 

man var född i.179 Frälset sände ofta sina söner att för en tid tjäna och lära hos någon hög-

frälseman. En dansk frälseson vid namn Laurens Skinkel omnämns i Ivar Axelssons räken-

skaper som ”min herres småsven” när han bland annat for ärenden till riksföreståndaren.180 

Skinkel kom senare i karriären att inneha hövitsmannaskapet på Visborgs slott.181 Även Ivars 

brorson, Klas Åkesson, tjänade en tid vid Visborg.182 Gregers Matssons son, Folke Gregers-

                                                 
175 Se ovan s. 27 
176 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 64 
177 Citat hämtat från Stobaeus, Hans Brask: en senmedeltida biskop och hans tankevärld, s. 234 
178 Se ovan s. 26–27  
179 Pihl, Arbete: Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige, s. 186–187  
180 C9, f 25r, 30r 
181 Se exempelvis brev till riksföreståndaren daterat 2/10 1509. Brevet utgivet av Carl Gustaf Styffe, 
(red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre Sturarne, särdeles 
under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 372–374 
182 C9, f 45v, 95r 
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son, stod under 1480-talet i riksrådet Arvid Trolles tjänst.183 Riksföreståndaren Sten (Svan-

tesson) Sture lät en tid sonen Nils fostras vid ärkebiskopen Johannes Magnus hov.184  

   Vid sidan av färdighet med vapen krävdes arbetsledare med erfarenhet från storgodsdrift 

som kunde befalla över jordbruksfolket. Stora mängder produkter och råvaror inhandlades till 

gårdarnas behov – allt skulle förhandlas, vägas och bokföras och penningar skulle räknas om 

till tunnor smör, järn eller oxar, allt beroende på vilka betalningsmedel man hade att tillgå, 

eller vad som efterfrågades av handelspartnern. Fogdar red ständigt runt till härader, socknar 

och gårdar för att driva in avrad från landbor eller skatt från förlänade härader eller städer. 

Allt skulle administreras och bokföras.  

   Hur det världsliga frälset utbildade sig är delvis kartlagt. De frälsemän som valde en kyrklig 

karriär skolades inom kyrkoorganisationen. Frälsets nära relation till kyrkan genom de många 

testamentsgåvor, bland annat i form av jordegendomar, gav förmånen att tidvis skola frälse-

söner antingen vid kloster, katedralskolor, stadsskolor eller hemma på godset. För de allra 

förnämsta högfrälsefamiljerna fanns dessutom möjligheten att sända sina söner till universite-

ten på kontinenten. Svarte Åke studerade själv vid universitetet i Leipzig åren 1438–40.185 

Det ska dock påpekas att långt ifrån alla frälsemän var läs- och skrivkunniga. Ännu under 

1470-talet var det inte självklart att medlemmar av Riksrådet var läskunniga.186  

   Formell utbildning kostade. Katedral-, stads- och klosterskolor finansierades delvis externt 

via donationer och avgifter. De många testamentsgåvor frälset donerade till kyrkan hade fler 

syften än frälsning och böner i livet efter detta. I april 1407 donerade en Olof Lang och Gyrid 

Gjurdsdotter en kvarn i Hjälmseryds socken (Småland) till Nydala kloster med villkoret att 

abboten skulle lära sonen att läsa samt ”hjälpa honom till skolan”.187 Mecenaten och riddaren 

Sten Bengtsson donerade 1406 en gård och en badstuga till Enköpings skola.188 Även kyrko-

församlingarna betalade vissa avgifter för att finansiera skolor.189 En del av dessa avgifter 

avsattes för att finansiera utbildningen till de ”fattiga lärjungar” kyrkan tog till sig att skolas 

till klerker.190 Att antas till studier inom den kyrkliga organisationen var dock beroende av 

personliga ingripanden och relationen mellan läromästare, mecenat och student skapade ofta 

                                                 
183 Hans Gillingstam, ”Folke Gregersson (Lillie)”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 23 (1980–1981) s. 66 
184 Per Stobaeus, Hans Brask: en senmedeltida biskop och hans tankevärld, (Artos, Diss. Lund: Lunds universi-
tet, 2008), s. 240 
185 Hans Gillingstam, ”Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning)”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 34, s. 382  
186 Ferm, Bengt Jönsson (Oxenstierna), s. 42–43; Se även Gabriela Bjarne Larsson, Laga fång för medeltidens 
kvinnor och män: skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500, (Institu-
tet för rättshistorisk forskning, Stockholm, 2010), s. 68–69  
187 SDHK: 16861 
188 SDHK: 16682 
189 SDHK: 42577 
190 SDHK: 38508 



 46 

livslånga band. Genom rekommendationer från en herre eller kyrklig prelat kunde man antas 

och tillåtas studera vid någon av rikets katedral- eller stadsskolor. År 1415 lät Vadstenabro-

dern Johannes Hildebrand utfärda ett rekommendationsbrev till två ynglingar som önskade 

tillträda Åbo skola.191  

   De kyrkliga institutionernas betydelse för spridning av skriftspråket kan knappas un-

derskattas. Men människor var pragmatiska. Man lärde sig av varandra, så hade man alltid 

gjort. Historikern Alison Truelove har argumenterat att läs- och skrivkunnigheten bland låg-

frälset i England under 1400-talet ökade då det innebar fördelar att tillskansa sig de kunskaper 

de behövde för att möta det ökande behovet.192 För svensk del har Gabriela Bjarne Larsson 

visat att användandet av skrift ökade i Jämtland/Härjedalen från 1420-talet då även bönder 

började dokumentera försäljningar.193  

   Städerna är en möjlig rekryteringsbas där högfrälsemän kunnat förse behoven av kvalifice-

rade tjänster. Borgaren Anders Gudmundsson, Svarte Åkes handelskontakt i Stockholm, 

kunde med stor sannolikhet såväl läsa, skriva som att föra räkenskaper. Möjligen är det An-

ders Gudmundssons hand vi ser på två skuldsedlar instuckna bland Svarte Åkes räkenskap-

er.194 Anders Gudmundsson utförde även andra tjänster åt Svarte Åke, men han tas inte upp i 

lönelistorna.195  

   För den som kunde läsa, skriva och räkna bör 1400- och 1500-talen ha varit en tid av möj-

ligheter. Det bör rimligen ha inneburit att fler kom i kontakt med skrift och mötte tidens be-

hov. Åtminstone antyds det av det faktum att ett stort antal fogdar, häradshövdingar och 

borgmästare lade sig till med tillnamnet ”skrivare” som indikerar just detta.196 

   Vid sidan av det klerikala utbildningssystemet är högfrälsegodsen en av de institutioner där 

man kan finna indicier på informell bokbildning. Ser vi till biskop Hans Brasks instruktioner 

för de svenner och fogdar som tjänade vid biskopsgården i Linköping antyder de att biskopen 

förväntade sig att en del av hans tjänare, såväl högt som lågt på den sociala rangskalan, kunde 

läsa och skriva. Fogden skulle rida runt bland godsen ”efter jordeboken”, eller om han sak-

nade bok, skulle han beskriva jorden och alla ägodelar som tillhörde hans fögderi; ekskogar, 

kvarnströmmar, vatten, ängar, trädgårdar etcetera, så att han visste vad och hur mycket allt 

                                                 
191 SDHK: 43934 
192 Alison Truelove, ”Literacy”, I Raluca Radulescu & Alison Truelove (red.), Gentry Culture in Late Medieval 
England, (Manchester University Press, 2005), s. 85–86, 96–97  
193 Gabriela Bjarne Larsson, Laga fång för medeltidens kvinnor och män: skriftbruk, jordmarknader och 
monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500, (Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm, 2010), 
s. 48, 64 
194 C25, f 14, f 5, f 24 
195 Se exempelvis Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 119 
196 Se exempelvis SDHK: 26238; 35507; 31989; 32206; 30616; 16658; 43846. Exemplen kan mångfaldigas.  
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årligen räntade. Därefter skulle han upprätta ”een ny oc rett iordabok bade hanom oc herran til 

rettilse”.197 Även ”smådrängar”, som enligt biskop Brasks föreskrifter stod lägst på den soci-

ala rangskalan, skulle i den mån ”the läsa kunne, […] läsa med herran hwar sina veka oc 

tiänet til messa”.198 Smådrängarna var inte några aspirerande klerker utan tjänare till biskopen 

och andra svenner som dessutom fyllde en militär funktion: ”Engen swen i garden haffue 

mindre dräng, än ath ij moge bestaa enne skytta äller rida i sins hosbonde harnisk”.199  

   Trots att det saknas källor som lika frikostigt delar med sig likt Hans Brasks instruktioner 

finns det ingen anledning att misstänka att det skulle ha varit någon väsensskild tågordning 

för de svenner som tjänade Svarte Åke Jönsson, Gregers Matsson och Ivar Axelsson. Hos 

Gregers Matsson var det åtminstone nio präster som periodvis under 1460–90-talen var avlö-

nade vid sätesgården Tyresö i Södermanland, vilka vid sidan av det andliga arbetet kunde 

tukta en och annan aspirerande fogde eller frälseson med skriv- och läsövningar.200  Låt vara 

att den ecklesiastiska miljön antagligen påbjöd högre grad av bokbildning. Men i fråga om 

praktiska kunskaper beträffande godsdrift, fögderi, lagkunskap och krigskonst torde det 

knappast ha varit någon skillnad.  

   Som jag visat ovan sköttes räkenskapshållningen till stor del av Svarte Åke och Gregers 

själva, i synnerhet vid utbetalning av svennernas lön. Herr Ivar hade vid Visborgs slott dele-

gerat ansvaret till en Laurens skrivare. Trots att de skötte en stor del av administrationen 

själva hade samtliga herrar i regel alltid en anställd skrivare.201  

   Hos Svarte Åke var det en ”Pedher scriffuare” som från 1465 förde de bevarade räkenskap-

erna från Åkerö.202 Peder skrivare har inte gått att identifiera utanför räkenskaperna, varför vi 

inte vet om han ägde jord eller vilket renommé hans familj hade. Men arbetsuppgifterna i sig 

– skriv- och räkenskapskunskaperna, ansvaret och auktoriteten att leda och fördela arbetet på 

godset vid Åkerö, betala ut lön, och göra affärer å sin herres vägnar – vittnar om att Peder var 

en viktig person vid Svarte Åkes hov. Notiser i räkenskaperna visar att Peder inte var någon 

                                                 
197 Erik Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under 
Brasks tid.”, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning, (Diss. Uppsala: Univ. 1904), s. 15 
198 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 30 
199 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 30 
200 C32 
201 Svarte Åke anställde 1465 en Peder skrivare, C25, f 21; I Gregers räkenskaper anställdes i kronologisk ord-
ning Hans skrivare 1472–1473, Laurens skrivare 1473–1478, Peder skrivare 1480–1482, 1484, 1487–1489, 
Frende skrivare 1488–1490, Mikael skrivare 1490–?, C32; Ivar Axelsson hade åren 1485–1486 sammanlagt fem 
skrivare anställda: Laurens, Henrik, Bo, Otte och Peder, C9.  
202 Peder Skrivares hand förekommer mellan 1465 och 1469. C25, f 12r, 12v, 13r, 13v, 15r, 21r, 21v, 23r, 23v  
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klerk. Att Peder vid ett tillfälle sålde ett pansar (ringbrynja) till Svarte Åke indikerar att han 

vid sidan av skrivarsysslan sannolikt ingick bland krigsfolket.203  

   Även Gregers Matsson anställde i december 1480 en Peder Skrivare.204 Zeth Alvered, som 

transkriberat och utgivit Gregers Matssons räkenskaper, har analyserat de handstilar som fö-

rekommer i räkenskaperna. Alvered har dragit slutsatsen att det möjligen är Peder Skrivares 

hand som förekommer på ett blad beträffande skatteomläggning i Rasbo härad öster om Upp-

sala. Samma hand har även skrivit första delen av Upplands lagmansbok. Språkbruket tyder 

enligt Alvered på en lokalt förankrad person, d.v.s. vars ursprung kan härledas till Uppland 

eller Södermanland.205 Hur Peder Skrivare tillskansade sig utbildning vet vi inte, men om han 

nu skrivit lagmansbok bör han ha haft någon form av formell utbildning. Dock står det tämli-

gen klart att han inte var någon klerk. I samband med att Peder trädde i Gregers Matssons 

tjänst fick han gåvor värdiga en frälseman: en kappa av kläde från Leiden med vitt innerfoder 

av ”vesterlindsth” kläde, ett par ridstövlar och 1,5 aln kläde från Leiden till ett bar byxor, och 

därutöver en mark penningar. Dessutom fick Peder Skrivare ett svärd och vid ett annat tillfälle 

”ridtyg”, det vill säga någon form av rustning.206 Svärdet hade under medeltiden stort symbo-

liskt värde och var en tydlig ståndsmarkör för frälset.207 Den vårdade handstilen och de an-

svarstyngda arbetsuppgifterna antyder formell utbildning. De påkostade kläderna, den militära 

utrustningen och svärdet tyder på att Peder Skrivare tillhörde frälseskiktet. Peder Skrivare 

stod i Gregers Matssons tjänst hela sju år – långt över den genomsnittliga tjänsteperioden om 

2,8 år – vilket stärker indicierna att han hade lokal förankring.208   

   Ytterligare en av Gregers Matssons skrivare, Laurens Berg (även kallad Lasse Skrivare), 

utrustades vid två tillfällen med armborst.209 Laurens ingick således bland krigsfolket samti-

digt som han skötte olika skrivsysslor, bland annat att upprätta lagmansbrev till sin herre.210 

Laurens finns med i lönelistorna åren 1473–1478 och tjänstgjorde även han längre än genom-

snittet.211 Enligt Alvered är Laurens geografiska proveniens svårbestämd, men vissa inslag i 

språket antyder ett ”sydvästsvenskt” ursprung.212 Kronofogdarna under 1500-talet hade i regel 

skrivare som ingick i deras följe. Emellertid verkar de ha saknat den militära funktion likt hos 

                                                 
203 C25, f 12r, 21 (lös lapp instucken) 
204 ”Sagde peder scriffare mik tyenisth pa sancte nicolai tiid för jwlen”, C32, f 18r 
205 Alvered, Gregers Matssons räkenskaper, s. 56 
206 C32, f 18r; f 42r; Om ridtyg och skyttetyg se Alvered, Gregers Matssons räkenskaper, s. 172 
207 Se exempelvis Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 66 
208 Peder Skrivare finns med i lönelistorna åren 1480–1482, 1484, 1487–1489. C32, f 18r, 20r, 20v, 21r, 24v, 
30r, 35v, 36r, 36v, 42r, 45r 
209 C32, f 8r, 11r 
210 C32, f 15v 
211 C32, f 7v, 8r, 8v, 9v, 10r, 11r. 11v, 12r, 12v, 13v, 14r, 15r, 15v, 16v 
212 Alvered, Gregers Matssons räkenskaper, s. 53–54 
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de skrivare jag presenterat ovan och det var enligt Hallenberg mycket ovanligt att fogdeskri-

varna avancerade till fogdar.213 Man får väl tolka det som att de saknade den auktoritet och 

det militära kapital som krävdes för uppgiften, kapital som föll sig naturligt för dem som tjä-

nat i någon högfrälsemans följe eller som tillhörde frälseskiktet. 

    I Hans Brasks instruktioner för de anställda vid biskopsgården i Linköping framgår att en 

gårdsskrivare skulle ha 6 mark i årslön, lika som en oxkarl, portvakt och smed, medan en 

väpnare, skytt och fodermarsk lönades med 12 mark.214 Ser man till lönen gjorde Brask tydlig 

skillnad mellan skrivarsysslan och fogdeuppdraget. Någon åtskillnad mellan skrivartjänsten 

och fogdeuppdraget/militärtjänsten verkar inte ha förekommit hos Svarte Åke Jönsson och 

Gregers Matsson. Skrivarna utförde fogdeuppdraget och var allt att döma själva krigare, vilket 

också återspeglas i lönen. De fick väl så mycket, och mer, än andra svenner.215 Ivar Axelssons 

huvudsakliga skrivare Laurens verkar däremot ha haft rollen av professionell skrivare. Inget 

tyder på att han ha skulle haft militära arbetsuppgifter. Trots ansvaret för räkenskaperna hade 

Laurens samma lön som de övriga skrivarna, vilken låg ungefär i samma nivå som för genom-

snittssvennen.216  

   Att frälset höll sig med professionella skrivare betyder inte att de själva eller svenner i deras 

tjänst saknade kunskaperna. I augusti 1513 skrev svennerna Hans Persson och Anders 

Bengtsson och beklagade sig inför Sten Sture att en Henrik Stensson avhyst dem från tinget, 

tvärtemot Sten Stures befallning. Vad som blev av denna konflikt förtäljer inte historien, men 

det intressanta är att Hans (eller Anders) avslutar brevet med att Sten Sture må ha överseende 

med brevets utformning då de inte haft någon skrivare till hands.217 Minst en av dem kunde 

alltså både läsa och skriva men i normala fall var det kutym att låta en professionell skrivare 

utföra tjänsten. Ett annat exempel är riddaren, lagmannen och riksrådet Ture Stenssons (Bi-

elke) svenner, Nils och Karl Djäken, som år 1414 skriftligen intygade att de läst ett brev i 

”Crocorum” som bekräftar en jordöverlåtelse.218  

                                                 
213 Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 311–312  
214 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 7–8  
215 Svarte Åkes skrivare Peder fick 10 mark svenska om året. C25, f 21; Gregers skrivare Peder och Laurens 
tjänade i genomsnitt 8 respektive 10 mark svenska om året. C32, f 7v, 8r, 8v, 9v, 10r, 4Ar, 11r, 11v, 12r, 12v, 
13v, 14r, 15r, 15v, 16v, 18r, 20r, 20v, 21r, 24v, 30r, 35v, 36r, 36v, 42r, 45r 
216 De flesta svenner hade 8–10 danska mark om halvåret. Skrivarna Bo, Henrik, Otte och Peder hade Laurens 
skrivare hade 1485 8 mark danska och 1486 10 mark danska om halvåret. C9, f 19r, 19v, 21r, 45v, 58r, 59v, 95r, 
96r 
217 SDHK: 37451 
218 SDHK: 18318 
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   Att man lät skrivare utföra hantverket, trots att man själv besatt kunskaperna, kan bero på 

flera saker. Alison Truelove menar att det innebar status att ha folk som utförde tjänster.219 

Kanske var det rationellt att spara tid genom att låta någon professionell göra jobbet. Klart är 

att det fanns både sämre och bättre skrivare, precis som idag. Generellt sett är diplomen – de 

juridiska dokumenten – mer formellt och estetiskt utformade än räkenskaperna. Handstilen är 

kladdig hos de händer som förde räkenskaperna hos Svarte Åke, vilket talar för att skrivare 

som Peder Skrivare i första hand var gårdsfogde där rudimentära skrivkunskaper var en kom-

petens bland andra, medan de som upprättade diplom var professionella skrivare. 

   Hur utbredd läs- och skrivkunnigheten var bland de svenner som tjänade hos högfrälset är 

svårt att få grepp om. Klart är att behovet av skriv- och läskunniga ökar under 1400- och 

1500-talen. Att kunna läsa och skriva torde ha underlättat fogdeverksamhet, handel och bör 

framförallt ha varit ett krav för de svenner som avancerade till häradshövdingar. Åtminstone 

två av Svarte Åkes män avancerade till ämbetet.220  

 

Lön och belöning  

Här ska vi se närmare på de materiella och symboliska värden sventjänsten kunde generera. 

Först ska vi se till lönens storlek och sammansättning. Sedan ska jag pröva att värdera kon-

tantdelen av lönen genom att se hur länge man kunde leva av den. Jag ska även se till det 

symboliska värdet av att klä sina tjänare, och att iklädas sin herres kläder. Sist ska vi se till 

vilka karriärvägar som var möjliga för de lokalt förankrade svennerna. Den styrande fråge-

ställningen är: hur värderades svennernas tjänster; vad och hur mycket fick de i lön, och vad 

var lönens värde?  

 

Få människor under medeltiden försörjde sig genom lönearbete. De som ändå gjorde det arbe-

tade i huvudsak mot mat och husrum.221 De hos högfrälset anställda svennerna sticker i detta 

avseende ut och skiljer sig från mängden. Gabriela Bjarne Larsson har visat att den materiella 

lönen hade stort symboliskt värde: kläde, hästar, vapen och utrustning som betalades ut an-

vändes delvis för att knyta sociala band mellan herre och sven.222  

   Under 1500-talet har Mats Hallenbergs visat att grundlönen för en fogde var relativt hög, 

bestående av en kontantdel och klädesdel samt fri kost och logi vid kungsgårdar och kronans 
                                                 
219 Truelove, ”Literacy”, s. 88–89  
220 Håkan Hwessing var Svarte Åkes fogde åtminstone sedan 1452 och blev häradsdomhavande 1462. SDHK: 
27903, 27971; Peder Bragde tjänade som ryttare hos Svarte Åke åtminstone 1467 – 1469 och blev häradsdom-
havande och senare häradshövding i Oppunda härad. C25, f 12v, f 12r; SDHK: 39850  
221 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 52 
222 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 60–61, 52 
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slott, men eftersom kronans löneutbetalningar tidvis var osäkra kom beställningar och förlä-

ningar att bli allt viktigare för fogdarna under 1500-talets gång. Skötte fogden sina kort rätt 

kunde extrainkomster i form av förläningar och ämbeten generera upp till fyra gånger grund-

lönen. Fogdarnas värv och ställning i lokalsamhället gav dessutom en möjlighet till inoffici-

ella inkomster via handel eller jordaffärer, och ibland olagliga inkomster i form av mutor, 

förskingring eller ren stöld.223  

   Stockholmsstadgan från 1489 stadgade ett lönetak om 16 mark penningar om året, inklusive 

penningar, kläde och ”allehanda”, och därtill ett nytt armborst vartannat år, och en häst till ett 

värde av max 20 mark vart tredje år. Som vi redan sett var det vanligt att lönen uteblev för de 

svenner som skulle avlönas av kronan i riksföreståndarens tjänst.224 De tyska legoknektarna 

hade betydligt högre lön. I juni 1508 trädde ett okänt antal tyska landsknektar i riksförestån-

darens tjänst mot en årslön motsvarande ca 24 mark svenska, 6 alnar leidiskt kläde, fri plund-

ring i fiendeland samt ersättning för skador och underhåll vid sjukdom.225 1509 kostade en aln 

leidiskt kläde ca 9 öre, vilket ger vid handen att de tyska legoknektarna fick lön till ett värde 

av drygt 30 mark svenska, exklusive plundring och underhåll.226 Det dubbla mot vad Stock-

holmsstadgan stadgade för de inhemska svennerna.  

 

Svenlönen vid Åkerö, Tyresö och Visborgs slott  

Svenlönen vid Åkerö, Tyresö och Visborgs slott betalades i huvudsak ut i penningar och 

kläde fördelat på sommar och vinterlön. Därutöver utgick hästar och militär utrustning till 

svennerna utan någon uppenbar systematik eller kontinuitet. Vissa år fick ett antal svenner 

hästar, medan armborst, sköld eller ringbrynja dyker upp sporadiskt i räkenskaperna. Till 

skillnad från de i krigstider värvade svenner och anställda vid 1500-talets kronogods och fög-

derier hade svenner hade de svenner som tjänade vid Åkerö, Tyresö och Visborgs slott en 

säker inkomstkälla. Lönerna betalades ut regelbundet.  

   I Svarte Åkes räkenskaper saknas belägg för att vare sig mat eller husrum betalades ut som 

lön för tjänst. Att såväl svenner som hantverkare vid något tillfälle åt vid gården, eller annor-

städes, på Svarte Åkes bekostnad är möjligt. Bjarne Larsson har exempelvis visat att Gregers 

Matsson vid vissa uppdrag skickade med traktamente för att bekosta kost och logi till sven-

                                                 
223 Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 299, 302–304  
224 Se ovan s. 40–41  
225 SDHK: 36206; De tyska legoknektarna fick betalt i lybska mark. Förhållandet mellan svenska och lybska 
mark var år 1484 1:1, 1524 1:1,5. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (red.), Exchange 
rates, prices, and wages, 1277-2008, (Ekerlid, Stockholm, 2010), s. 119 
226 Johan Söderbergs databas över medeltida priser.  
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nerna, men att det skulle vara vedertaget som lön hos Svarte Åke saknas det belägg för.227 

Detsamma gäller för de svenner som stod i Gregers Matssons tjänst: det saknas belägg för att 

kost ingick som en del av lönen vid sätesgården Tyresö. Däremot står det klart att kost ingick 

för de svenner som var stationerade vid fästningen Stegeborg som Gregers Matsson hade i 

förläning åren 1487–1492.228 Hos Ivar Axelsson på Gotland bodde och åt svennerna vid slot-

tet, vissa hela året, andra halvårsvis.229  

   I diagrammen nedan ser vi löneskiktningen vid respektive svenhåll, samt fördelningen av 

kontantdelen, klädesdelen och utrustnings/gåvodelen (hästar, vapen och skyddsbeklädnad) för 

de enskilda svennerna. Diagrammen är sorterade olika då jag ämnar visa flera saker. Figur 2 

visar den genomsnittliga årslönen för de svenner som tjänstgjorde hos Gregers Matsson över 

hela perioden 1466–1490 och är sorterad efter kontantlönens storlek (posten med högst 

värde). Uppställningen visar de mycket stora löneklyftorna och kommer nedan att användas 

för att urskilja olika skikt bland svennerna. Diagrammet visar även att spridningen av materi-

ell lön utöver kontant- och klädesdelen var relativt jämnt fördelad bland de svenner som tjä-

nade Gregers Matsson 1466–1490, undantaget de lägsta skikten. Figur 3 visar sommarlönen 

hos Ivar Axelsson 1485. Någon helårssammanställning har inte varit möjlig då majoriteten av 

svennerna vid Visborg slott tjänstgjorde halvårsvis. Av totalt 203 svenner som tjänstgjorde 

åren 1485–1486 var det endast 71 som tjänstgjorde hela året. Figur 4 och 5 visar löneskikt-

ningen hos Svarte Åke Jönsson åren 1457 och 1458. Figur 3, 4 och 5 är sorterade efter hur 

lönelistorna upprättades. Lönelistorna vittnar om den tågordning som var gängse vid utbetal-

ning av lönen. Tydligast framträder det hos Ivar Axelsson (Figur 3) där befälsgruppen, som 

samtliga visat sig vara frälsemän, stod först i lönelistorna och alltid fick högst lön. Lönelis-

torna hos Svarte Åke (Figur 4 och 5) är uppförda efter samma princip. Jag återkommer till 

detta nedan. Först ska vi se till lönens värde.   

   Medellönens totalvärde hos Svarte Åke Jönsson 1457 och 1458 var 8,8, respektive 12,26 

mark. Årslönen kunde dock variera från år till år, främst beroende på antalet gåvor. Skillna-

den mellan de två åren beror på att Svarte Åke 1458 gav 9 av sina 34 svenner hästar till ett 

värde av totalt 125 mark. 1457 uppgick gåvorna endast till 22,5 mark, fördelat på 4 svenner. 

Räknar vi av värdet av gåvorna och ser till den kontinuerliga kontant- och klädesdelen av lö-

nen ger det vid handen ett medelvärde om 8,25 respektive 8,59 mark. Hos Gregers Matsson 

                                                 
227 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 70–71  
228 Se Söderberg, ”Oceanic thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, s. 136–138; Bjarne Larsson, ”Lön 
och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 61 
229 För diskussion om kosthållningen vid Visborgs slott se Melefors & Wase (red.), Ivar Axelsson Totts räken-
skapsbok för Gotland 1485-1487, s. 16-19 
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var årslönens medelvärde för perioden 1466–1490 8,89 mark. Ingen generell, varken negativ 

eller positiv, löneutveckling går att se hos Gregers Matsson perioden 1466–1490.  

   Medelvärdet för årslönen hos Ivar Axelsson åren 1485 och 1486 är stipulerad efter den 

sammanslagna sommar- och vinterlönen (p.g.a. tjänsteperioderna) och uppgick till 13,65, re-

spektive 13,38, omräknat i svenska mark (Ivar Axelsson betalade i regel ut lönen i danska 

”hwite”). Som tidigare nämnt förekommer få notiser om kläde, hästar och militär utrustning i 

Ivar Axelssons räkenskaper. Det finns enstaka belägg för att skeppsmän fått kläde, varför det 

är möjligt att löneposterna i Ivar Axelssons räkenskaper är värderingar av den totala halvårs-

lönen.230 Löneklyftorna var mycket stora. En del svenner kunde vissa år få en lön till ett värde 

av upp till 45 mark, medan andra endast fick en lön värd 1–5 mark per år.231

                                                 
230 Erland Kagge kvitterade vid ett tillfälle ut kläde att ge till skeppmännen. C9, f 30r. Hans Kock fick vid ett 
annat tillfälle en tredjedels stycke kläde. C9, f 87v. Vid ett tillfälle erhöll Mikael bardskärare 10 mark danska för 
”clede han fik icke”. C9, f 88v Vadmal köptes in från lokalbefolkningen. C9, f 89v, 97v, 99v, 108v 
231 Gregers Matsson betalade år 1475 Peder Gerdsson 16 mark penningar, kläde till ett värde av ca 9 mark, samt 
en häst värd 20 mark. Samma år fick en Knut Jute 4 mark i årslön. Hans kock utlovades 6 mark, 7 aln aliskt 
kläde, samt en ”hud” per årv räkenskaperna att döma betalades endast 1 mark ut till Hans kock. C32, f 9v,10r, 
10v  



 

Figur 2. Löneskiktning hos Gregers Matsson helårslönen 1466–1490 

 
Källa: C32 
Anm. Vågrät (x) axel visar svenner, hantverkare och präster (N). Lodrät (y) axel visar lönens värde i mark penningar fördelat på en kontantdel, klädesdel och gåva. Diagram-
met är sorterat efter kontantlönens storlek. 
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Figur 3. Löneskiktning hos Ivar Axelsson sommarlönen 1485 

 
Källa: C9, f 17v, 18r, 18v, 19r, 19v, 20r, 20v, 21r, 21v, 22r 
Anm. Vågrät (x) axel visar svenner, småsvenner och skeppmän (N). Lodrät (y) axel visar lönens värde i danska mark. Förhållandet mellan danska och svenska mark var 3:4 (1 
mark danska = 0,75 mark svenska). Tabellen visar endast kontantlön då uppgifter om kläde och gåvor/utrustning saknas. Diagrammet är sorterat efter hur lönelistan uppför-
des. Svennerna längst till vänster utgör frälsemännen som förde befäl vid Visborg. De fick i regel högst lön och stod först i turordningen.  
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Figur 4. Löneskiktning hos Svarte Åke Jönsson helårslönen 1457 

 
Källa: C25, f 16r, 16v, 17r, 17v 
Anm. Vågrät (x) axel visar svenner (N). Lodrät (y) axel visar lönens värde i mark penningar. Diagrammet är 
sorterat efter hur lönelistan uppfördes. 
 

Figur 5. Löneskiktning hos Svarte Åke Jönsson helårslönen 1458 

 
Källa: C25, f 18r, 18v, 19r, 19v 
Anm. Vågrät (x) axel visar svenner (N). Lodrät (y) axel visar lönens värde i mark penningar. Diagrammet är 
sorterat efter hur lönelistan uppfördes. 
 

Ser vi till diagrammen (Figur 2–5) så går det att skönja ett litet toppskikt, ett stort mellan 

skikt och ett lågavlönat lägsta skikt. För att underlätta en jämförelse har jag gjort en grov in-

delning av svennerna i tre kategorier:  
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   Det lägsta kategorin (ca 1–6 mark årligen, inklusive kläder och gåvor) var hantverkare och 

hushållstjänare av olika slag – skomakare, skräddare, smeder, källarsvenner, fiskare, jägare, 

kockar, sågare, målare och portvaktare. Olof Skomakare tjänade exempelvis Gregers åren 

1477–78 och 1480–81 för en årslön om 2 mark penningar och kläde till ett värde av ca 2 

mark.232 Niklas Smed och Peder Fiskare uppbar år 1471 respektive åren 1476–79 en årslön 

om 2 mark penningar, medan Gregers Jägare och Niklas Kock fick nöja sig med 1,5 mark 

penningar per år.233 Liknande observationer går att göra hos Svarte Åke 1457–58 där en kock, 

smed, skomakare och portvaktare fick 1,5–4 mark penningar per år.234 Det är möjligt att 

denna lågbetalda grupp avlönades för kortare perioder och arbeten. Kanske levde de ett ambu-

lerande liv runt bland bygd och sätesgårdar alltefter efterfrågan på arbete. 

   Den andra kategorin (ca 7–12 mark årligen, inklusive kläde och gåvor) utgörs av ett mellan-

skikt, där huvuddelen tillhörde krigsfolket, men här återfinns även enstaka präster, skrivare 

och hantverkare (de två senare grupperna kunde som vi sett även ha en militär funktion). Här 

återfinns även en del lågfrälsemän. Prästen Olof och skrivaren Mikkel hade exempelvis en lön 

om 8 mark, medan prästen Kristoffer uppbar 10 mark.235 Lasse smed och Lasse småsven upp-

bar båda 7 mark årligen och lågfrälsemannen Olof Pedersson 11 mark.236 

   Den tredje kategorin (ca 13–30 mark årligen, inklusive kläde och gåvor) består uteslutande 

av krigsfolk och befälsskiktet bestående av frälsemän. Här finner vi frälsemännen Slage 

Hansson och Erland Kagge, befäl vid Visborgs slott, som uppbar en lön om 30 mark danska i 

halvåret (22,5 mark svenska).237 Ryttaren och lågfrälsemannen Peder Bragde med 12 mark 

om året, skytten Peder skräddare med 15 mark, och Ivar Axelssons brorson med 50 mark 

danska om halvåret (37,5 mark svenska).238 

 

Lönens värde 

Här ska vi se till lönens reella värde. Ett sätt att beräkna lönens värde är att beräkna hur länge 

man kunde leva av lönen. Inom svensk medeltidsforskning har man ofta utgått från fastställda 

kosttaxor för att kunna jämföra och värdera lön.239 I Stockholm fastställde stadens råd att 

                                                 
232 C31, f 1r, 2r, 12r, 15r, 19r, 20r 
233 Niklas Smed C29, f 3r; C32, f 5r; Peder Fiskare C32, f 10v, 13v, 16r, 17v; Gregers Jägare C32, f 11r; Niklas 
Kock C32, f 37r, 43v, 45r, 47r, 47v 
234 C25 
235 C32, f, 28r, 28v, 29v, 19r, 20r, 20v, 43r, 1r, 1v, 2r  
236 C25, f, 16v, 17r; C32; C32, f 19r, 20r, 20v, 43r, 3r, 3v, 4r 
237 C9, f 17v 
238 C25, f 13r; C32, 7r, 7v, 8r, 8v, 9r, 9v, 10r, 10v; C9, f 45v 
239 Se t.ex. Christopher Pihl, Arbete: skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige, (Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala universitet, 2012), s.182–183  
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dagsransonen mat för en soldat i början av 1500-talet värderades till ½ öre, och att daglönen 

för en arbetare under 1476, 1478 och 1496 var ½ öre samt att det utöver den kontanta delen av 

lönen tillkom mat och öl för ca ½ öre.240 Det ger vid handen att en mark täckte matkostnaden 

i 16 dagar för en person. Detta kan problematiseras. De stipulerade löne- och matkostnaderna 

ger vid handen vad de som tillfälligt arbetade för stadens eller någon annans räkning skulle ha 

i ersättning, utifrån prisbilden i Stockholm. För att förstå kostens sammansättning och hur 

förhållandet var på landsbygden behöver bilden kompletteras. Det kommer jag göra genom att 

värdera den dagliga kosten från Stegeborgs slott utifrån samtida prisuppgifter och sedan jäm-

föra med kontantdelen av lönen, för att få ett mått på hur länge man kunde leva av varje in-

tjänad mark. 

 

Tabell 2. Konsumtion och matkostnader per år och individ vid Stegeborgs slott 1487–1492  
 Korn (bröd) Öl Kött (nöt, 

fläsk) 

Smör Fisk (sill) Summa 

 

Mängd/år 

 

120,5 kg 

 

766,5 liter 

 

73 kg 

 

18 kg 

 

25,5 kg 

 

Kostnad/år* 17 öre 45 öre 21 öre 7 öre 10 öre 100 öre (ca 12,5 

mark svenska) 

*Marknadspriser ca 1435–1500 
Källor: Johan Söderberg, ”Oceanic Thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, Scandinavian Economic 
History Review, (Vol. 63, no 2, 2015), s. 135–153, samt Söderbergs databas för medeltida priser.  
Anm. För uppgifter om årlig matkonsumtion har jag utgått från Söderbergs beräkningar för kosthållningen på 
Stegeborg 1487–1492, samt Arboga hospital 1484. Prisuppgifter är baserade på medelvärdet för respektive vara 
utifrån Söderbergs databas för medeltida priser ca 1435–1500. För sammanhanget förekommer under perioden 
relativt få prisfluktuationer. 1400-talet var generellt sett en stabil period beträffande matpriser, med relativt höga 
reallöner och låg inflation (se Edvinsson, Rodney, Jacobson, Tor & Waldenström, Daniel (red.), Exchange rates, 
prices, and wages, 1277-2008, Ekerlid, Stockholm, 2010, s. 23, 111, 459). 
 

I tabellen ovan har jag konstruerat en årlig matvarukorg för en individ baserat på Johan Sö-

derbergs studier av kosthållningen vid Stegeborgs slott 1487–92.241 För prisuppgifter har jag 

utgått från Söderbergs databas för medeltida varupriser. Innan vi går in på den årliga matkost-

naden kontra svenlönen är det på sin plats att kommentera mängden matvaror.  

   Ser vi till kosten i tabellen så är den väl tilltagen. Söderberg uppskattar att menyn vid Ste-

geborg gav ca 3600 kcal per dag och individ. Detta kan jämföras med Livsmedelverkets refe-

rensvärden för dagligt energiintag (2016) som har ett trestegsspann (låg, medel, hög) om 

                                                 
240 Rodney Edvinsson, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (red.), Exchange rates, prices, and wages, 1277-
2008, (Ekerlid, Stockholm, 2010), s. 457–458 
241 Se Johan Söderberg, ”Oceanic Thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, s. 135–153 
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2500–3500 kcal per dag för män mellan 18–30 år.242 Till synes var kaloriintaget under medel-

tiden högre än idag. Till viss del kan de förklaras med att kroppsarbete kräver mycket energi, 

men samtidigt så kan de av Söderberg undersökta institutionerna – borgar, gruvnäring, kloster 

och hospital – inte räknas som representativa för samhället som helhet. Krigsfolk, kyrkoprela-

ter, och efterfrågad, specialiserad, arbetskraft bör rimligtvis ha tillhört de mer priviligierade i 

samhället. Internationell forskning på området är överens om att konsumtionen och matkvali-

tén vid medeltida institutioner och aristokratiska hushåll vida översteg de lägre klassernas.243  

   Att vissa svenner hade egen gård (eller gårdar) är en viktig aspekt när vi ser till tabellen 

ovan. Tabellen baseras på marknadspriser och det är föga troligt att den enskilde eller den 

enskildes hushåll köpte samtliga varor de konsumerade. Den överväldigande majoriteten av 

hushållen var självförsörjande (till viss del även i städerna).244 Beräkningarna tar ej heller 

någon hänsyn till sociokulturella aspekter som att kosten skilde i kvalitet och mängd beroende 

på social status. Kosten intogs i regel vid skilda bord – herre-, svenne- och spisbordet – bero-

ende på social status.245 Det är, som tidigare nämnt, möjligt att de som hade sysslor som 

krävde att en stor tid tillbringades vid godsen även bodde och åt där.246 

   Med det sagt är årskostnaden för kosten i Tabell 2 approximativ och bör tolkas som ett max-

imum av vad maten kostade för den enskilde och år. I tabellen uppgår totalkostnaden för mat-

varukorgen till 12,5 mark per år och capita, vilket alltså innebär att varje intjänad mark skulle 

räcka till likvärdig kost som vid Stegeborg i en månad för den enskilde.  

   Min metod att värdera lönen utifrån samtida matvarupriser innebär alltså att man kunde leva 

dubbelt så länge jämfört med 16 dagar beräknat utifrån de fasta kosttaxorna. Men resultatet 

bör tolkas försiktigt. Det är ett mått och alla värderingar av medeltida varor och priser är en 

vansklig operation. Men det är, som jag ser det, bättre att ha flera mått och metoder när de 

källkritiska problemen är stora. 

   Mina resultat kan tolkas som att lönen kan ha varit incitament till varför många människor 

sökte sig till tjänst hos en herreman. Vilket innebär att vi kanske måste omvärdera synen på 

sventjänsten, och då särskilt för de lägre skikten som aldrig kunde nå belöningar i form av 

                                                 
242 Referensvärden för män och dag 31–60 år 2300–3200 kcal; kvinnor 18–30 år 2000–2500 kcal; kvinnor 31–60 
år 1800–2400 kcal. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/energi-kalorier (häm-
tat 2017-04-13); Stipulerade samtida kost- och kostnadsberäkningar från gruvdriften vid Kopparberget (1347), 
Enköpings hospital (1380) och Vadstena kloster (1447) ger ett spann mellan 2570–5200 kcal per person och dag. 
Söderberg, ”Oceanic thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, s. 142 
243 Söderberg, ”Oceanic thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, s. 137 
244 Se exempelvis Olle Ferm, De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt: geografisk uppbyggnad, ränte-
struktur, godsdrift och hushållning, (Riksantikvarieämbetet, Stockholms universitet, 1990), s. 24–27  
245 Pihl, Arbete: skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige, s. 177–178  
246 Se Söderberg, ”Oceanic thirst? Food consumption in mediaeval Sweden”, s. 136–138; Bjarne Larsson, ”Lön 
och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 61 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/energi-kalorier
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förläningar eller ämbeten. Det gäller även tiden som spenderades i tjänsten. Även om de flesta 

svenner bodde nära sätesgården så har arbetet inneburit en ambulerande tillvaro – det är svårt 

att se att de skulle ha hunnit med annat arbete (eller jordbruk) vid sidan av. Samtidigt får man 

överväga om en del av svennerna kan ha varit obesuttna och kanske hade krigsyrket som hu-

vudsakliga sysselsättning. Så verkar ju fallet ha varit för många som kom långväga ifrån för 

att tjäna Ivar Axelsson på Gotland. 

   För de lägre skikten (ca 1–5 mark kontantlön) var det möjligt att hålla likvärdig kosthållning 

som vid Stegeborg i 1–5 månader. Med det inte sagt att de gjorde det. Antagligen åt de efter 

sin sociala ställning. Tar vi i beaktande att tabellen visar marknadspriser och justerar ned 

kostsammansättningen – högre andel bröd, lägre andel kött och billigare öl – till en nivå som 

motsvarar den sociala rangordningen, så kunde de sannolikt leva betydligt längre av lönen.  

   Mellanskiktet (ca 6–12 mark i kontantlön) vilket i huvudsak utgjordes av krigsfolk, varav en 

del var frälsemän, åt sannolikt vid det bättre svenne- eller herrebordet, och kunde således 

hålla sig med likvärdig kost som vid Stegeborg i upp till ett år. 

   Toppskiktet (ca 13–20 mark i kontantlön) som i huvudsak utgjordes av krigsfolk och 

frälsemän i befälsposition kunde leva gott av lönen.  

  

Olika kapital, olika värden 

Här ska vi se närmare på hur olika kapital värderades i den militära hierarkin: var det alltid så 

att hög börd innebar högst lön? För att besvara frågan kommer jag analysera lönelistornas 

ordning samt biskop Hans Brasks instruktioner.  

   Under medeltiden skulle den sociala ordningen synas i alla sammanhang, varför de med 

högst social status alltid nämndes först i brev, juridiska dokument, fredstraktat och så även i 

lönelistor.247 Det är också just det offentliga förfarandet vid utbetalning av lönen –  att sven-

nerna avlönades vid ett och samma tillfälle – som Bjarne Larsson menar var en avgörande 

faktor för gåvosystemets symboliska laddning.248 Människor med högst social status fick lön 

först. Diagrammen över Ivar Axelssons och Gregers Matssons löneutbetalningar för sommar-

lönen 1485, respektive årslönerna 1457–1458, är uppförda efter den ordning lönelistorna upp-

rättades (Figur 3–5).   

   Ser vi till Ivar Axelssons utbetalning sommaren 1485 är gränsen mellan befälsgruppen och 

övriga svenner mycket tydligt. De uppbar högst lön, stod först i ordningen och samtliga har 

                                                 
247 Se exempelvis Bell & Curry (red.), The soldier in later medieval England, s. 108 
248 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 70 
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visat sig vara frälsemän.249 Hos Svarte Åke går det att skönja en tendens till toppskikt 1457, 

som blir tydligare 1458 då fyra svenner i toppskiktet fick hästar till ett värde av ca 18 mark 

vardera.250 Endast en sven är med säkerhet identifierad som frälseman, och står som nummer 

nio i ordningen år 1457, varför vi kan anta att de över honom också var frälsemän, förutsatt 

antagandet att hög börd per automatik innebar hög lön.251 Ett sådant antagande kan problema-

tiseras. Inom brittisk forskning har man visat att det i många fall var funktionen och kompe-

tensen som avlönades. Det framväxande funktionärsfrälset, likt den traditionella aristokratin, 

var ”socio-professionella”, födda och fostrade till krigare, och uppbar hög lön trots att de sak-

nade fina anor.252  

   I biskop Hans Brasks instruktioner för de anställda svennerna vid biskopsgården i Linkö-

ping framgår att det i biskopens hushåll rådde en dualistisk hierarki, dels efter kompetens, 

dels efter social härkomst. Brask kategoriserade sitt krigsfolk efter ”väpnare”, vilka tillhörde 

frälset, ”skyttar”, vilka inte nödvändigtvis tillhörde frälset, ”småsvenner”, som utgjordes av 

aristokrater under utbildning, och ”smådrängar”, vilka var ofrälse under utbildning till skyt-

tar.253 Den tudelade hierarkin blir tydlig när man läser instruktionerna för varje grupp. Bisko-

pen skriver att enligt: 

 
”gamblom sedh i Lincöpings gaard bör engen sven haffue smadreng, uthen haffuer fult tyg paa veggen”254 

 

Hade svennen inte ” fullt tyg på väggen”, det vill säga ättetavla och vapensköld, fick han inte 

ha någon personlig tjänare. Samtidigt skriver biskopen om småsvennerna: 

 
”The smaswene, ther färdige äre mz hest oc harnisk, ffa full löön som en skytta […] Engen smasven städis 

haffue smadreng, för än han sättis til bordss mz gammel swene oc da drengen swa vaxen, athi göre fult för en 

skytta. Item småswene tiänare scole gaa til bord mz andre swenetienere oc ey mz smasvena”255 

 

Citatet visar att småsvennen, trots att han var aristokrat, varken fick sitta vid de äldre sven-

nernas bord, ha egna tjänare eller uppbära full lön som en skytt förrän han var fullärd med 

                                                 
249 Slage Hansson, Erland Kagge, Carl Laurensson, Knut Nielsson, Axel Gockesson. Melefors & Wase 
(red.), Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487, s. 15 
250 C25, f 18r, 18v, 19r, 19v 
251 Olof Pedersson till Släbro. C25, f 16v, f 18v 
252 Bell & Curry (red.), The soldier in later medieval England, s. 105–107  
253 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 30–37  
254 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 30 
255 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, 30–32  
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häst och rustning. När småsvennen var fullärd fick han hålla sig med personliga tjänare, men 

de fick inte sitta vid samma bord. Exemplet ger en tydlig bild av dualismen i den hierarkiska 

ordningen, som i vissa fall grundade sig på social härkomst, i andra fall på militärt kapital. 

Biskop Hans Brask höll hårt på de båda sociala ordningarna, men åtminstone när det kommer 

till lönen gick kompetens före stamtavla: Väpnare och skyttar skulle båda ha 12 mark om 

året.256  

   Även hos Ivar Axelsson (Figur 3) ser vi hur småsvennerna, trots att en del dem erhåller 

högre lön, kommer efter svennerna i hierarkin, men före skeppmännen vars funktion inte vär-

derades lika högt.  

   Slutsatsen måste bli att det inte var alldeles självklart att social härkomst alltid trumfade 

militärt kapital. Detta oavsett om det rörde sig om ”socio-professionalism”, det vill säga att 

man var född och fostrad till krigare, eller professionalism i den mening att man värvats och 

utbildats till krigare. Att frälset oftast var i befälsposition, kom först i lönelistorna och erhöll 

högst lön var sannolikt en kombination av social härkomst och socio-professionalism. Det 

finns dock enstaka exempel på svenner som gjorde vad vi idag kallar en klassresa. Peder 

Skräddare tog tjänst hos Gregers Matsson 1473 bland annat för att ”skära tyg åt legofolket”, 

men kom snabbt att stiga i graderna och utrustades såväl med ”pansar” som armborst och 

stridshäst. Redan 1474 var Peder en av Gregers högst avlönade svenner och stod som nummer 

två i lönelistorna, näst efter befälet och frälsemannen Håkan Björnsson. 1477 hade Peder 

avancerat till fogde då han uppbar ränta av Gregers landbor. Positionen som en av Gregers 

främsta män kom Peder att inneha i tio år innan han försvinner ur lönelistorna.257 Hur vanligt 

det var att funktion och kompetens trumfade social härkomst är inte lätt att veta, då de allra 

flesta svenner är för oss anonyma. 

 

Att bära sin herres kläder 

Gregers Matsson och Svarte Åke betalade kontinuerligt ut kläde som del av lönen. Det impor-

terade och färgade klädet som svennerna fick i lön och gåva var en statusvara. Vanligt folk 

fick nöja sig med ofärgat och billigt inhemskt vadmalstyg.258 Gabriela Bjarne Larsson har 

visat hur Gregers använde klädet för att differentiera och knyta band till sina svenner. Den 

                                                 
256 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 8 
257 C32, f 7r, 7v, 8r, 8v, 9r, 9v, 10r, 10v, 11r, 11v, 14v, 15r, 15v, 16r, 21r, 21v, 22r, 24r, 24v, 26r, 28v, 37r 
258 Svarte Åke köpte in bl.a. svart, blått, och grönt kläde från Aalst, Leiden, Naarden, Amsterdam, Marienburg 
och England. Klädet varierade mellan ca 2 – 14 öre alnen. För exempel se C25, f 8r, 8v, 9r, 11v, 14r, 13,2 (lös 
sida). Vadmal kostade knappt 1 öre alnen under 1400-talet. Johan Söderbergs databas över medeltida priser. 
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sociala hierarkin skulle synas varför det finaste klädet gick till särskilt betrodda svenner.259 

Medelvärdet för klädet Gregers betalade ut låg på 2 mark per individ och år, men vissa sven-

ner kunde få kläde till ett värde upptill 6 mark, medan andra inte fick något alls (se Figur 2).  

   Svarte Åke använde inte klädet på samma sätt som Gregers. Hos Svarte Åke fick de flesta 

svenner kläde till samma värde av ca 1,5 mark per individ och år (Figur 4 och 5). Med det 

inte sagt att klädet saknade symbolisk funktion, för kläder kommunicerar med omgivningen. 

Under medeltiden kunde klädedräkten signalera kön, ålder, sysselsättning, samhällsposition 

och grupptillhörighet.260 Den danska historikern Mikkel Leth Jespersen har argumenterat för 

att människor i hög samhällsposition manifesterade makt och inflytande genom att låta klä 

sina tjänare så att alla såg vem de tillhörde. Samtidigt som det gav prestige att visa upp sin 

makt och rikedom gav det auktoritet och makt till den underordnade.261 Det danska riksrådet 

Mourits Nielsen Gyldenstierne (d. 1504) skulle exempelvis ”ladhe kledhe ethre thienere oc 

metfølgere vdi grønth”. Vid ett annat tillfälle skrev riksrådet Tyge Krabbe (ca 1474–1541) att 

när han följde kung Hans till Sverige ”da waare wi ellefue [elva], som vaare lige kled”.262 

Inför mötet med Kristian III i Kalmar 1541 lät Gustav Vasa utrusta krigsfolket med ”cleder 

och annat, så att vi på thenne side kunne wara annet folk lige”, samtidigt som han meddelade 

rådsherrarna att de skulle låta kläda sitt folk som hans eget, så att ”alla utij en cledung med 

ferge och muster på same cledung lige som wij wår egin gård clede wele… nemplig Papego-

ije grönt”.263  

   Det kläde som Gregers Matsson och Svarte Åke Jönsson gav sina tjänare var emellertid inte 

alltid i samma färg, men de flesta svenner fick kläde, och det syntes sannolikt när de red ge-

nom bygden att de var riksrådens och lagmännens män. Det symboliska värdet av att visa 

tillhörighet och visa upp sig var antagligen mer värt än de genomsnittliga två marken klädet 

kostade. Det var en stor ekonomiska investering att klä sina tjänare, men det var värt pengarna 

för det återbetalade sig i prestige, vilket åtminstone Gustav Vasa ansåg.   

 

Sventjänsten som karriärväg  

Sventjänsten gav bättre betalt än de flesta andra yrken under senmedeltiden. Högst lön verkar 

frälsemän i befallningsställning ha haft, trots att de antagligen behövde det minst. De var 
                                                 
259 Bjarne Larsson, ”Lön och gåva. Värdering av krigsfolkets tjänster under senmedeltiden.”, s. 62 
260 Eva Andersson, Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge, (Historiska institutionen, Göte-
borgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006), s. 223–224, 226 
261 Se exempelvis Mikkel Leth Jespersen, ”Patron-klientforhold i dansk senmiddelalder”, i Fortid og Nutid, (juni 
2006), s. 107–126 
262 Citaten är hämtade från Jespersen, ”Patron-klientforhold i dansk senmiddelalder”, s. 116 
263 Citaten är hämtade från Bertil C:son Barkman, Kungl. Svea livgardes historia. Bd 1, 1523-1560, (Stift. för 
Svea livgardes historia, Stockholm, 1937), s. 312 
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många gånger redan välbesuttna i jord och egendomar. Tidigare forskning har ofta lyft fram 

att frälsemän tidvis tjänade andra frälsemän med syftet att nå belöningar och ämbeten och för 

att skapa kontakter, vilket bevisligen var fallet.264 Frälsemannen Slage Hansson avlönades 

1485–1486 som sven hos Ivar Axelsson på Gotland.265 I november 1486 förlänades han En-

köpings stad och Vårfrukyrka socken av Ivar Axelsson som belöning för tjänsten.266 Frälse-

mannen Erland Kagge tjänade herr Ivar under samma period och utsågs 1487 till hövitsman 

på Stegeborg.267 Det förekom även att man själv påpekade inför sin herre att man gjort sig 

förtjänt av belöning och vad som vore lämpligt. En Didrik Hansson skrev 1506 till riksföre-

ståndaren och påpekade att han för lång och trogen tjänst borde erhålla ett lagmansdöme.268 

Ett annat exempel är Olof Stake som skrev till riksföreståndaren att den förre läntagaren i 

Tillhagen var död och att Olofs svenner och allmogen hade bett honom överta förläningen.269 

I andra fall var det herren som vädjade å svennens vägnar: I september 1510 skrev biskop 

Vincent i Skara till riksföreståndaren Svante Nilsson och bad att en av biskopens svenner, 

som låg svårt sårad, skulle få häradsrätten i Kind som lön för mödan. Biskopen tog tillfället i 

akt och räknade upp ytterligare ett antal svenner som han tyckte förtjänat belöning för sina 

tjänster.270 

   Men det måste ha funnits fler skäl till att etablerade frälsemän som trots att de hade ett bety-

dande jordinnehav och egna landbor tog tjänst som ryttare och fogdar. En förklaring kan vara 

att det inte räckte med ett stort ekonomiskt kapital för att uppnå status i samhället. Bourdieu 

menar att i traditionella samhällen där skrivkonsten och utbildningsväsendet är svaga går det 

inte att bevara kulturella resurser på annat sätt än i förkroppsligat tillstånd. Det krävs att män-

niskor med sin egen kropp och person uppvisar sitt symboliska kapital – ”att vara en heders-

man” – och att detta kräver ständig reproduktion i möten med andra människor. För att vara 

framgångsrik i ett socialt nätverk är man även beroende av andras symboliska och sociala 

kapital. Att exempelvis släktens huvudman, eller den herre man tjänar, försvinner eller tappar 

i anseende kan få svåra konsekvenser.271 Genom tjänsten som ryttare, fogde eller ämbetsman 

                                                 
264 Se ovan s. 9–11  
265 C9, f 17v, 57r 
266 SDHK: 31826; Se även Hans Gillingstam, ”Slaweka, släkt”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 32 (2003-
2006), s. 546 
267 C9, f 17v, 57r ; ”Kagg (Kagge), släkt”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 20 (1973-1975), s. 561  
268 SDHK: 35606 
269 SDHK: 38042 
270 Brev från biskop Vincent till riksföreståndaren Svante Nilsson, daterat 27 september 1510. Brevet utgivet i 
Styffe, Carl Gustaf (red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 5, Sverige under de yngre 
Sturarne, särdeles under Svante Nilsson, 1504-1520, (Norstedt, Stockholm, 1884), s. 412–414  
271 Broady, Sociologi och epistemologi, s. 172–173 
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inom högfrälsets godsförvaltning gavs tillfälle att visa upp sig och utöka det symboliska kapi-

talet. Jag ska här ge några exempel.  

   Fogden Håkan Hwessing representerade Svarte Åkes intressen på tinget. Häradstinget ut-

gjorde inte bara den lokala juridiska instansen utan fungerade även som politiskt forum, där 

såväl representanter för riksledningen som stormän med privata intressen förhandlade med 

varandra eller allmogen om militärt stöd och extraskatter eller löste konflikter på fredlig 

väg.272 För den som önskade visa upp sig var tinget arenan. I ett brev från 1453 tillkännagav 

häradshövdingarna för Bråbo, Åkerbo och Memming härader att Håkan inför allmogen på 

tinget i Memming stegat fram och frågat ifall det var någon som han hade ouppklarade affärer 

med. Samtliga utom en Ingvald Hotte ska ha varit nöjd med Håkans förvaltning. Ingvald 

krävde 12 mark åter, en ansenlig summa.273 Hur det gick med den tvisten vet vi inte. Klart är 

emellertid att Håkan genom fogdetjänsten gavs möjlighet att göra sig känd i lokalsamhället.  

    Ett annat exempel är Peder (Magnusson) Bragde, son till den sörmländske frälsemannen 

Magnus Laurensson (d. ca 1451–56) och Johanna Torkilsdotter (d. 1460), änka efter riksrådet 

Knut Karlsson (Örnfot) som avlönades under åren 1467–69 som sven i räkenskaperna från 

Åkerö.274 Peder ingick i Svarte Åkes väpnade följe och följde Svarte Åke till Finland 1467, 

möjligen som del i den delegation som sändes att eskortera kung Karl Knutsson åter till den 

svenska tronen.275 Peder Bragde kom aldrig att få någon framträdande politisk roll även om 

han var en man på väg uppåt på samhällsstegen. Peder Bragdes far, Magnus Laurensson, till-

hörde en sörmländsk lågfrälseätt. Sätesgården Tärna i Oppunda härad, som Peder Bragde un-

der 1460-talet bosatte sig vid, likt de av den danska Braheättens betydande jordegendomarna i 

Halland, ärvde han från modern.276 Peder Bragdes kom genom tillfälligheter att ärva både 

fadern, modern, och sina halvbröder från moderns tidigare äktenskap, Karl och Erik Knutssö-

ner, inom loppet av 1460-talet.277  

   Peder Bragde och Håkan Hwessing utsågs båda till häradsdomhavare och den förra valdes 

även till häradshövding. Här krävs en utläggning om begreppen och hur tillsättning av hä-

radshövdingaämbetet skulle gå till. Landslagen ger klara besked om tillsättning av ämbetet: 

                                                 
272 Sten Claëson, Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige, (Institutet för rättshisto-
risk forskning, Diss. Stockholm: Univ.,Stockholm, 1987), s. 90, 82 
273 SDHK: 26340 
274 I samband med en resa till Finland betalades vinterlönen ut i Stockholm varvid ”pedher braide” erhöll 4 mark. 
I oktober 1468 fick Peder Bragde 6 mark i ”hanista”, och i sommarlön 1469 kvitterade han ut 6 mark. C25, f 
12v, f 12r; Gottfrid Carlsson, ”Brahe, släkt”, Svenskt biografiskt lexikon 
275 Carl Gustaf Styffe (red.), Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 3, Sverige under Karl 
Knutsson och Kristiern af Oldenburg, 1448-1470, (Norstedt, Stockholm, 1870), CXCVIII–CCI 
276 Gottfrid Carlsson, ”Brahe, släkt”, Svenskt biografiskt lexikon 
277 Eriksson, I skuggan av tronen, s. 16 
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lagmannen i landskapet skulle kalla till häradsting och där be invånarna att utse en nämnd 

bestående av tolv i häradet bofasta män, som tillsammans med lagmannen skulle utse tre kan-

didater, samtliga boende i häradet. Av dessa tre kandidater hade kungen (regenten) sedan att 

välja häradshövding. Häradshövdingen hade enligt lagen rätt att utse en ersättare, en härads-

domhavare, som skulle agera ställföreträdare när den ordinarie häradshövdingen var förhind-

rad att själv utöva ämbetet. Enligt Landslagen var det förbjudet att inneha flera ämbeten.278 

Emellertid har undersökningar visat att åsidosättande av landslagens bestämmelser redan ti-

digt var vanligt förekommande. Dels utvecklades rätten att utse ersättare tidigt till att perma-

nent överlåtelse av ämbetet förekom. Vilket till stor del berodde på att frälsemän ofta inneha-

de flera ämbeten, stick i stäv med Landslagens bestämmelser. Dels nyttjade kungamakten inte 

så sällan häradshövdingaämbetet som ett slags förläning till riksaristokratin.279 

   I egenskap av riksråd och Södermanlands lagman hade Svarte Åke Jönsson stort inflytande 

över vilka ämbeten som tillsattes inom länet. Ett brev till Svarte Åke utfärdat 1458 av ridda-

ren och Östgötalagmannen Erik Nipertz (styvson till Svarte Åkes svärfar riddaren Claus Plata) 

avslöjar hur tillsättningen av häradshövdingaämbetet kunde gå till: som tack för ett lån av fyra 

tunnor salt erbjöd Erik Nipertz att ordna med en herr Knut och allmogen så att Svarte Åke 

skulle ”komma i val med om det häradshövdingedömet”.280 Exakt vilka medel Erik Nipertz 

använde för att nå målet är oklart, emellertid står det klart att Svarte Åke valdes både till hä-

radshövding i Rönö härad något av åren 1455–1456, samt till lagman i Södermanland 

1458.281 I februari 1462 satt en Peter Larsson som ersättare för Svarte Åke i Rönö härad, men 

avsattes till förmån för fogden och trotjänaren Håkan Hwessing senast juni 1462.282 Även 

svennen och frälsemannen Peder Bragde, som stod i tjänst hos Svarte Åke åtminstone 1467–

1469, utsågs till häradsdomhavande i Oppunda härad. Emellertid valdes han inte som ersättare 

för Svarte Åke, utan för riksföreståndaren Sten Sture.283 Senast 1475 innehade Peder Bragde 

häradshövdingaämbetet i Oppunda härad i Södermanland, som han ännu besatt 1487.284 Hä-

radshövdingaämbetet gav i sig inga betydande inkomster, även om det sannolikt kunde gene-

                                                 
278 Magnus Erikssons landslag, (Nord. bokh. (distr.), Stockholm, 1962), s. 160 
279 Claëson, Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige, s. 27, 234–235  
280 SDHK: 27109 
281 Hans Gillingstam, ”Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning)”, Svenskt biografiskt lexikon, Band 34, s. 382 
282 SDHK: 27903, 27971 
283 Det är oklart när, då diplomatariets regest över brevet uppenbart är feldaterat till 1454. Om årtalet stämmer 
skulle Peder Bragde och Sten Sture varit i 15-årsåldern när brevet utfärdades. Sten Sture blev inte riksförestån-
dare förrän 1470. SDHK: 39850; I samband med en resa till Finland betalades vinterlönen ut i Stockholm varvid 
”pedher braide” erhöll 4 mark. I oktober 1468 fick Peder Bragde 6 mark i ”hanista”, och i sommarlön 1469 kvit-
terade han ut 6 mark. C25, f 12v, f 12r 
284 SDHK: 39843, 39856, 31869 
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rera indirekta intäkter.285 Häradshövdingaämbetet var eftertraktat för att det gav makt, status 

och inflytande över lokalsamhället.  

    Ett annat exempel är Svarte Åkes fogde, Magnus Olofsson, som 1458 kallades till Nykö-

pings slott för att vittna angående en jordatvist inför Svarte Åke, som var hövitsman vid 

Nyköping och lagman i Södermanland, samt Ölands lagman Erengilsle Nilson och riddaren 

Claus Plata, Svarte Åkes svärfar.286 Magnus hade på uppdrag av Svarte Åke i sin tur förhört 

en av parterna i tvisten och nu skulle alltsammans klargöras med ett öppet brev som skulle 

läsas på tinget. Efter de inledande fraserna med presentation av lagmännen och brevets for-

mella karaktär (öppet brev) presenterade brevutfärdarna själva syftet med brevet (en vittnes-

akt) där själva vittnet var centralt för hur saken skulle lösas och hur brevet skulle mottas. 

Tyngden i lagmännens argumentation och lösning på konflikten låg i att vittnet var trovärdigt 

och framstod som en hedersman. Magnus beskrevs av brevutfärdarna som en ”beskadeligan 

swen”, det vill säga en respekterad och kunnig tjänare.287  

   I såväl officiella som privata sammanhang var det viktigt att framhäva individens sociala 

status. För aristokratin räckte det ofta med titlar (”riddare”, ”lagman”, ”riksråd”) men även 

epitet (”till vapen”, ”välbördige”, ”friborne”) var vanligt för att bekräfta social status.288 För 

människor som saknade renommerad släkttavla och fina titlar var heder och trovärdighet istäl-

let sammankopplad med individens handlingar (att vara ärlig, rättrådig och gudfruktig) och att 

dessa egenskaper var kända i lokalsamhället.289 I fallet ovan bekräftades Magnus sociala sta-

tus inte bara genom att han ansågs besitta rätt kunskaper i frågan, utan även genom hans relat-

ion till Svarte Åke: han var en ”beskedeligan swen” som genom sventjänsten bevisat sin dug-

lighet och nu hamnade i ljuset just därför att hans herre bekräftade detta. Huruvida Magnus 

verkligen var kompetent eller hedersman spelade förmodligen mindre roll – det var lagmän-

nens ord och sociala status som fick skina över Magnus. 

   Det fanns mycket som skilde mellan svenner av frälsebörd och ofrälse svenner: den förra 

gruppen gavs möjlighet till en karriär och belöningar i form ämbeten och förläningar. Jag har 

inte funnit några belägg för att ofrälse svenner fått några belöningar av samma dignitet. Men 

det var också mycket som var lika: sventjänsten gav beskydd för svennen och dennes familj 

och genom att vara sina herrars representanter i lokalsamhället gavs de möjlighet att göra sig 
                                                 
285 Claëson, Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige, s. 214 
286 SDHK: 27286 
287 Fornsvenska: beskedheliker, med betydelsen ”ordentlig”, ”kunnig”, ”förståndig”, ”som äger förmåga av ur-
skillning”. Fornsvensk lexikalisk databas, ”Beskedheliker”.  
288 Se exempelvis Löfqvist, Om riddarväsen och frälse, s. 217, 222–223; Samuelson, Aristokrat eller förädlad 
bonde? s. 231–232  
289 Ett kriterium för att vara nämndeman vid tinget var exempelvis att man skulle vara känd och bofast i häradet. 
Se exempelvis MEL, Rättegångsbalken, XXVII, §1 och XXX 
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kända och respekterade. Kanske får man dock se sventjänsten som karriär i sig. För en bond-

son var det kanske nog så prestigefullt att rida i en herremans följe och dessutom få lön i pen-

ningar och kläde. Man får även ta i beaktande att vi endast ser vad det fragmentariska käll-

materialet tillåter oss att se. Sventjänsten kunde säkert ge många fördelar av olika slag. Makt 

var säkert skäl nog för många att stå i en herremans tjänst, vilket möjligen var fallet med 

Svarte Åkes fogde Magnus Olofsson som flertalet gånger fick betalt av vad han ”själv oppbu-

rit i länit” – vilket sannolikt bidrog till effektiv indrivning – och åtminstone två gånger stod 

åtalad för övergrepp och stöld.290 

 

Del III: Avslutning 

Summan av kapitalen – en sammanfattande slutdiskussion 

Vi har nu kommit till början på slutet av den här undersökningen. Det är dags att göra bokslut. 

Först kommer här en resumé följd av en djupare analys av undersökningens resultat med åter-

koppling till Bourdieus begreppsvärld.  

   I den här studien har jag undersökt svenner och sventjänst under andra halvan av 1400- och 

1500-talets inledande årtionden. Syftet har varit att undersöka sventjänsten som samhällsfe-

nomen, och om möjligt bidra med kunskap om senmedeltidens sociala strukturer. Mer precist 

har undersökningen syftat till att belysa under vilka villkor högfrälsets svenner tjänade och 

vilken status och funktion sventjänsten hade i det senmedeltida samhället.  

   För att uppnå syftet har jag arbetat utifrån två övergripande frågeställningar: Varför sökte 

sig människor till tjänst hos högfrälset? Och varför anställdes de? För att undersöka sven-

tjänstens status har det varit nödvändigt att undersöka vilka sventjänsten var öppen för, och 

om det förelegat konkurrens, och vad som i så fall var utmärkande för de människor och krav 

som konstituerat sventjänsten. Som stöd i en sådan operation har jag använt mig av Bourdieus 

begrepp fält och kapital, vilket resulterat i frågeställningen: Vilka kapital krävdes för tillträde 

till sventjänstfältet, vad bestod de av, och hur förhöll sig sventjänstfältet till andra fält?  

   Källmaterialet jag undersökt är räkenskaper från tre högfrälsehushåll, brevmaterial, Stock-

holmsstadgan och biskop Hans Brasks arbetsinstruktioner. Det är i huvudsak i två kontexter 

jag sökt belysa sventjänsten: i krig och vid och kring sätesgården. Den senare kontexten inne-

bär även en rumslig avgränsning, med vilken jag arbetat utifrån hypotesen att geografisk när-

het till herremannens sätesgård varit en avgörande faktor för vilka som blev svenner. Till 

källmaterialet har jag ställt riktade och avgränsande frågeställningar för att belysa olika 

                                                 
290 C25, f 17r, 19r; SDHK: 26295; 26325  
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aspekter i dessa två kontexter. Jag kommer här att översiktligt redovisa tillvägagångssättet 

och resultaten tematiskt utifrån frågeställningarna, innan jag analyserar resultaten.  

    I den första kontexten – i krig och orostider – ställde jag frågan: På vilket sätt – om något – 

skilde sig svenner som tjänade högfrälset från andra grupper som deltog i senmedeltidens 

militära konflikter? Här har jag tittat på de olika gruppernas – borgare, bönder, legoknektar 

och högfrälsesvenner – militära kompetens utifrån hur de uppfattades av högfrälset och riks-

ledningen, relationen dem emellan, vad som föreskrevs i lagar och stadgor, och vilka samhäl-

leliga föreställningar om tjänsteideal som var rådande. Resultaten visar att grupperna skilde 

sig åt på flera punkter. Stockholmsstadgan utfärdades av högfrälsets representanter i riksrådet 

och avsåg högfrälsets svenner, vilka var professionella krigare som tjänstgjorde året runt, 

varav en del sannolikt ingick i frälserytteriet. De refererades till den frälseman de var knutna 

till genom eder färgade av ett tjänsteideal med religiösa övertoner, som dels kunde vara dem 

till fördel i form av beskydd, dels utlämnade dem till sin herres nåd. Allmogen – borgare och 

bönder – värvades tillfälligt och var ofta dåligt tränade och rustade, i första hand knutna till 

den hembygd varifrån de kom. De lejda tyska legoknektarna var professionella krigare men 

ansågs både dyra och opålitliga och saknade helt förankring i samhället.  

   I den andra kontexten – vid och kring sätesgården – har jag dels undersökt vilka kapital som 

krävdes vid förvaltning av godsen och som högfrälsets ämbetsmän, dels arbetat utifrån fråge-

ställningen: Vilka (för-)kunskaper krävdes för sventjänsten och hur tillskansade sig svennerna 

dessa? Vilken betydelse hade sätesgården som geografisk plats för upprättandet av sociala 

och professionella kontakter? vilket å ena sidan inneburit att pröva hypotesen att geografisk 

närhet innebar att svennerna bodde nära sätesgården, å andra sidan i vilken grad tjänsten vid 

sätesgården kunnat bidra till svennernas professionalisering.  

   Genom att kombinera lönelistor och brevmaterial har jag kunnat placera de svenner som 

tjänade Svarte Åke under 1460-talet inom en dagsritt från Åkerö, utifrån det genomsnittliga 

och maximala dagsledsmåttet om 36 respektive 70 km. Fyra var frälsemän som ingick bland 

krigsfolket, administrerade godsen och var fogdar, och bodde inom en tremilsradie från 

Åkerö. Hypotesen är således bekräftad. Men resultatet bör tolkas försiktigt och inte ses som 

allmängiltigt. Ivar Axelssons hushåll på Gotland verkar tvärtom ha inrymt något av en främ-

lingslegion med människor från Nordeuropas alla hörn. Högfrälsehushållen var en i hög grad 

militariserad och litterat miljö. Skrivarna var krigsmän och biskops Hans Brasks instruktioner 

föreskrev att även de lägsta tjänarna skulle lära sig såväl läsning som krigsmannens värv. 

Frälset sände sina söner att skolas hos högfrälset och det fanns i regel präster anställda vid 
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godsen som kunnat undervisa. Det är sannolikt att det bedrevs utbildning vid högfrälsegodsen, 

men i vilken grad har inte denna undersökning kunnat fastställa. 

   För att belysa sventjänstens villkor har jag även undersökt lönen. Den styrande frågeställ-

ningen har varit: Hur värderades svennernas tjänster: vad och hur mycket fick de i lön, och 

vad var lönens värde? Utifrån lönelistorna har jag skapat en databas och värderat klädes- och 

gåvodelen utifrån samtida priser för att kunna jämföra totallönen. För att komma åt lönens 

reella värde har jag prövat en metod att värdera kosthållningen vid Stegeborgs slott för att få 

ett mått på hur länge man kunde leva av lönen. Min metod visar att en mark penningar räckte 

till mat för en individ likvärdig den på Stegeborgs slott under en månad. Löneskillnaderna var 

mycket stora om det i många avseenden är problematiskt att värdera medeltida varor och pri-

ser så tyder resultaten på att man kunnat leva relativt gott av lönen.  

 

I den här undersökningen har jag sökt synliggöra sventjänsten som samhälleligt fenomen, 

vilket i Bourdieus begreppsvärld inneburit att synliggöra det fält där svenner tjänade. Ett me-

deltida fält är emellertid svårt att komma åt. Vi ska nu se i vilken utsträckning den här under-

sökningen har bidragit för att göra bilden något klarare. Sventjänstfältet ringar in en grupp 

människor som genom olika kapital konkurrerat om värden på en arena som inte varit öppen 

för alla. Fältets spelregler konstituerades och reproducerades delvis av deltagarna själva, ge-

nom samhällets institutionaliserade stratifiering samt religiösa och kulturella föreställningar 

om heder, ära och tjänsteideal. Den som ämnade konkurrera på fältet har emellertid haft be-

gränsade möjligheter att påverka sventjänstens villkor. Fältets existens var en direkt konse-

kvens av kampen om det politiska fältet. Den institutionaliserade maktordningen gjorde det 

möjligt för högfrälset att sätta reglerna inte bara för hur sventjänsten skulle avlönas, utan även 

villkoren för hur man fick skiljas från tjänsten. Införandet av orlovssedel, det vill säga ett 

skriftligt intyg från den forne herren innan ny tjänst fick tillträdas, tillsammans med svärande 

av personliga eder, gjorde att tjänsterelationen många gånger var svår att ta sig ur. Vi såg 

ovan hur fadern till småsvennen Amund som tjänat hos riksföreståndaren såg sig tvungen att 

ersätta sonens uteblivna tjänst. Att träda i någons tjänst innebar även att man juridiskt kom att 

underställas dennes hushåll, vilket i praktiken innebar att man var utlämnad till sin herres nåd.  

   Kapitalen som krävdes för tillträde till sventjänstfältet kan i hög grad beskrivas i termer av 

verktyg för dem som konkurrerade inom politikens och maktens fält. Militärt kapital var en 

förutsättning för den högfrälseman som hade ambitioner på den politiska arenan. Det föll sig 

därför naturligt att lågfrälsemän ofta ingick i högfrälsets följen då de fostrats till krigare sedan 

barnsben. Denna ”socio-professionalism” behöver emellertid inte ha varit begränsad till fräl-
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seskikten. Högfrälsets följen var stora i antal – Svarte Åke hade som mest 30-talet svenner, 

Gregers ca 50 svenner, och Ivar över 100 svenner i tjänst samtidigt – och frälset var litet i 

antal. Ett stort antal, kanske majoriteten, av högfrälsets svenner var av ofrälse börd. Högfräl-

set tränade och utbildade sina svenner och i biskop Hans Brasks hushåll rådde en dualism 

mellan å ena sidan den sociala och å andra sidan den militära hierarkin, där den senare i vissa 

fall trumfade den förra. Biskopen avlönade sitt krigsfolk efter prestation och funktion, oavsett 

om svennen var aristokrat eller inte. I denna miljö har unga småsvenner och smådrängar in-

troducerats till vuxenlivet och tjänsteidealet reproducerats genom riter vid middagar där de 

skulle ”tiäne til bordz”, ”staa ffor dören” och lära sig ”höffuiske seder”.291 I biskop Brasks 

hushåll har fostran även innefattat bokbildning. Grundläggande kunskaper i läsning och 

skrivning var nödvändigt vid förvaltning av godsen. Vi mötte tidigare de två Peder Skrivare, 

och Laurens skrivare, alla krigsmän som även förde pennan. Kanske hade de själva en gång 

trugats med skriv- och läsövningar som småsvenner vid något högfrälsehushåll.  

   Högfrälsets politiska ambitioner har helt visst varit sventjänstfältets motor såtillvida att be-

hovet av militärt och visst kulturellt kapital varit en nödvändighet för att kunna konkurrera om 

makten. För svenner av frälsebörd, som redan var socio-professionella krigare, har fältet legat 

öppet. Men fältet har inte varit stängt för den som saknat militärt kapital, krigsfolk utbildades 

vid sätesgårdarna. Högfrälsehushållen har varit fältets viktigaste institution eftersom de både 

skapat behovet, konstituerat dess villkor, och kunnat fylla behovet på en och samma gång. Vi 

såg ovan hur de tyska legoknektarna särskildes från högfrälsets svenner, inte för att de sak-

nade militärt kapital, utan för att de bröt mot de samhällets normer som låg till grund för sven-

tjänstfältet. De kom som främlingar in i ett samhälle vars grundläggande ideologi karakterise-

rades av ett hierarkiskt tjänsteideal som förutsatte den personliga relationen, att man kände 

varandra. Socialt kapital var viktigare för fältets varande än militärt kapital, då det utgjorde 

kittet för den maktrelation som band herre och sven samman. Tjänsteidealet var fältets grund-

läggande premiss – något som alla, oavsett social status eller kompetens, varit tvungna att 

förhålla sig till – som både konstituerade dess spelregler och samtidigt utgjorde dess yttre 

betingelse, den exkluderande faktorn.  

   I ett samhälle med svag infrastruktur och långsamma kommunikationsvägar har tjänsteidea-

let även medfört en rumslig avgränsning. Det medeltida samhället var i huvudsak ett lokal-

samhälle. Människor identifierade sig med sin hembygd, det var där de hade sina intressen 

och det var där, genom det personliga mötet, som sociala band och nätverk skapades. Vi såg 

                                                 
291 Arnell, ”Bilaga 1: Föreskrifter rörande den vid Linköpings biskopsgård anställda personalen under Brasks 
tid.”, s. 30 
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ovan hur krigsfolket identifierades geografiskt, exempelvis via städerna, och hur riksförestån-

daren tvingades förhandla med var och en av dem. På samma sätt refererades högfrälsets 

svenner till den frälseman till vilken de var knutna. De kom från samma hembygd och hade 

gemensamma intressen. Den geografiska närheten till sätesgården var essentiell – utan kon-

takter kan inga relationer uppstå – för de sociala band som tjänsterelationen mellan herre och 

sven krävde. Samtidigt var högfrälsemännens nätverk extensiva och internordiska och tjänste-

relationer frälsemän emellan har kunnat frodas även på avstånd, då de i högre grad var mobila 

och hade jordegendomar spridda över riket. Frälset hade alltså tillgång till flera lokala nätverk 

som kunnat utgöra rekryteringsgrund för svenner, även om dessa kontakter också var bero-

ende av personlig närvaro.   

   Tjänsterelationen kan således sägas vara sventjänstfältets gemensamma nämnare, den var 

grundförutsättningen för dess existens, och den var giltig för alla, oavsett social bakgrund 

eller övriga kapital. Men det svarar inte på varför människor sökte sig till sventjänsten. Tjäns-

terelationen var inte nödvändigtvis ett självändamål. Om den enskilde individens intentioner 

kan vi veta föga, men jag har i undersökningen pekat på de faktorer jag tror kan ha varit skäl 

att söka sig till sventjänst. För frälsemän som tjänade en herre fanns möjligheten till belöning-

ar i form av förläningar och ämbeten. Sventjänsten kunde även skapa kontakter för strategiska 

giftermål. Svarte Åkes sven, Peder Bragde, bodde på andra sidan sjön från Svarte Åke och 

tjänade som ryttare under 1460-talet. Banden mellan de två blev starka och 1481 gifte sig Pe-

der med Svarte Åkes brorsdotter Öllegård.292 Den dörren var stängd för de av ofrälse börd, 

åtminstone saknas det belägg för att något sådant förekommit.  

   Beskydd har däremot varit något gemensamt för sventjänsten. Lojalitet och sociala band var 

en pragmatisk nödvändighet i en tid som kantades av politisk oro och våldsamma konflikter. 

Att tjäna en herreman innebar fysiskt beskydd av svennen och dennes familj, men kunde även 

innebära ekonomiskt understöd i dåliga tider. Frälsemannen Ture Jönsson skrev exempelvis 

till riksföreståndaren att inte ta bara hans familj och gårdar under sitt beskydd, utan även hans 

svenner. Här får man nog tänka sig att blotta vetskapen om tjänsterelationen till en herreman, 

vilket sannolikt manifesterades i synliga tecken på klädedräkten, fungerat avskräckande för en 

potentiell våldsverkare. Som vi såg i exemplen från de danska riksråden och från Gustav Vasa 

möte med Kristian III var det viktigt att visa tillhörighet i gemensamma färger, vilket skulle 

återspegla makt och rikedom. Vilket i sin tur gav den underordnade ökad auktoritet och till-

fälle att utöva makt. Att representera sin herre i olika sammanhang, till exempel vid tinget, 

                                                 
292 SDHK: 30864; se även Gottfrid Carlsson, ”Brahe, släkt”, Svenskt biografiskt lexikon   
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gav tillfälle att visa upp sig och beblanda sig i rätt kretsar. Fogden, Håkan Hwessing, repre-

senterade exempelvis Svarte Åkes intressen på tinget, och var själv mycket aktiv i jordaffärer. 

För de lägre skikten, med litet eller inget jordinnehav, har sventjänsten inneburit en möjlighet 

till utbildning och en god inkomst. Min metod att beräkna det reella värdet av lönen har visat 

att varje intjänad mark räckte till mat i en månad för den enskilde, vilket betyder att genom-

snittsvennen kunde leva 8 månader av lönen. Det var stora löneklyftor, där frälset i vissa fall 

uppbar mer än det dubbla jämfört med ofrälse svenner. Det är alltid vanskligt att beräkna och 

värdera medeltida priser och varor, men även för de lägst betalda bland krigsfolket bör lönen 

ha varit incitament nog till att ta sventjänst.  
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Summary 

Gentry, Servant or Employee?  

Bailiffs, Service and Salary in Late Medieval Sweden 

 

This thesis has studied “svenner” – armed servants, bailiffs and administrators – and service 

ideals in late medieval Sweden by using a variety of sources including payrolls, correspond-

ence, charters and service instructions. Late medieval Sweden was in political turmoil; trans-

forming from a decentralized kingdom controlled by aristocratic fractions into a centralized 

bureaucratic state in the 16th century. The purpose of this thesis has been to study service 

(sventjänst) as a cultural phenomenon, and make a contribute to the knowledge of the chang-

ing social structure during the late 15th century, and the fields of research regarding service 

ideals, labour and social and political networks.  

   Previous research regarding svenner and service ideals has mainly focused on the relations 

between noblemen, highlighting the importance of patron-client relations, ties of friendship 

and kinship. A distinction has been made regarding service between nobles on the one hand, 

and service between nobles and commoners on the other hand. The former has been described 

in terms of cultural and religious service ideals based on honour and obligingness, while the 

latter has been defined as the relation between employer and employee. However, studies 

have shown that such a distinction is problematic, concluding that the bonds between the lord 

and the servant were based on a complex gift system ensuring mutual trust and loyalty. Other 

studies have shown that the relationships between different social strata were built on reci-

procity and common interest, rather than conflictive and polarising power relations that often 

characterise a feudal society. The importance of social networks in a society with weak insti-

tutions protecting the individual has been stressed.  

   This study has argued that in order to reach an understanding of the relationship between 

lord and servant, and the complexity of service ideals, questions must be asked about for 

whom service was open, if there was competition, and what in that case was characteristic of 

the people and requirements that constituted the service. This includes finding out what was 

collective, and what differed between the social strata serving the aristocracy. In support of 

such an operation this thesis has implemented Pierre Bourdieu´s strategic concepts social 

fields and capitals.  

   In order to get as wide an understanding as possible of service as a cultural phenomenon, 

and its importance for the individual, this thesis have focused on three aspects: The first as-

pect is service in war and what differed between the different groups – svenner in service of 
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the aristocracy, commoners, and mercenaries – who participated in the late medieval con-

flicts. The second aspect is based on the hypothesis that geographic proximity was crucial for 

establishing and upholding social and professional contacts, and that men serving the aristoc-

racy were locally recruited. The third aspect focused on the wages of servicemen, which can 

reveal not only how service was valued, but also the living conditions their wages could sup-

port. 

   The results show that there were several differences between the svenner, commoners, and 

mercenaries that took part in the military conflicts, where the most crucial came down to mili-

tary competence and loyalty. The men serving the aristocracy were professionals, bound by 

oath to their lords, while commoners were drafted farmers and burghers, with little or no ex-

perience of professional warfare, loyal foremost to their local community. The foreign merce-

naries were professionals, but expensive and untrustworthy, and lacked social bonds in the 

community. The importance of geographic proximity was confirmed with a local network 

study, concluding that the majority of the svenner were locally recruited within a 70 kilome-

tres radius from the estate of the lord. Their economic and political interests were entwined, 

which strengthened the social bonds between lord and servant. The aristocratic estate was a 

central geographical place and of great importance for the local community, providing job 

opportunities and protection. For the local gentry serving a lord was a way into public life and 

the possibility of material wealth. The local commoners who choose to serve were given an 

opportunity for military training and perhaps basic education. The study also shows that the 

wages could have supported quite a high living standard. The salary of servicemen where 

twice, sometimes up to three or four times, that of craftsmen and farmworkers, but still about 

half of that of mercenaries. Although more research has to be conducted, this study shows that 

wages could support an individual up to twice as long as previously thought.     

    The conclusion is that svenner and the serving of the aristocracy indeed can be character-

ised as a social field. The service was not open to all; loyalty and strong social bonds were 

crucial, while other capitals such as military competence and ancestry could increase the ma-

terial and immaterial benefits of service. The social field was closely connected to the politi-

cal field, which was controlled by the same men the svenner were serving, which is why those 

who intended to compete in the field had limited opportunities to influence the terms of ser-

vice. Although serving the aristocracy could be beneficial in many ways, legislation and a 

deeply rooted service ideal held the feudal power relations firmly intact.   
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