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Abstract 
Denna studie har som syfte att undersöka bänkrummets betydelse för vidmakthållandet av 

hierarkier och status i 1700-talets Falun.  

   Materialet som används för att uppfylla detta syfte består främst av kyrkorådsprotokoll ifrån 

Kristine församling i Falun mellan 1744-1784. Utöver dessa kyrkorådsprotokoll används 

stundtals biografier för att kunna ge en djupare bild av vissa individer. 

   Resultatet visar att det under den undersökta perioden råder en strikt uppdelning av kyrko-

rummet. Det mest uppenbara är uppdelningen mellan kvinnor och män. Uppdelningen av kyr-

korummet följer emellertid inte bara könstillhörighet utan även ett mönster för över- och un-

derordning. Inflytelserika personer satt långt fram i kyrkan och detta gällde både på manssi-

dan som kvinnosidan i kyrkan. Ju längre bak i kyrkan man satt desto lägre social status hade 

man. Att sitta utmed en vägg verkar inte heller ha varit förknippat med hög status i Falun. 

Bänkplaceringen i kyrkan blev ett sätt att upprätthålla skillnad mellan människor, dock inte 

helt utan utmaningar och undantag.  

 

Nyckelord: kyrkorum, bänkplacering, status, hierarkier, Kristine församling, Falun, 1700-tal. 
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Inledning 
Den som under 1700-talet besökte gudstjänsten i en stad kunde snabbt få överblick över hie-

rarkierna och rangordningen i staden. Besökaren möttes av ett strikt uppdelat kyrkorum där 

det mest uppenbara var att kvinnor och män satt var för sig. Könsuppdelningen var det som 

var mest uppenbart men den som dessutom kunde skilja klädedräkter och kanske dessutom 

var närmare bekant med stadens innevånare kunde lätt se att placeringen i kyrkan inte var 

slumpmässig.1

   Att placering i kyrkan inte var slumpmässig gör det intressant att närmare studera detta fe-

nomen. Betraktar man människorna i en kyrka som aktiva skapare av skillnad får just bänk-

placeringar i en kyrka en intressant roll i samhället. Det är i dessa praktiker, som placering i 

kyrkan, som skillnader återskapas men det är också här som det blir möjligt att utmana de 

rådande ordningarna. Det är bland annat här som samhällsförändringar blir synliggjorda. I och 

med detta kan en historisk studie av detta hjälpa oss att få en bredare förståelse av hur skillnad 

skapas, utmanas och förändras.

  

2

   Jag har i denna studie valt att närmare undersöka kyrkorummet som en social arena där 

människor ifrån alla samhällets stånd möttes och där man fick möjlighet att manifestera sin 

ställning i staden på en offentlig arena. 

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka bänkrummets betydelse för vidmakthållandet av 

hierarkier och status i 1700-talets Falun. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt avspeglar sittandet i kyrkan den status en person har i det omgivande 

samhället? 

2. Vilka uttryck kunde utmanandet av denna status ta sig? 

3. Hur hanterade kyrkorådet dispyter angående bänkplats i kyrkan? 

Material och tillvägagångssätt 

Materialet som används för att uppfylla mitt syfte och mina frågeställningar är främst kyrko-

rådsprotokoll från Kristine församling i Falun mellan 1744-1784. Dessa kyrkorådsprotokoll 

finns att studera som avskrifter i Helmer Lagergrens samling på stadsbiblioteket i Falun. Detta 

                                                 
1 Edgren, 2008. s 32 
2 Edgren, 2008. s 33 
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är ett bra material för mitt syfte då det vid ett tillfälle finns ett bänklängdsregister noterat.3

   Protokollen innan och efter 1774 används för att se vilka dispyter som var vanligt förekom-

mande angående bänkrum under 1700-talet. Materialet är även användbart genom att det var 

kyrkorådet som i första hand fick lösa dessa dispyter angående bänkplaceringar i kyrkan.  

 

Detta register uppfördes vid en bänkrumsrannsakning den 15 juni 1774. Genom detta register 

går det att identifiera vem som satt var och ifall någon byter, hyr eller säger upp sin bänkplats. 

Bänkrannsakningar gjordes även vid fler tillfällen i källmaterialet men då uppfördes inte nå-

got mera fullständigt register, utan endast små noteringar om vissa förändringar. Därför an-

vänder jag främst registret från 1774 för att söka svar på min första fråga. Då titlar, yrken och 

civilstatus finns noterat vid varje namn i registret kan detta även användas för att avgöra vil-

ken position vederbörande hade i det omgivande samhället. I vissa fall används även en bio-

grafika som innehåller mer utförlig information om många olika släkter i Falun när behov har 

funnits av att ge en djupare bild av vissa personer. 

   Utöver bänklängder innehåller kyrkorådsprotokollen information angående dop, vigslar, 

påföljder och straff, undervisningsfrågor, sedlighetsfrågor samt indrivning, skatter och för-

valtningsfrågor.  

   Det är också värt att påpeka att det är först efter 1773 som kyrkorådsprotokollen är upptagna 

med utsatt datum och årtal. Innan 1773 finns endast årtalet angivet vid varje möte. Detta är 

något som får konsekvenser när jag hänvisar till materialet. Efter 1773 sätter jag ut fullständi-

ga hänvisningar med datum och år. De protokoll som är från tiden innan 1773 kan jag endast 

hänvisa till genom att redovisa årtalet protokollet är ifrån. 

   Att jag just valt att studera Kristine församling i Falun är i viss mån godtyckligt och Falun 

ska inte förstås som representativt för riket i sin helhet. Istället bör denna lokala studie förstås 

som ett sätt att uppmärksamma dessa bredare frågor angående status och hierarkier i ett gruv-

samhälle i 1700-talets Sverige. 

   Den valda tidsperioden är intressant ur ett förkapitalistiskt perspektiv. Tidigare var de euro-

peiska samhällena ståndsamhällen och stånd är grundade i juridiska skillnader men även i 

status och anseende. Tolkar man 1700-talets samhälle som ett ståndsamhälle, där dessa stånd 

är grundade i arv och anseende, är det naturligt att vända sig till kyrkbänkar som ett uttryck 

för den officiellt påbjudna ordningen.4

                                                 
3 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 

 

4 Edgren, 2008. s 32 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om kyrkor och kyrkoliv är ganska riklig och omfattande. Problemet 

för mig har inte varit att finna tidigare publikationer på området utan snarare att finna de som 

är relevanta för min studie och mitt perspektiv. I och med att denna studie inte bara behandlar 

bänkplacering utan även de sociala mekanismer som därigenom fick sitt uttryck har jag ambi-

tionen att presentera forskning som närmare berör detta. Status och hierarkier uttrycks inte 

bara genom bänkplacering i kyrkan vilket bidragit till att jag valt att också presentera forsk-

ning som berör dylikt från fler infallsvinklar. Efter viss gallring av litteratur tycker jag mig ha 

funnit en rad publikationer som kan sätta in min studie i ett spännande sammanhang.  

   Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson, Stefan Lundblad m.fl. som författat boken Med börd, 

svärd och pengar (2003) menar att en medvetenhet är viktig inte minst ur samhällselitens 

synpunkt. Eliten måste ha ett elitmedvetande; den måste uppleva sig som en elit och manife-

stera sin ställning.5 För denna uppsats är det intressant att undersöka den här typen av reso-

nemang lite närmare för att få en djupare förståelse av bänkplaceringar som en manifestation 

av status. Gudrun Andersson bidrar med en artikel i ovan nämnda bok där hon undersöker den 

lokala eliten i Arboga och deras strategier för att rumsligt manifestera sin ställning i samhäl-

let. Hon pekar på att manifestering handlar om att visa sin ställning och status och att detta 

givetvis tar sin utgångspunkt i gruppens elitmedvetande. Medlemmarna vet att de tillhör en 

exklusiv skara, en elit, och söker på olika sätt understryka detta gentemot varandra och gent-

emot omvärlden.6

   Andersson studerar visserligen inte bänkplaceringar utan visar hur centralt det var för eliten 

att framhäva sin egen status under 1600-och 1700-talen genom att köpa och bebygga de vikti-

gaste och finaste tomterna i staden.  

 

   I Anderssons undersökning visar det sig att elitens tomtinnehav var rumsligt koncentrerat 

till vissa delar av Arboga. Eliten ägde visserligen tomter över hela staden men det var inom 

Storroten och Västra norr som eliten flockades. Ett typiskt mönster som Andersson finner är 

att elitens ägande av tomter avtar ju längre från stadskärnan man kommer och i enlighet med 

detta menar Andersson att staden bör ses som ett rum, som tillhandahöll tydliga rumsliga hie-

rarkier. Syftet med detta var att manifestera sin position i samhället och därmed påverka hur 

andra uppfattade gruppen. Målet var att kunna bibehålla och reproducera sin plats i samhäl-

let.7

                                                 
5 Andersson m.fl, 2003. s 12 (förord) 

 

6 Andersson m.fl, 2003. s 13 (förord) 
7 Andersson, 2003. s 23 
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Stefan Lundblad bidrar även han med en artikel i boken Med börd, svärd och pengar som 

heter ”Skrivet i sten”. Han undersöker gravstenar i Gävle som tillkommit under början av 

1800-talet. Studien visar hur behovet att manifestera status sträckte sig ända in i döden. Han 

menar att avsikten med detta var att en sista gång upphöja sitt namn och att överföra sin makt 

till kommande generationer.8

   Även begravningscermonien menar Lundblad var av stor vikt när det gällde att uttrycka 

status. Genom exempelvis klockringningen kunde innevånarna lätt höra om det var en förmö-

gen man som skulle begravas. I regel beror detta på att ringningen var förlagd med särskilda 

avgifter och fattigare människor valde att begrava sin döda före högmässan varigenom ring-

ningen inte var ålagd avgift. En förmögen man kunde på så vis manifestera sin ställning ända 

in i döden genom att låta hålla en särskild klockringning vid begravningen.

 

9

   Lundblad menar att det under 1700-talet utan tvekan var så att familj och affärer var ett. 

Man använde sig av sin familj både för att tillskansa sig ekonomiskt kapital men också för att 

bibehålla den sociala ställning man uppnått. Familjen var en viktig del av offentligheten och 

syftade till att vidmakthålla den sociala reproduktionen. För exempelvis en handelsman var 

ryktet en viktig del i det tillitsskapande som i sin tur var viktigt för att kunna bedriva affärer.

   

10

   Som ett exempel på hur viktig denna tillit var menar Lundblad att ett handelshus kunde 

komma på fötter igen bara genom att knyta en handelsman till sig som var känd för att vara 

driftig och hederlig. Häri ligger orsaken till att familjen försökte bibehålla äran när en famil-

jemedlem avled. Utan ryktet och tilliten som var förknippad med äran kunde man inte fortsät-

ta sin ekonomiska verksamhet. På gravstenarna visar Lundblad att man ofta framhävde per-

sonliga egenskaper hos den avlidne, så som hederlighet, redlighet och förnuft. Genom att be-

tona dessa egenskaper försökte man bygga upp och överföra statusbilden till nästa generation 

för att säkra den sociala reproduktionen.

 

11

   Bernt Gustafsson berör ämnet bänkplacering i sin bok Kyrkoliv och samhällsklass (1950). 

Han argumenterar för att en undersökning som vill beröra social skiktning inom kyrkolivet 

torde lämpligen börja med bänkdelningen. Därigenom var församlingen, när den var samlad 

till gudstjänst, delad i många tydligt markerade skikt.

  

12

Gustafsson undersöker i sin studie en mängd olika socknar och städer under 1870 och 80-tal. 

Tidsperioden han har valt ligger en bit fram i tiden jämfört med min studie, men jag finner 

 

                                                 
8 Lundblad, 2003. s 13 
9 Lundblad, 2003. s 40 
10 Lundblad, 2003. s 43 
11 Lundblad, 2003. s 44 
12 Gustafsson, 1950. s 36 
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hans studie relevant då grundfrågorna är liknande, alltså bänkdelning och social skiktning. 

Gustafsson gör också en historisk tillbakablick och menar att under medeltiden hade ibland 

menigheten endast de allra förnämsta överhuvudtaget en sittplats i kyrkan. I någon nämnvärd 

grad hade bänkar inte börjat användas i kyrkorna förrän mot slutet av medeltiden och med 

reformationen.13

   Från början hade bänkrummen satts upp och ägts av enskilda borgare. De hade varit privat 

egendom som kunnat köpas eller ärvas, detta gällde även bänkrum som hade satts upp på kyr-

kans bekostnad. I början av 1700-talet förändrades detta mönster och kyrkan gjorde anspråk 

på att äga bänkrummen och tog ut en årlig avgift för platserna. Detta var ett sätt för kyrkan att 

öka sina inkomster genom att ta ut hyra. Gustafsson menar att avgifterna i regel var reglerade 

utifrån bänkrummets placering. De bättre belägna bänkarna var belagda med en högre avgift 

och vice versa. De fattigaste hade inga bänkplatser utan fick i den mån det var möjligt sätta 

sig på lediga platser längst bak i kyrkan. Gustafsson exemplifierar med att man i Dalstorp, 

som ligger i Västergötland, menade att ”Lorten ska`te dörra”.

 

14

   Efter Gustafssons ganska gedigna genomgång av bänklängder från en mängd olika orter i 

Sverige drar han slutsatsen att den sociala skiktningen inom kyrkolivet var som mest tydlig i 

städerna. På landsbygden var markeringen av social tillhörighet inte lika markant men sam-

bandet mellan kyrkolivets sociala skiktning och skiktning inom samhället är påtaglig i alla 

undersökta orter. Han pekar på att det i samtliga av hans berörda fall av social skiktning inom 

kyrkolivet gått tillbaka på en motsvarande social och ekonomisk skiktning i samhället. Att 

den sociala skiktningen således är mer markant i städerna beror helt enkelt på att städerna var 

mer socialt skiktade än landsbygdens samhällen.

 

15

   Gustafsson menar att grunden till denna sociala skiktning ligger i en samhällelig objektiv 

ekonomisk skiktning. I viss mån har politiska och sysselsättningsmässiga faktorer spelat in 

men de verkar inte vara av någon större vikt anser Gustafsson. De subjektiva faktorer som 

Gustafsson kunnat konstatera påverka skiktningen inom kyrkolivet menar han har berott på 

den objektiva skiktningen. De har i slutändan inte heller haft samma betydelse som den objek-

tiva skiktningen.

 

16

Lars Edgren som arbetar med ett liknande forskningsprojekt är kritisk mot Gustafssons upp-

fattning. Edgren menar att det är viktigt att möta frågor som rör social struktur från nya per-

spektiv. Tidigare har forskningen främst utgått ifrån att klass grundar sig i en objektiv ekono-

  

                                                 
13 Gustafsson, 1950. s 37 
14 Gustafsson, 1950. s 37 
15 Gustafsson, 1950. s 218 
16 Gustafsson, 1950. s 219 
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misk ordning. I stället menar Edgren att man kan utgå ifrån att sociala skillnader är något som 

hela tiden måste skapas och upprätthållas i det vardagliga samspelet mellan människor.17

Edgren är i sina resonemang starkt inspirerad av den franske sociologen Pierre Bourdieu, vars 

utgångspunkt är att alla samhällen kan analyseras utifrån en ojämlik tillgång till olika typer av 

kapital. Centrala element i Bourdieus analyser var kulturellt och ekonomiskt kapital, men av 

avgörande betydelse är också vilka kapitalformer som får samhälleligt erkännande, de som 

Bourdieu kallar för symboliskt kapital.

 Han 

framför i och med detta ett lite mer modernt perspektiv där han betraktar status och klass som 

något subjektivt. I Arbetarhistoria presenterar han en del av sina resultat.  

18

   Det är med denna utgångspunkt Edgren sedan undersöker hur människor satt placerade i S:t 

Petri kyrka i Malmö under 1700-talet. Då jag själv valt att göra en liknande undersökning 

finner jag Edgrens studie ytterst relevant. Edgren menar att det första som blir tydligt i hans 

material är den strikta könsuppdelningen. På höger sida av kyrkans mittgång satt enbart män 

eller pojkar och till vänster satt alla kvinnor och flickor. Uppdelningen av kyrkorummet följde 

dock inte bara könstillhörighet även om det på ytan kunde verka så, utan Edgren pekar på att 

den som kunde särskilja klädedräkter kunde se att placeringen i kyrkan inte var slumpmässig. 

I mittskeppets bänkrader på manssidan fann man kungens lokala representant. Bakom dem 

satt officerarna ifrån stadens garnison och därefter följde bänkar för stadens borgmästare och 

råd.

 

19

   Det blir uppenbart att placeringen följer ett mönster för över- och underordning menar Ed-

gren. De som hade politisk och administrativ makt och de rikaste borgarna i staden återfinns i 

detta mittskepp och på kvinnosidan upprepas mönstret. Ju längre bak i kyrkan man satt desto 

lägre social status hade man. Att sitta utmed en vägg var heller inte förknippat med hög status 

i staden.

 

20

   En ytterligare intressant aspekt av Edgrens undersökning är att bänkplaceringarna uttryckte 

status och anseende och inte mer grundläggande ekonomiska förhållanden. Bänkplaceringarna 

gav uttryck för en subjektiv uppfattning av den sociala ordningen, till skillnad från de mer 

objektiva ekonomiska förhållandena. I detta resonemang skiljer sig Edgren ifrån Gustafsson 

vilket jag tidigare påpekat. Gustafsson anser ju som bekant att objektiva faktorer, som rena 

ekonomiska skillnader, spelar en stor roll för den sociala skiktningen inom kyrkan. Edgren 

 

                                                 
17 Edgren, 2008. s 32 
18 Edgren, 2008. s 33 
19 Edgren, 2008. s 33 
20 Edgren, 2008. s 35 
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pekar här snarare på att det är ett aktivt skapande av skillnad istället för de objektiva samhäl-

leliga ekonomiska faktorerna som är viktiga när det rör sig om skiktning och kyrkoliv.  

   Med detta i bakhuvudet finner Edgren visserligen det allmänna mönstret i kyrkan intressant, 

men han menar att det blir ännu mer angeläget att närmare undersöka undantagen. I Edgrens 

studie sticker en bagare vid namn Isac Malmvik ut. Han hade sin plats direkt bakom borgmäs-

tares och rådmäns bänkar långt fram i kyrkan. Han var inte speciellt förmögen och via bänk-

längden kan man inte säga så mycket mer om honom, men i och med detta menar Edgren att 

det var möjligt att bryta upp de annars ganska tydliga mönstren. Ett annat exempel Edgren ger 

är en handelsman som sitter bland hantverkarna i kyrkans södra kapell. Att han sitter på denna 

plats menar Edgren vara ett uttryck för att han inte blivit accepterad av sina ståndsbröder.21

   Det Edgren gör med sina källor är att han ser dem som ett bidrag till ett aktivt skapande av 

skillnad. Genom ständig upprepning av dessa ordningsprinciper blir de ett sätt att upprätthålla 

dessa skillnader, emellertid inte helt utan utmaningar och undantag. 

 

   Även Egil Johansson berör ämnet om bänkplatser i sin bok Kyrkböckerna berättar (1983). 

Boken är skriven som en handbok i hur man kan använda kyrkböcker i sin forskning. Boken 

berör många olika aspekter av vad kyrkoböckerna kan säga oss idag. Störst relevans för min 

studie har emellertid kapitlet angående bänkplatser. Där skriver Johansson: ”att veta sin plats 

var inte endast att hitta rätt i kyrkan eller besinna sin bänklöshet. Det var också att inse att 

hela kungariket Sverige därute stod bakom det hela.”22

   De bänklängder som Johansson undersöker närmare är upprättade i Tuna socken mellan 

åren 1817-1820. Han menar att undersöka bänklängder kan vara fruktbart då de väl illustrerar 

växlingar av människoöden och tecknade något av livet i församlingen. Sittande rad efter rad 

formade sockenborna själva sin historia och kyrkorummet blev som en uppslagen bok. Jo-

hansson menar faktiskt att kyrkorummet var som en uppslagen bok. Där sågs alla sitta efter 

stånd och villkor, kön och ålder. I Tuna socken satt bönderna under det höga valvet. Under 

läktaren satt torparna, hantverkarna och de avskedade båtsmännen. Männen hade sin sida och 

kvinnorna hade sin och inom varje kvarter

 Detta citat visar att samhälleliga struk-

turer letade sig ända in till kyrkans bänkplacering.  

23 fick var och en plats efter ålder. De äldsta satt 

främst. Uppe på läktaren satt ståndspersonernas kvinnfolk med sin stass och båtsmännen med 

sina uniformer.24

                                                 
21 Edgren, 2008. s 36 

 

22 Johansson, 1983. s 63 
23 Bänkkvarter har samma betydelse som en sammanhållen rad med bänkar. 
24 Johansson, 1983. s 67f 
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Det var dock några rader som lyste starkare än de andra menar Johansson. Prästbänken i koret 

och tionde bänken på manssidan, liksom åttonde bänken på kvinnosidan. Där satt ståndsper-

sonerna, där kunde herrskapsglansen lysa fram skriver Johansson.25

   Tvister och ett utmanande av den rådande ordningen förekom ibland gällande hur man skul-

le sitta i kyrkan. Johansson exemplifierar med en inflyttad båtmansänka som fick rum på den 

andra kvinnobänken tvärtemot den fastlagda ordningen. Hon hörde inte hemma i bondkvin-

nornas kvarter. Efter en diskussion beslöt sockenmännen att bänklängden fick ändras så att 

hon fick sitta bland torparkvinnorna. Johansson pekar på att en dylik diskussion i socken-

stämman ger en inblick i bänkläggningens villkor och hur sockenborna uppfattade den. Alla 

var medvetna om mönstret i bänkarnas kvarter.

 

26

   Annika Sandén har i artikeln ”Kyrkan, kvinnorna och hierarkiernas dynamik” närmat sig 

hierarkier och manifestering av status i kyrkorummet utifrån ett kvinnoperspektiv. Hon stude-

rar allmogekvinnor och utgår ifrån att den gruppen inte var en homogen grupp utan att den 

inrymde en mängd olika informella hierarkiska skikt som formades av och manifesterades 

genom det sociala samspelet. Perioden hon fokuserar på är 1600-talet vilket är innan tiden jag 

intresserat mig för. Hennes utgångspunkter och material är dock intressant för min studie då 

hon arbetar med bland annat bänkplacering och manifestering av status. Den geografiska plats 

hon undersöker är Linköping och där framträder kvinnorna som särskilt medvetna i använ-

dandet av kyrkorummet. Sandén finner detta intressant och en aning paradoxalt då kyrkan 

troligen var den institution som hade störst informell och formell makt att befästa en generell 

kvinnlig underordning. I sin artikel vill Sandén lyfta fram möjligheten att även se kyrkorum-

met som kvinnornas sociala arena.

 

27

   Hon pekar på att dopet, begravningen, vigseln och kyrktagningen var ceremonier som folket 

använde i både andligt och världsligt trygghetsskapande. Exempelvis var begravningen också 

en social händelse, den var en akt mellan grannar menar Sandén. Bara den som levt efter kyr-

kans normer fick begravas på kyrkogården med tillbörliga ritualer. Den rätta begravningen 

sade därför något om den dödes ära, men också om de efterlevandes. De kyrkliga ceremonier-

na användes för att reglera och balansera sociala positioner och för att befästa och manifestera 

positioner.

 

28

                                                 
25 Johansson, 1983. s 68 

 Detta är något som stämmer väl överens med Lundblads undersökning som pre-

senterades ovan. 

26 Johansson, 1983. s 73 
27 Sandèn, 2006. s 643f  
28 Sandèn, 2006. s 645 
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Vidare menar Sandén att då människor använde kyrkans ceremonier i trygghetsskapande syf-

ten och för att befästa tillhörighet till viktiga nätverk, var allmänheten beroende av tillgången 

till kyrkan. I och med detta hade kyrkan ett viktigt instrument för att utöva makt. Genom att 

sanktionera rätten till kyrkans ceremonier och genom den institutionaliserade kyrkotukten 

hade kyrkan makt att implementera kristna handlingsnormer, men också en officiell religiös 

och politisk samhällssyn präglad av hierarki och lydnad.29

   Via detta menar Sandén att det var möjligt att förmedla och befästa en särskild maktordning. 

Eftersom gudtjänstdeltagandet var påbjudet och kyrkan besöktes oftare än tinget hade den en 

mycket stor betydelse för att befästa och påminna om en social och samhällelig ordning, såväl 

praktiskt som symboliskt.

  

30

   Enligt Sandén var kyrkorummet inte bara platsen för församlingens gudstjänster och ge-

mensamma firande av högtider. Liksom flera av de andra forskarna jag presenterat poängterar 

Sandén att kyrkorummet även var kopplat till världsliga sociala dimensioner. Hon pekar på att 

kyrkorummets bänkrum genom detta var förknippade med en världslig ordning, då olika 

gruppers placering uttryckte rangen i lokalsamhället. Församlingens placering skulle visuali-

sera den rätta samhälleliga ordningen. Sandén är emellertid noga med att påpeka att hierarkin 

inte var oföränderlig eller att rollerna var stadigt fastlagda. Långdragna strider om placeringen 

var under den tidigmoderna perioden vanliga, i synnerhet mellan kvinnor menar Sandén. Des-

sa strider visar att kyrkorummet var kopplat till den världsliga sociala ordningen. Dessa stri-

der togs på stort allvar både bland kvinnorna och sockenstämman. Detta menar hon tyder på 

en vertikal samsyn mellan kvinnorna och sockenstämman när det gäller bänkrummets potenti-

al att bestämma och förmedla en social position.

 

31

   Sandén föreslår avslutningsvis att kyrkolivet och dess olika återkommande riter var instru-

ment som manifesterade i synnerhet kvinnors ära och status i lokalsamhället. Kyrkans cere-

monier hade alltså makt att förändra och förflytta kvinnors sociala position i en riktning som 

gynnade dem, vilket för de flesta kvinnor naturligtvis var eftersträvansvärt.

 

32

                                                 
29 Sandèn, 2006. s 645 

 

30 Sandèn, 2006. s 645 
31 Sandèn, 2006. s 650f 
32 Sanden, 2006. s 658 
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Bakgrund 
Inledningsvis i denna bakgrund har jag ambitionen att presentera en bild av hur Falun som 

gruvsamhälle och bergsstad såg ut under 1700-talet. Detta för att upprätta ett slags ramverk 

som min undersökning förhåller sig till. Beskrivningarna kommer att vara ganska generella 

för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Vad jag vill presentera är bland annat bergs-

stadsbegreppet, ekonomiska förhållanden, stånd och yrken, människor och miljöer, befolk-

ningsförhållanden och social problematik.  

   Avslutningsvis i detta bakgrundskapitel går jag närmare in på kyrkan som mötesplats, Kris-

tine församling och dess historia. Detta görs för att presentera den sociala arena där min studie 

utspelar sig lite närmare. Även denna beskrivning kommer att vara i relativt generella ordalag 

för att ge läsaren en så bred bild som möjligt av mötesplatsen, församlingen och kyrkan. 

Bergstaden Falun 

Den klassiska skildringen av Falun i början av 1700-talet har givits av en samtida, Olof Nauc-

ler: ”Staden är även rätt stor och en av de förnämsta i Sverige näst efter Stockholm, visserli-

gen inte på grund av sina dyrbara och lysande byggnader men på grund av sin ryktbarhet och 

sin talrika befolkning”.33 Grunden för denna ryktbarhet är den berömda koppargruvan, som 

givit staden sin speciella karaktär. Enligt Naucler är Falun ”gruvans dotter” och har denna att 

tacka för sin tillväxt. Han beskriver, hur eldarna från rostugnarna nattetid sprider ett så klart 

sken, att staden liknar ett upplyst härläger, och han finner synen underbar och skön. Vintertid 

ligger dock svavelröken svart och tung över Falun och dagsljuset förbyts i ogenomträngligt 

mörker.34

   Naucler talar om Falun som en av de förnämsta städerna i riket. Då staden i början av 1640-

talet erhöll sina privilegier, intog den främsta rummet bland uppstäderna i den rangordningen, 

som utarbetats för att ligga till grund för bevillningen och voteringsordningen i borgarståndet. 

Den ursprungliga rangordningen försköts då Skåne-landskapen inordnades i riksgemenska-

pen. Vid ständermötet 1710 innehade Falun rum nummer 12 i borgarståndet och under hela 

frihetstiden rum nummer 15. Huruvida städernas rangordning ger en tillförlitlig bild av de 

faktiska förhållandena är svårt att säga något om men det äger sitt intresse främst som ett ut-

 

                                                 
33 Citerat ifrån Eriksson, 1970. s 1 
34 Eriksson, 1970. s 1 
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tryck för samtidens uppfattning. Ännu i början av 1700-talet ansågs Falun vara en betydande 

stad.35

 

 

Bergstadsbegreppet 

Det är det nära sambandet mellan stad och bergverk som är det mest karaktäristiska för den 

klassiska bergsstaden. Det som uttrycker detta är bergsmännens starka ställning inom borger-

skapet och borgarnas skyldighet att delta i bergshanteringen. Denna enhet mellan bergverk 

och stad återspeglas även inom administration och jurisdiktion. För Sveriges del kan det vara 

av vikt att skilja mellan bergsstäder i egentlig mening och bergslagsstäder, endast Sala och 

Falun räknas till den första kategorin.36

   Historikern Karl Gustaf Hildebrant erinrar om att termen bergsstad förekommer i ingressen 

till privilegiebrevet för Sala 1624 och i en begäran från bergsamtet 1640 att Falun så som fri 

bergsstad borde befrias från lilla tullen och accisen.

  

37

   I början av 1600-talet har de svenska myndigheterna vid Salberget och vid Kopparberget 

försökt skapa motsvarigheter till kontinentens bergsstäder, men det har stannat vid försök. För 

Faluns del var svårigheterna stora att på svensk mark förverkliga det klassiska bergsstadsidea-

let. 1600-talets Falun kom i realiteten att skilja sig radikalt ifrån den bild som de första privi-

legieutkasten skisserade. Tanken på att sammangjuta stad och bergslag skulle emellertid få 

förnyad aktualitet cirka hundra år senare om än också ifrån andra utgångspunkter. Det konkre-

ta uttrycker för detta blev 1720 års förening.

 

38

 

 

1720 års förening 

Införandet av bergsstadsförfattningen i Falun sker snabbt, effektivt och hårdhänt. Såsom före-

ningsakten var utformad kom den i första hand att gynna Stora Kopparbergslagens intressen. 

Falu stad hade växt upp i Kopparbergets skugga och dess borgerskap, som under gruvans 

storhetstid hade fått tagit del av välståndet, hade i början av 1700-talet fått se sina villkor för-

sämras. Gentemot Bergslagen utgjorde borgerskapet en minoritet. 1720 års vågbok redovisar 

ungefär 300 brukande bergsmän och 1720 års kontributionslängd redovisar 59 handlande och 

96 hantverkare i Falun, alltså sammanlagt 155 personer.39

                                                 
35 Eriksson, 1970. s 2 

 

36 Eriksson, 1970. s 29 
37 Eriksson, 1970. s 29 
38 Eriksson, 1970. s 29 
39 Eriksson, 1970. s 48 
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Den förening, som 1720 ingicks mellan stads- och bergslagssocieteterna, omfattade i realite-

ten både stadens invånare, bergsmän och borgare, och gruvdelsägare boende på andra håll. De 

praktiska konsekvenserna av detta hade inte beaktats vid Föreningens tillkomst. Det var ett 

idealsamhälle som tecknats i föreningsakten, ett samhälle där fullständig intressegemenskap 

rådde och där gruvans och stadens myndigheter, förenade i bergsrätten, fungerade både som 

företagsledning och stadsstyrelse. Ett symboliskt uttryck för detta var att man 1721 lät trycka 

en kopparpollett som fick formen av minnespenning över Föreningen. Den avbildar både gru-

van och staden och bär inskriptionen: ”Bägge ett ändamål”, något som skulle visa sig svårt i 

1700-talets Falun.40

   På det ekonomiska området framträdde det för föreningstiden karaktäristiska problemet att 

finna en lämplig form för gemenskapen mellan stad och bergslag utan att för den skull rubba 

de båda societeternas speciella rättigheter och förmåner. Några förutsättningar för en fullstän-

dig integration fanns inte, å ena sidan rörde det sig om ett storföretag med vittomfattande 

verksamhet och å andra sidan en stadsförvaltning med begränsade resurser. Enligt 1720 års 

förening skulle emellertid en viss ekonomisk gemenskap upprättas mellan Falu stad och Berg-

slagen. De bägge parternas ojämna ekonomiska kraft kom tillslut att orsaka klagomål, främst 

från Bergslaget men också ifrån stadens borgare. 1731 beklagade sig bergmästare Troili inför 

bergsrätten över att Bergslagens kassa svårt graverades av utläggen till stadens stat. Redan 

tidigare hade även borgerskapet uttryckt sitt missnöje med de rådande förhållandena. I sina 

besvär, till 1726 års riksdag, över Föreningens utformning och tillämpning begärde borger-

skapet att stadens och Bergslagens kassor skulle åtskiljas. Dessa dispyter blossade upp med 

jämna mellanrum under de kommande 40 åren och den 9 januari 1765 kommer en resolution 

från Kungl. Maj:ts som avgjorde att Bergslagens och stadens kassor ska hållas åtskiljda. Sta-

dens såväl som Bergslagens kassor skulle emellertid alltjämt stå under bergsrättens förvalt-

ning och att de båda societeterna skulle vara likställda underströks genom ett påbjudet revi-

sionsförfarande.

 

41

 

 

Stånd och yrken i frihetstidens Falun 

Ståndsstatistiken från 1700-talet kan inte betraktas som helt tillförlitlig då insamlingsarbetet 

på den tiden ofta var besvärligt.  Det är inte allt för troligt att hela befolkningen redovisades. 

Trots detta bidrar ståndstatistiken till att förtydliga bilden av det svenska samhället under 

                                                 
40 Eriksson, 1970. s 48 
41 Eriksson, 1970. s 72 
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1700-talet, så också förhållandena i Falun.42

   De båda främsta stånden, adel och präster, har haft förhållandevis få företrädare i Falun. I 

Stora kopparbergs församling hade adeln ingen representation alls. I Kristine församling fanns 

det däremot fem personer som kategoriserats under rubriken Ridderskap och adel. Det var 

landshövdingen och hans familj som här återfanns i den sociala hierarkins topp. Under andra 

halvan av 1700-talet uppvisade Kopparbergs län en väldigt låg frekvens av präster och skol-

stat. Under denna rubrik återfinns år 1749 20 stycken personer. 1769 hade antalet ökat något 

och 27 personer är kategoriserade under denna rubrik.

 De ståndstabeller som föreligger efter 1749 re-

dovisar befolkningen i Kristine och Kopparbergs församlingar. Då denna studie främst berör 

Kristine församling ligger mitt fokus där, men Stora Kopparbergs församling kan vara intres-

sant ur en jämförande synpunkt. Ofta redovisar jag här även siffror för hela Falu stad för att 

ge en bild av hur det såg ut i hela Falun. 

43

   De ofrälse ståndspersonerna var i Falun dock fler. Räknar man till denna grupp inte bara 

ståndspersonerna utan även kronobetjäning och ståndens ”hederligare betienter”, finns det i 

Falun 111 män och 95 kvinnor år 1749. De som sannolikt hörde till de ofrälse ståndsperso-

nerna var bergverksledningen, landsstaten och officerare boende i staden.

 

44

   Liksom de främsta stånden var även borgerskapet relativt fåtaligt i Falun. Vid 1700-talets 

mitt omfattande det cirka 150 personer. Ett par fabrikörer och i övrigt burskapsägande hand-

lande och hantverkare. De handlande kan emellertid ha varit flera då även en del bergsmän 

innehade burskap för att i större utsträckning kunna bedriva förlagshandel med sitt arbetsfolk. 

Bland hantverkarna utgjorde skomakeri den största delen men det fanns även några förmögna 

och inflytelserika hantverkare; guldsmeden Sjöberg, tenngjutaren Logren, kopparslagaren 

Westman och buntmakaren Rothermundt. Tre fabrikörer finns införda i ståndstabellen och 

dessa var Anders Fahlèn, som drev ett bomullsspinneri, Johan Martin Munktell, innehavare av 

en klädes och frisfabrik och Daniel Fredrik Theel, som 1755 anlagt ett pipbruk i Falun.

 

45

   En handlare som omtalas i texterna om Faluns historia är en man vid namn Litström. Han 

hade en butik i hörnet av Slaggatan och Nybrogatan men gjorde affärer över hela landskapet. 

Hans inflytande anses ha varit stort då han till och med gav ut egna sedlar, vilka man handla-

de med i stora delar av landet. Ett ordspråk från en dalasocken säger ganska mycket om hans 

 

                                                 
42 Eriksson, 1970. s 185 
43 Eriksson, 1970. s 186 (Detta beror antagligen på att man endast räknat de som Bergslaget betalade.) 
44 Eriksson, 1970. s 186 
45 Eriksson, 1970. s 187 
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inflytande och hårdhet i kreditaffärer: ”Nu är stur bäflighet i Gagnef. Släppa vi ut getterna så 

taga vargen dom och hålla vi dem hemma så tagas de från oss av Litström.”46

   Den absolut största gruppen som redovisas i dessa ståndstabeller är bruksfolk. I 1769 års 

tabell redovisas 779 män och 980 kvinnor i denna kategori och en majoritet av dessa hörde till 

Kristine församling. Deras yrken kunde variera ganska mycket men de flesta av dem var 

gruvdrängar. Andra yrken inom denna kategori var sovrare, smältare, tegelslagare, vedhugga-

re och skutkarlar.

  

47

 

 

Sociala problem i 1700-talets Falun 

Det som framträder som det mest påtagliga sociala problemet i Falun vid denna tid var de 

många ensamstående kvinnorna och de fader- och moderlösa barnen. I 1700-talets Falun var 

det ett ganska markant kvinnoöverskott och särskilt många verkar änkorna ha varit. I slutet av 

1700-talet fanns det i Falun 200-250 gruvarbetareänkor i staden och de torde inte ha varit fär-

re tidigare.48

   Ett vanligt sätt för dessa fattiga ensamstående kvinnor att försörja sig var att ta arbete som 

krögerskor eller månglerskor. Ett svårt slag för dem, som livnärde sig på brännvinsförsäljning 

blev 1731 års kungliga förordning om brännvinsaccis i städerna. Detta skulle komma att 

drabba många fattiga kvinnor som efter detta ofta fick vända sig till tiggeri. Enligt bergsrät-

tens protokoll hade många kvinnor infunnit sig på rådhuset i tårar över att deras ringa förtjänst 

nu skulle tas ifrån dem. Beskedet de fick ifrån stadens myndigheter var att man nu måste in-

rätta sig efter höga överhöghetens befallning.

 

49

   Enligt längderna för krögar och månglaraccisen har de flesta av dessa återfunnits i de typis-

ka arbetardistrikten; Gamla Herrgården, Östanfors och Övre Elsborg. Det fanns i Falun 16 

krogar och en stadskällare år 1749.

 

50

   De fader- och moderlösa barnen var ett problem redan på 1600-talet i Falun och problemet 

kvarstod även under 1700-talet. Många bergsrättsprotokoll från 1700-talet vittnar om att tig-

garpojkar strök omkring i staden. Flera förslag dryftades i dessa protokoll angående hur man 

kunde få bukt med problemet. Ett förslag som vann allmänt bifall var borgmästare Salenius 

förslag att de skulle sysselsättas vid ett tobaksspinneri. Andra förslag som dryftades var att 

pojkarna kunde bli soldater eller att de kunde ges arbete i någon manufaktur. 1700-talet var på 

 

                                                 
46 Citerat från Andersson m.fl, 1998. s 19 
47 Eriksson, 1970. s 188. En skutkarl är en besättningsman på en skuta. 
48 Eriksson, 1970. s 192 
49 Eriksson, 1970. s 193 
50 Eriksson, 1970. s 193 
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många sätt en bekymmersam tid i Falun. Stora bränder härjade i staden och dessa följdes av 

nödår. Uppgifterna är många från denna tid om en tilltagande fattigdom och minskad folk-

mängd. Särskilt belysande var de fattiga och sjuka som inte intagits för vård. Antalet steg un-

der 1700-talet och 1769 uppgick de i de båda församlingarna till 10 män och 172 kvinnor.51

 

 

Fritid i Falun under 1700-talet 

Under 1700-talet var nöjesutbudet ganska stort i Falun. Det fanns en teater och i det som sena-

re kom att kallas Arbetarhuset fanns en marionetteater. Det kostade 6 runstycken per person 

för ”sämre folk” i inträde och herrskap och ståndspersoner fick erlägga en proportionelig av-

gift för att se teater. Teatern låg längst norrut på Trotzgatan och där sattes bland annat en 

fransk opera vid namn Zemira och Azur upp år 1788.52 På åsen fanns det ett vaxkabinett där 

man kunde se konsuln Bonaparte, två generaler och två afrikanska prinsar. I ett annat av 

rummen kunde man se erimiten Don Pedro i en grotta, liknande den som han levt i cirka 30 år 

i en spansk öken. Han var så behändigt gjord att man kunde vrida på hans huvud åt båda 

håll.53

   Vad umgängesliv beträffar så höll man strängt på seden att inte umgås utanför sin egen 

samhällskrets. Inte ens hantverkare och köpmän verkar ha kunnat umgås med varandra fast de 

hade lika god utbildning och ofta var lika förmögna. Vid festliga tillfällen klädde man ofta 

upp sig. Inom de mer bemedlade skikten hade äldre män så kallade kanonlockar vi öronen och 

pudrade håret. Krusat skjortkrås, kortbyxor, höga damasker och tyska skor med breda spännen 

eller tofsprydda stövlar med höga skaft kunde vara en klädsel för ett festligt tillfälle. Damerna 

klädde också upp sig, då ofta med sidenpälsar, klädeskapotter, snäva kjolar med ett litet släp 

och korta klänningsliv.

 

54

   Ett exempel på ett tillfälle då man gärna klädde upp sig var en för Falun utmärkande vårsed 

som kallades Maja på gettorget. Denna sed hörde ihop med firandet av sista april. På stadens 

nordligaste torg restes, under stor anslutning av människor i alla åldrar, en ståtlig majstång 

klädd med lingonris och enris bundna med färgglada band. Upptill på stången sattes ett gro-

teskt kvinnohuvud tillverkat av en säck fylld med halm. På huvudet sattes en slöja och en 

krans. Detta var för att fira vårens ankomst.

 

55

                                                 
51 Eriksson, 1970. s 195 

 

52 Andersson m.fl, 1998. s 24 
53 Andersson m.fl, 1998. s 24 
54 Andersson m.fl, 1998. s 25 
55 Andersson m.fl, 1998. s 25 
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Kyrkan som mötesplats 

Att gå till kyrkan var inte bara förknippat med andlighet och allvar även om kyrkan under 

denna tid framstod som ganska sträng. Kyrkolivet präglades av en luthersk ortodoxi och den 

heliga skriften betraktades som en ofelbar norm för tro och vandel.56 Folklivet i och kring 

kyrkan var emellertid ofta av en annan karaktär och innebar att folket ingalunda lät allvaret ta 

överhanden. Ibland kunde det snarare vara tvärtom då kyrkobesökare, enligt kyrkoledningen, 

intog en respektlös och lättsam attityd i högtidliga sammanhang. Den roll som predikan hade 

fått ställde krav på församlingen. För att kunna förstå och vara delaktig i förmedlandet av det 

gudomliga ordet var man tvungen att sitta still och lyssna. Detta var något som vid ganska 

många tillfällen inte respekterades av besökarna. Prästerna fick ofta förmana församlingen till 

tystnad och de som utgjorde buller skulle ledas ut, och de som kom berusade till gudstjänsten 

hotades i kyrkoordningen med världsliga straff.57

   Ungdomarna, och då särskilt pojkarna, förefaller ofta aktivt ha bidragit till oordningen i 

kyrkan. På läktarna där ungdomarna ofta satt placerade var det ofta oroligt. Det var emellertid 

inte bara ungdomar som ställde till med oordning i kyrkan. Ofta kunde även vuxna vara en 

bidragande orsak till stök och det betraktades som allvarligare av kyrkans ledning. Ungdo-

mens tisslande och tasslande hade man större överseende med ifrån kyrkans sida och detta var 

oftast något som man kunde lösa på plats eller under sockenstämman om det inte rörde sig om 

grövre saker som slagsmål och liknande. 

  

58

   Även utanför kyrkan möttes gärna människor och socialiserade med varandra på olika sätt. 

Kyrkans ideal var att kyrkogården skulle vara en skön, stilla ort där man kunde betrakta döden 

och uppståndelsen. Det skulle vara en helig plats där man kunde vandra med gudfruktighet 

och vördnad. Folket såg emellertid kyrkogården som en arena för andra typer av aktiviteter. 

De dagar då alla församlingens innevånare kom till kyrkan för gudstjänst blev kyrkogården 

den givna mötesplatsen. Där kunde det förekomma köpenskap, lekar, spel och andra aktivite-

ter som hörde hemma på gator och torg. Dessutom var detta möte ett utmärkt tillfälle för ny-

hetsförmedling och skvaller församlingsborna emellan.

 

59

   I kyrkliga förmaningar uppmärksammades ofta att man måste få bort det oljud som sker vid 

kyrkodörrarna och på kyrkogården. Detta är något som finns i källor från både 1600- och 

1700-tal. Att ordningsproblemen fortlevde kan ses som ett tecken på att folket inte anammade 

kyrkans ideal och normer. Det är tydligt att dåtidens sociala ramverk kring kyrkobesöket lade 

 

                                                 
56 Malmstedt, 2002. s 29 
57 Malmstedt, 2002. s 35 
58 Malmstedt, 2002. s 48-49 
59 Malmstedt, 2002. s 59 
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allvarliga hinder i vägen för ett gudstjänstfirande i enlighet med kyrkans intentioner. Kyrko-

besöket var sannolikt det enda tillfället under veckan då alla innevånare i det aktuella området 

kunde komma tillsammans. Det är inte konstigt att detta möte blev en social tilldragelse. Man 

fick ett kärkommet tillfälle att dryfta nyheter och aktuella ärenden med långväga grannar, 

vilket kunde leda till att många dröjde kvar för länge på kyrkbacken eller smet ut innan guds-

tjänsten var avklarad.60

   Kulturen och det sociala ramverket kan förklara mycket av besökarnas beteende. Man bör 

emellertid vara noga med att påpeka att de flesta av besökarna hade en stark gudstro och att 

gudstjänsten faktiskt framstod som en betydelsefull religiös akt. Det som förefaller ha varit 

utmärkande är att religiositet och det sociala livet var sammanflätat på ett sätt som ter sig 

främmande utifrån ett modernt perspektiv. Det rådde ett samspel mellan religiösa och sociala 

värden som fick vissa konsekvenser när församlingsmedlemmarna möttes för gudstjänst.

 

61

Kristine församling och kyrka 

 

Kristine kyrka dominerar sedan tre sekler den centrala stadsbilden i Falun. Imponerande di-

mensioner och en pampig, men ändå ombonad interiör präglar detta ståtliga barocktempel. I 

motsats till Stora Kopparbergs anrika bergmanskyrka några kvarter längre norrut har Kristine 

inga dunkla och sägenomspunna traditioner. Rent kulturhistoriskt är kyrkan emellertid intres-

sant eftersom den är en av de äldsta och största kyrkor vars tillblivelse man känner till nästan i 

detalj. I allt väsentligt är den också fortfarande i dag samma kyrka som borgerskapet lät resa 

på 1600-talet vid Stora torget, kring vilken stadens och hela länets ekonomiska och administ-

rativa elit grupperades. 62

   Kristine kyrkas uppkomst är tätt förknippad med Falu stads tillkomst och privilegier liksom 

Stora Kopparbergs kyrka är tätt förknippad med bergshanteringens genombrott i Kopparber-

get. Som ett resultat av bergshanteringens genombrott ökade befolkningsmängden explo-

sionsartat i området och i sin tur medförde detta att Stora Kopparbergs kyrka snabbt blev otill-

räcklig och trång. För att provisoriskt lösa problemet anlades en tillfällig gudstjänstlokal i 

Borns Hyttgård vid Gamla Herrgården, men också den blev snabbt överfylld.

 

63

   Karl IX beslöt redan 1607 att främja utvecklingen i bygden genom att anlägga en stad vid 

den expansiva marknadsplatsen på Falan intill Kopparberget och ett preliminärt privilegiebrev 

utfärdades detta år. Gustaf II Adolf lät förnya privilegierna 1624 men de definitiva stadsprivi-

 

                                                 
60 Malmstedt, 2002. s 70 
61 Malmstedt, 2002. s 70 
62 Ahlberg, 1977. s 37 
63 Ahlberg, 1977. s 37 
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legierna lät vänta ända till 1641 och därmed blev den gamla gruvsamhället också hövdingesä-

te med en stadsplan efter kontinental förebild. En grundförutsättning för stadsrättigheterna var 

emellertid att staden fick en egen väl tilltagen kyrka och planeringsarbetet för denna var gans-

ka långt framskridet när privilegiebrevet undertecknades. Drottning Kristina skänkte förlöns-

penningar och hennes förmyndarregering medverkade till att mark för helgedomen uppläts 

från en gård på åsen. Det var även regel att uppkalla en ny kyrka efter regenten, men sedan 

drottningen abdikerat och övergått till katolicismen blev det omöjligt att uppkalla kyrkan efter 

henne. Den kallades därför för Falu Nya Kyrka ända fram till 1700-talets slut då man över-

gick till att kalla den Kristine kyrka.64

   Den nya kyrkan blev en välkommen tillflyktsort för stadsborna, men också ett flitigt utnytt-

jat vilorum för borgerskapets bortgångna. Faktum är att den nya kyrkan skulle främst tjäna 

borgare och tjänstemän medan Stora Kopparbergs kyrka alltjämt skulle vara bergsmännens 

församling.

 

65

                                                 
64 Ahlberg, 1977. s 37, Redelius, 1993. s 1 

 

65 Boethius, 1941. s 86 
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Undersökningen 
När jag närmare studerar de bänklängdsregister som finns noterade i kyrkorådsprotokollen för 

Kristine församling uppstår ett, enligt mig, väldigt tydligt mönster. För att underlätta den 

kommande presentationen av hur människor satt i Kristine kyrka på 1700-talet kommer jag 

här inledningsvis använda en skiss över hur Kristine kyrkas innandöme såg ut. Bänkarna har 

numrerats för att ge läsaren en bättre bild av vem som satt var. 

   Innan jag närmare går in på att presentera vem som satt var är det viktigt att påpeka att pre-

dikstolen har flyttats sedan 1700-talet. Den ursprungliga placeringen har jag markerat med ett 

X i skissen. Framflyttningen av predikstolen sker någon gång under 1900-talets första hälft 

och är en anpassning till den ständigt minskande skaran besökare på gudstjänsterna. Detta 

innebär att de bänkar som på nedanstående skiss står snedställda längst fram i kyrkan vid ti-

den jag undersöker stod rakställda.66

                                                 
66 Ekström, 1974. s 10 
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Bänkrum och status 

Som vi kan se på skissen ovan är bänkarna uppdelade i fyra rader. De två högra raderna, ifrån 

predikstolen sett, var reserverade för församlingens kvinnor och de två vänstra raderna var 

reserverade för församlingens män. Vad som också fanns men som är lite svårt att utläsa på 

skissen är en läktare som sträcker sig längs den bakre väggen. Även den var uppdelad så att 

kvinnorna satt till höger och männen till vänster.  

   Den vänstra raden mot mitten kallades för Den stora mansraden och där satt prästerskap, 

borgare, gruvmän, tjänstemän och hantverkare. Längst ner på raden, mot utgången, finns även 

ett fåtal personer med arbetaryrken. Den vänstra raden mot väggen kallades för Mansväggra-

den och där satt mestadels hantverkare och personer med arbetaryrken. Den högra raden mot 

mitten kallades Den stora kvinnoraden. Där satt företrädesvis borgerskapets och bergmännens 

fruar och döttrar. Även några få kvinnor som var knutna till hantverkare och män med arbe-

taryrken satt längre ner på denna rad. Raden till höger mot väggen kallades Kvinnoväggraden 

och där satt mestadels kvinnor som var knutna till män med hantverksyrken eller arbetaryr-

ken. Längst bak i kyrkan fanns det två läktare. Den ena på kvinnornas sida där många av bor-

gerskapets döttrar satt, och den andra på männens sida där det mest satt hantverkare. För att 

tydligare ge en bild av mönstret som framträder har jag kategoriserat människorna som satt i 

kyrkan och illustrerar detta genom nedanstående bild. 
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Bänklängdsregistret över den Stora mansraden börjar på rad No7. Det kan ha varit så att bän-

karna framför bänk No7 stod tomma, men det är troligare att dessa användes av prästerskapet 

och av personer som inte behövde avlägga en avgift för sin plats som exempelvis borgmästa-

ren och landshövdingen. Noteringar i ett protokoll från 1758, vilket är cirka ett decennium 

tidigare tyder på detta.67

   I bänk No7 satt buntmakaren Gottfried Rothermundt och handlare Litström. Rothermundt 

var även rådman i staden. Båda dessa män var förmögna och inflytelserika och omtalas ofta i 

olika källor.

  

68

   På rad No8 sitter grufskrivaren Johan Runden och bergsmannen Eric Tornmark. grufskriva-

ren Runden får platsen efter sin far som var bokhållare när han levde. På bänkarna sju och åtta 

sitter personer som var knutna till stadens borgerskap eller till bergverket. På de två komman-

de raderna No9 och No10 finns det två handlare noterade. Dels handelsbetjänten Salomon 

Berglind som fick platsen efter sin avlidne far handlaren Daniel Berglind. Det är i det fallet 

inte otänkbart att Salomon arbetat som handelsbetjänt i sin fars verksamhet och nu möjligtvis 

skulle ta över affärerna och får därför även överta hans plats i rad No9. Den andra handlaren 

heter Israel Strömblad och satt i rad No10.

 

69

   I raderna No11, 12, 13, 14 satt det män med med administrativa roller i staden. Två exempel 

på detta var notarien Pehr Wallin och materialskrivaren Helleberg. Dessa två herrar satt i bänk 

No12. I bänkarna 15 till 20 satt det nästan bara män med hantverksyrken. Detta verkar ha va-

rit ett hantverkarnas kvarter. Glasmästare Sätsman, hattmakare Österling, skomakaren Fahls-

ten, pipmakaren Wallmo, kärnaren Ehrs, snickaren Egnetius, kakelugnsmakaren Lundgren 

och knappmakaren Wolgefarth utgör exempel på hantverkare som satt i dessa rader. En Eric 

Danielsson övertog en plats efter sin far i rad No16. Det är inte otänkbart att hans far var en 

hantverkare och Eric nu övertar hans plats bland hantverkarna.

 

70

   I raderna 21 till 25 satt det företrädesvis män med arbetaryrken. Gruvarbetaren Eric Anders-

son Boell, vågdragaren Anders Engvall, tractaren Eric Lundström och gruvarbetaren Lars 

Jonsson är exempel på detta.

 

71

På sista raden längst ner i kyrkan finns något anmärkningsvärt noterat. Platserna på rad No29 

hade tillsammans reserverats av herr stadssekreterare Carleberg och handlare Forssberg och 

 I rad No22 hade skomakargesällerna tagit rum men det är möj-

ligt att de flyttade när de var klara med sin utbildning.  

                                                 
67 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1758 
68 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774, Eriksson, 1970. s 187 
69 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
70 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
71 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774. En vågdragare transporterar tullpliktigt gods till stadsvå-
gen. En tractare är en person som handskas med metall. 
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de betalade tillsammans 36 dahler för rummet. Antagligen så satt de inte där själva utan har 

reserverat detta rum till sitt tjänstefolk. Jag hittar visserligen inte Carleberg och Forssberg 

noterade på några andra platser i kyrkan men deras yrken tyder på att de förmodligen satt 

mycket längre fram i kyrkan. Som bilden ovan illustrerar satt dessa personer i så fall bakom 

personer vars yrken var av arbetarkaraktär, vilket antagligen inte hörde till vanligheterna. 

Stadssekreterare Carleberg var även en person med mycket inflytande i staden. Han blev vid 

en senare tidpunkt borgmästare i Falun och detta tyder på att han även innan hade en del 

makt.72

   Tvärs över mittgången, i Den stora kvinnoraden, satt männens fruar och döttrar och även en 

del änkor. Den stora kvinnoraden börjar på No6 och i den raden satt det företrädesvis fruar, 

döttrar och änkor som hade anknytning till en hantverksman. Skomakare Fahlsten dotter sitter 

där, snickare Tegenströms hustru likaså. En änka vid namn Christina Fahlèn satt också i den 

raden.

 

73

   Bakom den raden och några rader upp i kyrkan blev det plötsligt ”finare” titlar på männen 

kvinnorna är knutna till. På rad No7 sitter inspector Mobergs dotter Anna-Christina. Buntma-

kare och rådman Rothermundts dotter fröken Maija-Greta satt där och likaså handelsman 

Körsners dotter Stina-Maria. På rad No8 satt Herr borgmästare Wallmans fru Anna-

Magdalena Körsner och fabrikör Fahlèns hustru Caisa-Lisa Forssberg. Fabrikör Fahlèn drev 

vid denna tid ett bomullsspinneri i staden och ansågs troligtvis vara en man av ganska hög 

status. På de tre bänkarna bakom dem satt rådman Olof Engströms fru, vice stadssekreterare 

Margareta-Helen Nyström, stadssekreterare Carlebergs fru Juliana, rådman Linders fru Lovi-

sa, fröken Lybecker och direktör Muncktells fru Greta-Lisa. Direktör Muncktell var för övrigt 

ägare av en klädes- och frisfabrik.

 

74 Fröken Lybecker var ifrån en av den tidens finare famil-

jer i Falun. Hennes far var bergmästare och hennes mor var en prostdotter. Går man i dag in i 

Kristine kyrka sitter en begravningssköld över hennes far uppsatt långt fram i kyrkorummet.75

   På rad No16 hittar jag en person som sticker ut en aning. Det är kärnaren

 
76

                                                 
72 Biografika Carleberg (ur Helmer Lagergrens samling) 

 Ehrs dotter som 

satt mitt bland fruar och döttrar till rådmän och handelsmän. Jag finner ingen förklaring i ma-

terialet men då det uppenbarligen råder en ganska strikt uppdelning i kyrkorummet är det an-

märkningsvärt att en hantverkardotter sitter mitt bland borgerskapets kvinnor. Kärnare Ehrs 

73 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
74 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774, Eriksson, 1970. s 187 
75 Biografika Lybecker (ur Helmer Lagergrens samling) 
76 En kärnare tillverkar bland annat smör och ost. 
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själv satt ju som ovan nämnt bland de andra hantverkarna på Stora mansraden.77

   Från rad 19 till rad 22 satt de andra fruarna och döttrarna till män med hantverksyrken. 

Glasmästare Jacob Norströms hustru Barbro, skräddare Dahlströms dotter Anna, skräddare 

Enroths hustru, murmästare Forslunds hustru Maria och bagare Beckmans hustru Elisabeth 

utgör exempel på några av dem. På de tre raderna bakom dem satt fruar och döttrar till gruv-

drängar, gruvarbetare, kopparslagare och även en piga.

 Bilden ovan 

visar ganska väl att personerna runt Ehrs dotter var av annan social bakgrund. 

78

   Även på Stora kvinnoraden finns något anmärkningsvärt längst ner på plats No29. Där satt 

cammerer Morceis dotter Elisabeth-Maria, och handelsman Körsners andra dotter Johanna. 

Cammerer Morceis var både bergsfiskal vid stora kopparberget och cammerer i kungliga 

bergslagskollegiet. Detta indikerar att han var en inflytelserik man. Handelsman Körsners 

dotter Johanna kommer senare att gifta sig med den framtida borgmästaren Nauclèr.

 

79

   De avlägger, i likhet med de på mansrad No29, en högre avgift för sina platser än vad de 

som sitter i bänkarna framför gör. 12 dahler betalades för deras platser medan arbetarnas fruar 

och döttrar på raderna framför endast avlagt 6 dahler. Då mönstret bryts både på Stora mans-

raden och Stora kvinnoraden när det kommer till rad No29 får det mig att fundera över om det 

är något speciellt med dessa rader. Kan det kanske ha varit så att dessa rader inte återfinns 

längst ner i kyrkan utan att rad 29 åsyftar en bänkrad längre fram i kyrkan? Källorna tyder 

egentligen inte på att det så var fallet. I kyrkorådsprotokollen är raderna noterade ifrån lägsta 

nummer till högsta, det vill säga från 1 till 29. Om nu bänkrad 29 låg på en annan plats i kyr-

kan verkar det en aning ologiskt att föra anteckningar på ovan nämnda vis. Jag kan emellertid 

inte säga något helt säkert om just dessa bänkar. Bilden ovan illustrerar återigen detta avvi-

kande väl. 

 

   I Mansväggraden och Kvinnoväggraden fanns det inte så många som hyrde bänkrum. De få 

som ändå finns noterade i protokollen hade sällan någon titel som syftar till ett yrke, men någ-

ra undantag finns visserligen. På rad No13 längs mansväggen satt linnevävaren Erik Hedberg 

och på raden bakom honom satt en gruvdräng vid namn Jonas Nilsson Follkern. Längs kvin-

noväggsraden var det dock en aning vanligare att en mans yrkestitel fanns noterat framför 

kvinnans namn. Den rad längst fram som det finns något noterat om är rad No4 och där satt 

prästerskapets tjänstepigor. De behövde emellertid inte avlägga någon hyra för sina platser. 

Längre bak i kyrkan, på raderna mellan 9 och 22, återfanns kvinnor vars fäder eller makar i 

                                                 
77 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
78 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
79 Biografika Morceis och Körsner (ur Helmer Lagergrens samling) 
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stor utsträckning hade något enklare hantverksyrke. Skomakare Wahlströms dotter Brita, 

skomakaren Daniel Burmans hustru och vaktmästare Anders Sundbergs hustru Catarina ut-

gjorde exempel på dessa.80

   Längst bak i kyrkan fanns läktaren. Den var uppdelad på samma sätt som resten av kyrkan, 

med en sida för männen och en för kvinnorna. Manssidan verkar främst ha varit en plats för 

hantverkare. Två sadelmakare vid namn Stenius och Wendellström satt på läktarrad No4. 

Skräddare Hedbergs son Eric satt också där och hade tagit över den platsen efter sin far. I 

bänkarna längst bak på manssidan av läktaren satt skräddargesällerna. Hur många de var 

framgår inte av källmaterialet men de betalade 9 dahler i årlig hyra för denna bänk.

 

81

   Kvinnornas sida av läktaren verkar efter undersökandet av källorna ha en lite annorlunda 

prägel. Där satt främst kvinnor som på ett eller annat sätt var knutna till stadens borgerskap 

eller högre ämbetsmän inom bergverket. Tidigare nämnda direktör Munktells båda döttrar satt 

på läktaren i bänk No2. Bergsmannen Måns Månssons änka satt i samma rad, och likaså 

jungfru Sara Lisa Macklien och herr assessor Wollraths fru. 

  

   I bänk No3 på läktaren satt avlidne handelsmannen Starks dotter tillsammans med hospital-

bokhållaren Kriegs fru. En kvinna vid namn Catharina Elionora Portian begärde flyttning 

ifrån hennes plats nere i kyrkan till denna bänk och detta beviljades av kyrkorådet. Hon beta-

lar 3 dahler i mellanskillnad för att få byta. Även tidigare nämnda fabrikör Fahléns dotter satt 

uppe på kvinnoläktaren. Hon satt i rad No4 tillsammans med jungfru Brita-Stina Ek.82

Utmanandet av status och hantering av konflikter 

 En 

anledning till att många döttrar av finare börd satt på läktaren kan vara att man inte ville att de 

skulle bli betittade. Dessa skulle uppfostras väl och man ville antagligen inte att någon gruv-

dräng skulle titta allt för mycket efter dessa unga kvinnor. 

Vid ett flertal tillfällen i mitt källmaterial har frågor och dispyter angående bänkrum hamnat 

på kyrkorådets bord. Kyrkorådet verkar ha fungerat som en utslagsdomare i fall där olika be-

sökare inte kunnat enas om exempelvis vem som har rätt att sitta på en viss plats.  

   1744 ställde landshövdingen krav på att platser åt hans tjänstefolk skulle göras lediga. Kyr-

korådet menade att platser kunde göras tillgängliga men inte de som landshövdingen hade rest 

krav på att få besitta. Det satt redan personer på de platser som landshövdingen ville åt och 

kyrkorådet hade att ta ställning till en intressekonflikt. Vilka bänkar det rörde sig om finns 

inte noterat men som jag tidigare nämnde i bakgrunden till denna studie betraktades kronobet-
                                                 
80 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
81 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
82 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
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jäningen som ofrälse ståndspersoner. Detta indikerar att det kan ha vart ganska åtråvärda plat-

ser som landshövdingen gör anspråk på. Det satt förmodligen redan några ur borgerskapet på 

dessa platser och kyrkorådet väljer efter diskussion att avslå hans begäran. De blir tillslut hän-

visade till en annan plats i kyrkan och då frågan inte dyker upp igen senare i materialet verkar 

det som att landshövdingen accepterat kyrkorådets beslut.83

   Vid ett senare tillfälle, närmare bestämt 1752, dyker det upp en ny fråga som rör bänkrum. 

Denna gång rörde frågan alla de lösa pallar som fanns i kyrkan under gudstjänsten. Vid ett 

flertal tillfällen hade oreda orsakats av kvinnofolkens pallar. Några hade under en inringning 

ställt sig upp och all oreda hade hindrat folk från att ta sig fram till sina platser.  I kyrkorådets 

protokoll poängteras att personer som erlagt avgift för en plats måste obehindrat kunna ta sig 

fram dit. Den allmänna trängsel som uppstod när det ringde in till gudstjänst såg kyrkorådet 

som ett problem och lösa pallar var en bidragande orsak till denna oreda och trängsel. Kyrko-

rådet överlade angående dessa lösa pallar och beslutade att de skulle förbjudas. Vid samma 

tillfälle togs beslut i kyrkorådet om att upprätta fasta säten som dessa personer kunde sitta på 

istället för att hålla sig med lösa pallar. I samma protokoll berörde kyrkorådet frågan om att 

det hade förekommit oanständighet vid nattvard. Om detta var knutet till den tidigare nämnda 

oredan är svårt att säga. Vid nattvarden var församlingen förvisso tvingade att resa sig upp för 

att ta sig fram till altaret där nattvarden delades ut och det är möjligt att det uppstått knuffar 

och trängsel vid ett sådant tillfälle. En annan tänkbar förklaring till att kyrkorådet behandlade 

frågan om oanständighet kan vara kvinnornas klädsel. En allt för djup uringning i klädedräk-

ten kunde väcka anstöt och betraktades som oanständighet, förmodligen mer vid ett seriöst 

tillfälle som nattvard.

 

84

   Några år senare, 1758, uppmärksammade kyrkorådet att många resande personer besökte 

staden och att de ofta behövde någonstans att sitta under gudstjänsten i kyrkan. Kyrkorådet 

reserverade några platser på Stora mansraden för resande personer av betydelse.

 

85 Året efter, 

1759, inkommer det klagomål till kyrkorådet om att vanliga drängar och pigor suttit i trappen 

till fruntimmersläktaren. Där hade de inte rätt att vistas och kyrkorådet skrev i sitt beslut: 

”olägenheten av drängar och pigor sittandes i trappen till fruntimmersläktaren förbjuds och 

stockstraff utdöms vid eventuell upprepning.”86

                                                 
83 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1744 

 Kyrkorådet såg allvarligt på denna företeelse. 

Stockstraff innebar att den som gjort sig skyldig till brott fick utstå allmänhetens spott och spe 

utanför kyrkan innan gudstjänsten. Att sitta i stocken innebar att man fick händer och fötter 

84 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1752. Se Malmstedt, 2002.s 149 
85 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1758 
86 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1759 (Min modernisering av språket) 
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insatta i en stock. Straffet har emellertid varierat lokalt och det är svårt att säga exakt hur ruti-

nerna såg ut i Falun vid denna tid.87

   1768 beslutade kyrkorådet att en bänkrannsakning skulle genomföras. Denna innebar att de 

som ville hyra en plats fick anmäla sig till klockaren som sedan undersökte om det fanns nå-

gon ledig plats på efterfrågat ställe. Ville man anmäla sitt intresse att få sitta på Stora mansra-

den eller Stora kvinnoraden fick man anmäla sig till kyrkorådet för att visa sin värdighet till 

dessa rum.

 

88 Just vid detta tillfälle hade kyrkorådet fått klagomål ifrån några av prästerskapets 

fruntimmer som menar att det blivit för trångt på en bänk där de satt på grund av att vissa låtit 

sitt tjänstefolk ta plats där. Kyrkorådet skrev att: ”den bänk på Stora kvinnoraden där vår stads 

vördiga prästerskaps Fruntimmer efter gammal sed haft sina platser, skall användas av dem 

som är i anseende därtill. Det skall råda frirum där och åt tjänstefolk upprättas en ny bänk.”89

   En konflikt som inte har direkt anknytning till bänkrummet i kyrkan men som ändå är värd 

att beröra, då den grundar sig i inflytande och status, uppstår i själva kyrkorådet 1770. Dispy-

ten gällde huruvida berghauptmannen Pehr Hedenblad skulle få sitta kvar i kyrkorådet då han 

inte längre representerade någon egendom. Den förening som beskrevs i bakgrundskapitlet 

har i slutet av 1769 upplösts. Detta innebar att Pehr Hedenblad som företrädde bergverket inte 

längre hade formella befogenheter som representant. Han protesterade mot de övriga i kyrko-

rådet och menade att även om han inte företrädde någon egendom så representerade han en 

hel societet. Kyrkorådet ifrågasatte om någon som representerar bergverket i fortsättningen 

skulle ha en självskriven plats i rådet nu när föreningen upplösts. Efter diskussion beslutar 

rådet att Hedenblad fick sitta kvar i rådet.

 

Bänken som prästerskapets tjänstefolk fick var bänk No4 på Kvinnoväggraden. Detta stäm-

mer överens med det bänklängdsregister som upprättas 1774. Bänken de fick var inte heller 

belagd med någon avgift. 

90

   Vid kyrkorådsmötet 4 år senare, i juni 1774, upprättades det bänkregister som jag främst 

använt mig av i denna studie. Utöver detta register har en konflikt angående bänkplatser 

kommit till kyrkorådets kännedom. Det var skräddaren Enroths hustru som hade anmält att 

Margaretha Berg satt sig i rad No20 på Stora kvinnoläktaren men har sin rättmätiga plats i rad 

No21. Detta var samma rad som hon själv sitter på enligt bänkregistret. Enroths hustru begär-

 Detta indikerar att även om 1720 års förening 

upplösts hade bergsmännen ett ganska stort inflytande över staden och deras representant i 

kyrkorådet satt kvar.  

                                                 
87 http://www.ne.se/kyrkstock (2009-05-11) 
88 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1768 
89 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1768 (Min modernisering av språket) 
90 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 1770 

http://www.ne.se/kyrkstock�
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de att kyrkorådet gjorde något åt situationen. Kyrkorådet beslutade att Enroths hustrus krav 

skulle beviljas och Margaretha Berg ska i fortsättningen sätta sig i den bänk hon hörde hemma 

i.91

   I slutet av 1784 ändrades de formella reglerna som rörde bänkrummet i kyrkan. Det var 

prosten som upplöste 1660 års stadga om hur bänkplatser skulle fördelas. Frågan grundade sig 

i att kyrkan inte längre fann att bänkarna inbringade några inkomster. Beslutet innebar att 

bänkrum som är och blev lediga inte längre skulle vara underkastade köp eller börd. Tidigare, 

menade kyrkorådet, hade man kunnat ha en bänkplats i flera mansåldrar men endast betalat 

några få dahler. Istället infördes en årlig hyra som skulle gälla alla platser i kyrkan. Platser 

som blev lediga ska bortarrenderas till den som därtill anmälde sig efter viss taxa. Härav följ-

de att borgmästarinnan, som ofta var ifrån staden, skulle upplåta sin plats åt den som var villig 

att betala under tiden hon var borta. 

 

92

 

 Här tycker jag mig märka en uppmjukning av den tidi-

gare ganska stränga ordningen där man kunde köpa en plats på livstid och sedan låta den plat-

sen gå i arv till sina efterkommande. Det var kanske inte längre ekonomiskt försvarbart för 

kyrkan att låta platser gå i arv utan att kyrkan ekonomiskt kompenserades för det. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
92 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 14/11 1784 
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Avslutande diskussion 
För att återknyta till mitt övergripande syfte finner jag det relevant att åter väcka frågan om 

bänkplatsens betydelse för sociala hierarkier och status. Hade bänkplatsen någon betydelse för 

vilken roll man hade i det övriga samhället? Som min presentation av bänkplaceringen i Kris-

tine församling visar uppenbaras en bild av ett kyrkorum som är väldigt tydligt indelat i seg-

ment i relation till kön, yrke och status. Precis som Edgren påpekar är det tydligaste i kyrko-

rummet att det råder en strikt uppdelning mellan män och kvinnor.93 Män sitter till vänster 

och kvinnorna sitter till höger. Här finns det inga undantag i materialet. Vad som då är intres-

sant att finna är att det råder en nästan lika strikt uppdelning av placeringen i relation till vil-

ken position en människa hade i det övriga samhället. Detta mönster framträder likväl på 

kvinnosidan som på manssidan i kyrkan. De främre bänkraderna i kyrkan var i stor utsträck-

ning reserverade för stadens borgerskap eller för personer knutna till bergverkets elit. Satt 

man på någon av dessa främre rader i kyrkan verkar det onekligen som om man hade en viktig 

roll även i det övriga samhället. De som hade politisk och administrativ makt och de mest 

inflytelserika borgarna sitter här långt fram i mitten av kyrkan. På kvinnosidan upprepas 

mönstret och kvinnorna som satt på dessa platser här är knutna till män av hög social status. 

Jag finner att uppdelningen, i likhet med Edgrens slutsats, följer ett ganska tydligt mönster för 

under- och överordning.94

   Även Johansson och Sandèn pekar på att kyrkorummet inte på något sätt var avskilt från det 

övriga samhället när det gäller positionering. Johansson menar som tidigare påpekats att män-

niskorna vid denna tid var ytterst medvetna om att samhälleliga strukturer var något som leta-

de sig i ända till placeringen i kyrkbänkarna. Att veta sin plats i kyrkan var att inse att hela 

kungariket Sverige stod bakom det hela. Det var som Sandén skriver: ”kyrkorummet var 

kopplat till världsliga sociala dimensioner.”

  

95

   När man kommer ner några rader mot utgången i kyrkan märks det ganska tydligt att det 

råder en strikt gräns mellan borgare, tjänstemän och bergsmän, och dem som hade hantverks-

yrken. Det är på rad No15 som gränsen går på Stora mansraden. Därefter följer personer vars 

yrken är av hantverks- eller arbetarkaraktär.  

 

   Det är intressant att notera att det inte verkar som att avgränsningen är lika tydligt mellan 

hantverkare och de som hade arbetaryrken. Det är främst de som har en högre samhällsposi-

tion som tydligast verkar värna om att inte någon ”obehörig” sätter sig vid de främre bänkar-

                                                 
93 Edgren, 2008. s 32 
94 Edgren, 2008. s 35 
95 Johansson, 1983. s 63, Sandèn, 2006. s 650f 
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na. Som Andersson m.fl. påpekar var det mycket viktigt för eliten att manifestera sin ställ-

ning. Denna manifestering tar sin utgångspunkt i ett elitmedvetande och syftar till att bibehål-

la positionen och visa att de tillhör en exklusiv skara.96

   Detta verkar placeringen i Kristine kyrka styrka. Det verkar ha varit viktigare bland samhäl-

lets absoluta topp att bevaka och manifestera sin position, i detta fall genom att det placerade 

sig på de mest åtråvärda platserna i kyrkan. Jag vill inte på något vis mena att det var oviktigt 

för de andra i kyrkan att sitta på en respektabel plats men materialet tyder på att skiktningen 

blir tydligare ju längre fram i kyrkan man kom.  

 

   Hantverkarna verkar ha haft ett ganska tydligt centrum en bit bak på de stora raderna men 

personer med hantverksyrken finns utspridda på många fler ställen och då sitter de ofta till-

sammans med personer av arbetarkaraktär. Vad detta beror på är svårt att säga något om men 

en tänkbar förklaring är att det inom hantverksyrken fanns en stor variation när det kommer 

till hur man betraktades i samhällets ögon. En guldsmed kunde antagligen vara av ganska hög 

social rang medan en skomakarlärling inte alls hade samma status. En naturlig följd av detta 

blir att spridningen av personer blir ganska rejäl. Buntmakaren Rothermunt sitter som tidigare 

visats faktiskt ända framme på bänk No7 tillsammans med den inflytelserika Litström medan 

linnevävaren Hedberg sitter en bit ned på mansväggraden. Det är en stor skillnad mellan dessa 

två personer. Hantverkarna var helt enkelt inte en lika homogen grupp som exempelvis det 

högre borgerskapet.  

   Längst bak i kyrkan satt oftast personer av arbetarkaraktär och det är viktigt att komma ihåg 

att i stor utsträckning var personer med arbetaryrken bänklösa, vilket innebar att de fick sätta 

sig där det fanns plats eller stå upp.97

   De personer som ändå kostar på sig en bänkplats i kyrkan sitter som sagt långt bak i kyrkan 

eller ut med väggarna. Det är emellertid mycket möjligt att dessa fann det viktigt att visa att 

de åtminstone inte var bänklösa och på så vis distansera sig gentemot stadens drängar och 

pigor. 

 

   Vid flera tillfällen i materialet ärver en yngre person en plats av sin far eller mor och detta 

var ett sätt att försäkra sig om att familjen bibehåller sin status även efter en äldre har gått 

bort. Exempelvis ärver Eric Danielsson sin plats bland hantverkarna på Stora mansraden efter 

sin far. Lundblad pekar på att det var viktigt att bibehålla den sociala ställning man uppnått 

och familjen var en viktig del av offentligheten som syftade till att vidmakthålla den sociala 

                                                 
96 Andersson m.fl, 2003. s 12 (förord) 
97 Johansson, 1983. s 63 
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reproduktionen.98

   Genom att status under 1700-talet tycks vara något som man hela tiden var tvungen att ma-

nifestera för att upprätthålla och få ett erkännande från det omgivande samhället menar Ed-

gren att det är intressant att undersöka undantagen närmare. I hans studie är det bland annat en 

bagare som sticker ut genom att sitta långt fram bakom rådmän och borgmästare.

 Genom att ärva bänkplatsen av sin far försökte man bibehålla och överföra 

statusbilden till nästa generation.  

99

   Kärnardottern Ehrs sitter på rad No16 på stora kvinnoraden mitt bland fruar och döttrar till 

tjänstemän och borgare. Kärnare Ehrs själv sitter bland hantverkarna på Stora mansraden och 

det finns inget i källorna som tyder på att han varken var inflytelserik eller förmögen. Han 

bodde i Östanfors, vilket var stadens arbetarkvarter, och var gift med en Maria Ehrs och till-

sammans har de en dotter.

 I likhet 

med Edgrens studie finns det i mitt material också några som sticker ut en aning genom sin 

placering i kyrkan.  

100

   Även bänkplatserna No29 både på Stora manraden och Stora kvinnoraden sticker ut genom 

att det sitter personer med titlar som tyder på att de hade ganska hög status i samhället. Att 

dessa skulle sitta längst bak i kyrkan bakom gruvdrängar och kopparslagare verkar märkligt. 

Jag kan som jag tidigare påpekat inte förklara varför det förelåg på detta sätt. Raden kan ha 

varit placerad någon annanstans i kyrkan eller så kan personerna som satt på dessa rader haft 

en speciell roll i kyrkan i och med att de satt närmast utgången. Jag vill naturligtvis även läm-

na möjligheten öppen för att de helt enkelt inte hade särskilt hög status och var förvisade till 

en plats längst ner i kyrkan även om det inte verkar troligt. 

 Detta säger inte så mycket om familjen Ehrs men det faktum att 

deras dotter sitter tillsammans med tjänstemän och borgerskap visar tydligt att det var möjligt 

att bryta upp de annars så tydliga mönstren.  

   Längst fram på Stora kvinnoraden har en del kvinnor knutna till hantverkare tagit plats 

framför borgerskapets och tjänstemännens kvinnor. Detta kan verka en aning märkligt men 

troligen var man på dessa rader tvungen att sitta en aning obekvämt för att kunna se prästen 

uppe i predikstolen. Platserna skulle kunna jämföras med raderna längst fram i en biograf då 

man måste luta huvudet för att kunna se bra. Johansson påpekar att sitta allt för nära predik-

stolen var inte förknippat med hög social status vilket även hans undersökning visar exempel 

på.101

 

 

                                                 
98 Lundblad, 2003. s 43 
99 Edgren, 2008. s 36 
100 Biografika Ehrs 
101 Johansson, 1983. s 67f 
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Som min studie visar kunde det ibland uppstå kontroverser kring placeringarna i kyrkan. En 

första tanke är ändå att Falun verkar ha varit ganska så förskonade ifrån allt för stora bråk när 

det gäller bänkplaceringen. Flera författare antyder att dessa dispyter kunde ta mycket större 

proportioner än vad jag funnit i materialet angående Kristine församling.102

   De gånger som det ändå blossar upp dispyter i Falun säger oss något om hur viktigt detta 

ändå kunde vara. Att ett fall diskuteras i kyrkorådet indikerar att det inte gått att lösa det på 

annat sätt och att kyrkorådet blivit tvungna att döma i frågan och ibland även hota med världs-

liga straff.  

 

   En händelse som, i mina ögon, är uppenbart kopplad till status är konflikten som uppstår 

mellan skräddaren Enroths hustru och Margareta Berg. Det är Enroths hustru som tar initiativ 

och anmäler Margareta Berg till kyrkorådet. Om kvinnorna gjort försök att lösa detta på egen 

hand säger materialet inte någonting om men när det hamnar på kyrkorådets bord tas fallet på 

allvar. Vad som har hänt är att Margareta Berg har flyttat fram en rad utan att hon egentligen 

har haft tillåtelse att göra det. Skräddare Enroths hustru och hon satt tidigare på samma rad 

men när Berg flyttar reagerar Enroths hustru. Dessa kvinnor har antagligen upplevt sig som 

ganska likvärdiga när det kommer till bänkplaceringen i kyrkan, åtminstone från Enroths håll. 

Berg kan ha varit av en annan uppfattning och flyttat fram en rad för att visa att hon är av 

högre status. Kyrkorådet beslutar emellertid, som tidigare nämnts, att Margareta Berg blir 

tvungen att ”i fortsättningen sätta sig i den bänk hon hör hemma i.”103

   Berg hade satt sig på en plats som hon i Enroths och kyrkorådets ögon inte hörde hemma i. 

Hon utmanade den rådande ordningen och blev tillrättavisad. En fråga som dyker upp är; hur 

kunde detta vara så viktigt? Sandèn menar att detta var viktigt därför att församlingens placer-

ing skulle visualisera den rätta samhälleliga ordningen. De strider som uppstod togs på stort 

allvar och Sandén menar att detta var särskilt viktigt bland församlingens kvinnor. Bänkrum-

met hade potential att förmedla en och bestämma en social position i synnerhet bland kvin-

norna.

 

104

   Att detta inte i samma utsträckning skulle vara viktigt för män kan förklaras med att en man, 

och den rättskapacitet han genom sitt kön hade, kunde tala för sig själv och sin sak. Ofta var 

andra arenor än just kyrkan viktiga då män ville försvara och upprätthålla sitt husfolks heder 

och ära. Hellre än inom kyrkans ramar kunde män tala för sig själva i rådhusrätten, i härads-

 

                                                 
102 Se Johansson, 1983. s 73f, Malmstedt, 2002. s 39ff 
103 Kristine församlings kyrkorådsprotokoll, 15/6 1774 
104 Sandèn, 2006. s 650f 
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rätten och på sockenstämman. Kyrkan och kyrkorummet som social arena tycks på detta sätt 

främst varit kvinnornas.105

   Ett annat intressant fall som tas upp på kyrkorådets dagordning är när drängar och pigor 

sitter i trappen till kvinnoläktaren. Detta blir ännu intressantare om man drar sig till minnes 

vilka som satt på kvinnoläktaren. Där satt till övervägande del döttrar ur de högre samhälls-

skikten och att drängar och pigor satte sig i trappen dit kunde inte accepteras. Vad som antag-

ligen blir en aning knepigt när drängar och pigor utmanar den rådande ordningen är hur detta 

skall hanteras. Drängar och pigor hade ingen social status att skydda vilket gör det svårt att få 

dem att lyda genom att hänvisa till att deras sociala ställning skulle skadas om de fortsätter. 

Detta leder mig in i en diskussion kring den sista frågan jag tidigare i studien besvarade. Hur 

hanterade kyrkorådet de dispyter som uppstod i kyrkorummet?  

 

   I fallet med de drängar och pigor som sitter i trappen agerar kyrkorådet med kraft. Rådet 

finner att de utgör en olägenhet och förbjuder dem att sitta där. Vid en eventuell upprepning 

skulle stockstraff utdömas.106

   I andra fall har kyrkorådet varit mer resonerande när de löst problem som uppstått i relation 

till kyrkorummet. Exempelvis när landshövdingen reser krav på att få platser till sitt tjänste-

folk är kyrkorådet tvingade att vara mer resonabla. Platserna det gäller visar som tidigare 

nämnts inte materialet men då det med största sannolikhet rörde sig om ganska attraktiva plat-

ser blir detta mer av ett dilemma för kyrkorådet. I detta fallet avslår rådet landshövdingens 

begäran och hans tjänstefolk får en annan plats i kyrkan. Det är inte otänkbart att kyrkorådet i 

detta fall var tvungna att fundera över konsekvenserna om man skulle avhysa inflytelserika 

personer ifrån sina platser till förmån för landshövdingens tjänstefolk. Dessa personer skulle 

antagligen ha känt sig en aning förorättade vilket kyrkorådet med största sannolikhet ville 

undvika.  

 Det är förmodligen inte så märkligt att kyrkorådet är tvungna att 

hota med världsliga straff i en dylik situation. De upplever antagligen att de inte kan vara 

mjukare och vädja till drängarna och pigorna utan hotar direkt med ett hårt straff vid en even-

tuell upprepning.  

   Rent generellt verkar det inte som att kyrkorådet har någon särskild mall för att lösa dispyter 

utan hanterar varje fråga individuellt utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 

De fall som kyrkorådet hanterar under perioden för min studie är också av väldigt olika karak-

tär. Det är egentligen bara i ett fall som jag hittar en renodlad konflikt angående bänkplacer-

ing och det är i ovan nämnda fall med skräddare Enroths hustru och Margareta Berg. Många 

                                                 
105 Fendin, 2008. s 128 
106 Se sid 31. 
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av de andra fallen som tagits upp rör i större utsträckning ordningen i kyrkorummet mer gene-

rellt. Betydelsen av dessa fall ska dock inte förringas då de i likhet med en bänkkonflikt ut-

manade en rådande social ordning. Som jag tidigare nämnde i kapitlet om utmanande av sta-

tus och hantering av konflikter upplevdes lösa pallar som ett problem i kyrkan. Vid en första 

anblick verkar inte detta vara något större problem men om detta leder till att personer ur 

samhällets högre skikt får svårigheter att nå sin plats på ett värdigt sätt är det naturligtvis ett 

problem i både samhällets och kyrkorådets ögon.  

   Den generella bilden som framträder i denna studie är att bänkrummet hade ganska stor be-

tydelse för vidmakthållandet av hierarkier och status i 1700-talets Falun. Placeringen i kyrkan 

följer ett tydligt mönster för över- och underordning där gränserna är tydliga mellan de olika 

skikten. Studien har emellertid visat att det inte är helt utan undantag denna sociala skiktning 

sker och detta styrker Edgrens bild.107

   Betraktar man istället dessa människor som aktiva skapare av skillnad blir det fullt tänkbart 

att denna kvinna i egenskap av dotter till en kärnare faktiskt av någon anledning betraktades 

på ett annat sätt än vad man idag kan tro. Hennes far eller mor kan ha lyckts i sin strävan efter 

någon form av erkännande och detta tar sig i uttryck genom att deras dotter får en framskjuten 

placering i kyrkan.  

 Det är subjektiva faktorer som är viktiga när det kom-

mer till status och hierarki och inte mer objektiva ekonomiska faktorer. Skulle rena ekono-

miska faktorer ligga till grund för skiktningen har åtminstone jag svårt att se hur en kärnardot-

ter skulle kunna sitta mitt bland borgerskap och högre tjänstemäns kvinnor.  

   Utmanandet av status är intressant ur ett samhällsförändringsperspektiv. Även om kyrkorå-

det förhindrar en förändring genom ett beslut tyder ändå det faktum att de behandlat frågan på 

att det rör sig bland folk. Det är bland annat i kyrkbänkarna som samhällsförändringar blir 

synliggjorda och i och med detta kan denna studie bidra med att ge oss en bredare förståelse 

för hur skillnad skapas, utmanas och förändras. 

    Genom denna studie är ämnet ingalunda uttömt. Det var inte bara genom bänkplacering 

status manifesterades. Detta har varit ett sätt att närma sig dessa frågor. För framtida forsk-

ning inom området finns det många tänkbara infallsvinklar. Exempelvis skulle det vara intres-

sant att studera status och giftemålsmönster genom användandet av giftemålsböcker. Ett stu-

dium angående vem som blev fadder till vem när barn föds skulle också kunna vara ett sätt att 

ytterligare bredda bilden av status, hierarkier och strategier för att få fördelar i denna kamp.  
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Genom att studera begravningsböcker är det möjligt att undersöka hur klockringningen varie-

rade beroende på vem som blev begravd. Detta skulle kunna ge en intressant bild av hur man 

manifesterade sin ställning ända in i döden. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka bänkrummets betydelse för vidmakthållandet av 

hierarkier och status i 1700-talets Falun. Frågeställningarna som används för att uppfylla syf-

tet är:  

1. På vilket sätt avspeglar sittandet i kyrkan den status en person har i det omgivande 

samhället?  

2. Vilka uttryck kunde utmanandet av denna status ta sig?  

3. Hur hanterade kyrkorådet dispyter angående bänkplats i kyrkan? 

 

Materialet som används för att uppfylla detta syfte består främst av kyrkorådsprotokoll ifrån 

Kristine församling i Falun mellan 1744-1784. Utöver dessa kyrkorådsprotokoll används 

stundtals biografier för att kunna ge en djupare bild av vissa individer. 

   Resultatet visar att det under den undersökta perioden råder en strikt uppdelning av kyrko-

rummet. Det mest uppenbara är uppdelningen mellan kvinnor och män. Uppdelningen av kyr-

korummet följer emellertid inte bara könstillhörighet utan även ett mönster för över- och un-

derordning. Inflytelserika personer satt långt fram i kyrkan och detta gällde både på manssi-

dan som kvinnosidan i kyrkan. Ju längre bak i kyrkan man satt desto lägre social status hade 

man. Att sitta utmed en vägg verkar inte heller ha varit förknippat med hög status i Falun. 

Bänkplaceringen i kyrkan blev ett sätt att upprätthålla skillnad mellan människor, dock inte 

helt utan utmaningar och undantag.  

   Dessa utmaningar och undantag hamnade stundtals på kyrkorådets bord då konflikterna inte 

kunnat lösas på annat sätt. Ett exempel ifrån materialet visar hur två kvinnor hamnar i konflikt 

då en av dem sätter sig på en bänk hon inte har rätt att sitta i.  

   Kyrkorådet bedömde vid dispyter varje fall individuellt. I fallet med de två kvinnorna åter-

ställs ordningen genom att kyrkorådet beslutar att kvinnorna ska sitta där de hör hemma. I ett 

annat fall som gäller drängar och pigors uppträdande i kyrkan tar kyrkorådet ett mer kraftfullt 

beslut och dömer ut stockstraff vid upprepning.  
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