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Abstract 
Förenade mot elden: En analys av stormaktstidens brandordningar  

United against the fire: An analysis of fire laws from Sweden’s time of great power 

Av: Gunnar Ernsth Bravell 

 

 

The 17th century saw a time of great power for Sweden, in some cases called the 

Swedish empire. This period in Sweden is known as a time where Sweden’s 

government and state organization became more structuralized. One of the many 

elements that contributed to this was the process of centralization where more matters 

were handled by the central government and many laws were standardized throughout 

the nation. This essay looks at this process through some of the local fire law 

documents that were written during this time in order to establish a more effective fire 

prevention system. The aim of the essay thus becomes to analyze these documents to 

see whether or not they share similarities enough to showcase a centralization process. 

The key theoretical terms in the essay are organization, participation, central, local, 

private and public. The last three of these terms will be used partially to analyze how 

the division of responsibility worked in these laws as this time also saw development 

in the differentiation of what is public and private respectively. 

 The documents were compared with each other to see whether or not they 

shared similarities as well as if there was any development in them between the older 

and newer ones. The conclusion was that the documents do prove that a certain 

development can be seen. The fire departments organization became much clearer in 

the later editions of the documents. Centralization can also be seen to a certain extent 

as some of the laws that came out of Stockholm started appearing in other cities 

documents as well. Some cities chose to have a different format but still applied some 

of the same laws as the capital. As a whole, however, there is no evidence to suggest a 

complete centralization of fire prevention in early modern Sweden. Responsibility did 

prove to be somewhat equally shared between the population and public officials such 

as the local fire department.  

 

Nyckelord: Brand, Centralisering, Stormaktstiden, Privat, Offentligt. 
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1. Inledning 
Under 1600-talet var flera av städerna i Sverige uppbyggda av trähus vilket orsakar 

konstant risk för stora bränder. Sverige var vid detta tillfälle känt för sin 

välstrukturerade organisation och var en framväxande stormakt. Något som kunde 

förhindra denna framväxt skulle således kunna vara elden. I historikern Gunnar 

Brobergs text kring medeltida arkitektur påpekar han att bränder formar historien till 

viss grad, även i modern tid.1 I ett land som vid tillfället till stor grad bestod av 

trästäder blir det därmed ytterst viktigt att etablera ett starkt och organiserat 

brandskydd. För att då förhindra bränder tillämpade flera städer dokument där 

städernas organiserade brandskydd förtydligades, kallade brandordningar. Då Sverige 

under denna tid gick mot en ökad centralisering är det möjligt att dessa 

brandordningar kan påvisa denna process, vilket också kunde fått konsekvenser för 

brandförsvaret och hur ansvarsfördelningen såg ut mellan städernas styrelse och 

befolkningen. I denna uppsats kommer detta att undersökas. Av dessa dokument anses 

Göteborgs brandordning från 1639 vara den första stadsbefästa ordningen, 

brandskyddsregler fanns sedan innan men detta var den första av de fastställda 

brandordningarna. Efter detta följde flera av Sveriges städer med egna 

brandordningar. I denna studie ligger fokus på vad 1600-talets brandordningar har 

gemensamt samt vad som skiljer dem åt och vad som kan tolkas utifrån detta genom 

olika perspektiv. Utöver detta kommer studien också fokusera på om innehållet i 

ordningarna är mer präglade av lokalområdet eller det nationella, det vill säga om 

detta kan ses som en del av den centralisering som pågick under tiden.  

 

1.1. Syfte och Frågeställningar 

Följande uppsats avser att undersöka sju olika brandordningar från fem olika städer ur 

Sveriges stormaktstid. Syftet är att belysa skillnader mellan de fem olika städerna och 

visa i vilken utsträckning dåtidens brandförsvar var nationellt respektive lokalt 

präglade mot bakgrund av Sveriges centralisering under 1600-talet. En stor likriktning 

i de fem olika brandförordningarna kan ge stöd åt forskningen som hävdar betydelsen 

av Sveriges centralisering. Uppsatsen kommer även undersöka till vilken grad 

ansvaret för brandförsvar låg på staden respektive befolkningen i städerna. 

																																																								
1 Broberg, 1997, s 141.  
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Undersökningen kommer bygga på följande frågeställningar där de fem olika städerna 

konsekvent jämförs: 

- Hur är brandordningarna upplagda och det allmänna brandförsvaret 

strukturerat på ett övergripande plan? 

- Vilka brandsäkerhetsredskap/åtgärder användes för att släcka/förebygga brand 

och hos vem låg ansvaret? 

- Hur såg ansvarsfördelningen vid släckning av brand och efterarbete i samband 

med brand? 

- Hur jämför sig brandordningarna med varandra och syns en utveckling mellan 

de äldre och nyare? 

 

1.2. Material och metod 
Huvudmaterialet för uppsatsen är de olika brandordningarna som står till centrum för 

själva studien. Anledningen till valet av just detta material är att brandordningarna är 

oftast mycket tydliga med regleringar som gäller. De var oftast författade av den 

lokala magistraten, landshövdingen eller rådet. Samtliga av dessa brandordningar 

behandlas som kvarlevor som berättar något om dåtiden. Samtliga brandordningar 

hittades genom ett flertal sökningar i stadsarkiv och landsarkiv i olika delar av landet 

såsom Vadstena, Lund och Malmö. Valet av just dessa städers brandordningar var då 

det var de som hittades bäst bevarade från denna tid i mina sökningar i arkiv, men de 

olika brandordningarna som hittades är även sådana som representerar ett bra urval av 

olika delar av Sverige. Utöver detta är tre av städerna mycket lika i storlek medan de 

andra två representerar hur större och mindre städer skötte samma fråga. Mycket av 

dokumenten gällande brandförsvar från tiden kan vara skisser eller liknande 

brandordningar och kan därmed ses som mindre pålitliga. Samtliga brandordningar i 

denna uppsats skall vara antingen original eller avskrifter till original av stadsbefästa 

brandordningar enligt beskrivningarna från arkiven. De brandordningar som använts 

för denna uppsats är antingen skrivna för hand eller i frakturstil, därmed har viss 

översättning krävts för att förstå texterna. Till detta har viss assistans från 

arkivpersonal tillkommit under läsningen. Det bör även nämnas att vissa texter har 

lästs och tolkats endast av mig, därmed bör noteras att vissa delar av texterna tolkats 

utifrån sammanhang snarare än ordagrant.  Följande är en beskrivning av de olika 

brandordningarna som ligger till grund för studien i kronologisk tidsordning. 
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Den äldsta brandordning som tillkommit i Sverige är den som fastställdes för 

Göteborg år 1639.2 Under skrivandet av denna uppsats fanns inte tillgång till exakt 

invånarantal under 1630-talet, men under 1610-talet bestod staden av 1364 invånare 

och vid 1650-talet låg staden på 2653.3 Därmed bör staden ha ett invånarantal där 

emellan. Den version av brandordningen som används för denna uppsats är en avskrift 

som utifrån en signering på sista sidan verkar vara skriven samma år. Avskriften ser 

även ut att vara del av någon form av protokoll och kan därmed ha varit en avskrift 

från när den upplästes på Göteborgs rådhus. Detta kan ses då dokumentet avslutas 

med texten ”föreskrivna brandordning är för samtliga stadens borgerskap publicerad 

och uppläst på Göteborgs rådhus uti magistratens presens. D[en] 9 juli 1639”.4 

Troligtvis var denna en av fyra exemplar given till de olika brandmästarna i staden. 

Dokumentet avslutas med ”Brandordning för Jacob Merser 1639”,5 Merser beskrivs 

som en av fyra brandmästare i Göteborg under tiden i samma dokument.6 Detta kan 

betyda att varje brandmästare fick ett eget exemplar av brandordningen och att detta 

då är Mersers. Denna avskrift finns med i en samling med liknande dokument vid 

Malmö stadsarkiv. 

Nästa brandordning i uppsatsen är Stockholms brandordning 1661. En version 

av detta dokument finns inskannat på Stockholmskällans hemsida. Det inskannade 

dokumentet verkar även till synes vara originalhandlingarna, i vilket fall är de 

daterade till samma år. Enligt hemsidan skall originalhandlingarna finnas vid 

Stockholms stadsmuseum. 7  Under 1650-talet bestod Stockholm av ca 35 000 

invånare,8 därmed bör det ha funnits liknande stor befolkning år 1661 med någon 

tillväxt beräknad. Den tredje brandordningen i uppsatsen är en annan från Stockholm, 

i detta fall är det den från 1675.9 Denna brandordning valdes att inkluderas delvis för 

att den är en förbättrad version av den från 1661 (och den från 1666) men även för att 

den kan enligt tidigare forskning gett väg för de andra städernas brandordningar som 

följde detta. Den version av brandordningen som används för denna studie är en 

inskannad version av ett tryckt exemplar från sent 1600-tal, möjligen tidigt 1700-tal.  

																																																								
2 Brandsjö, 1986, s 36. 
3 Orthistoria.se 
4 Kloot, 1639. 
5 Ibid, s 5.  
6 Ibid, s 1. 
7 Stockholmskällan.se 
8 Orthistoria.se 
9 Öfwer-Ståthållaren, Borgmästare & Råd, 1675.  
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Den fjärde brandordningen för denna studie kommer även från den tredje 

staden som införde ett befäst brandförsvar, det vill säga Jönköping. Denna 

brandordning författades av Erik Dahlberg 1691 och blev befäst 1692.10 Den version 

av brandordningen som huvudsakligen använts för denna uppsats är 

originalhandlingarna som finns på Landsarkivet i Vadstena.11 Under denna tid bestod 

Jönköping av ca 2793 invånare.12 

Brandordningen för Uppsala stad infördes år 1694, i dokumentet beskrivs 

dock även år 1692.13 Detta kan således betyda att den beställdes eller författades 1692 

och sedan blev godkänd/stadsbefäst 1694. Den version av brandordningen som 

används för denna studie är en tryckt version som sedan inskannats till 

Upplandsmuseets hemsida. Denna inskanning verkar ha placerat vissa sidor fel samt 

att en sida kopierats två gånger, i analysen kommer jag att försöka läsa det i rätt 

ordning men fotnoter kommer referera till sidorna i den ordning som de finns i 

dokumentet på museets hemsida. Det är således Upplandsmuseet som äger 

originalhandlingarna.14 Vid denna tid bestod Uppsala av ca 2487 invånare.15 

De sista brandordningarna som använts för denna studie är två versioner av 

Lunds brandordning 1695. Den ena är en version som verkar vara originalet, eller en 

direkt avskrift av denne. Detta exemplar finns inbundet i en större samling med 

ekonomiska dokument från 1600-talet som del av Lunds Universitetsarkivs samling.16 

Denna version var dock skadad av mögel då dokumentet är mycket gammalt. På 

grund av detta används även en annan version av brandordningen. Denna andra 

version av Lunds brandordning är således en avskrift som verkar vara daterad till 

1696, det vill säga året efter originalhandlingarnas införande, dessa dokument finns 

vid Malmö stadsarkiv i den tidigare nämnda samlingen. Denna brandordning verkar 

även skilja sig något från den andra versionen i vissa av artiklarna, samt att den även 

innefattar lagar om renhållning.17 Brandordningar är föränderliga dokument som 

ibland ändras efter större eldsvådor. På grund av detta kommer dessa två 

brandordningar behandlas som två separata ordningar som gemensamt bildar en syn 

																																																								
10 Gunnarson, 2010, s 21.  
11 Dahlberg, 1692. 
12 Orthistoria.se 
13 Gyllengorg, 1694, s 2. 
14 Gyllenborg, 1694. 
15 Orthistoria.se 
16 Rector Senatus Academicus, Borgmästare för Lund & Rådet i Lund, 1695. 
17 Vellingk, 1696.   
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på Lunds brandsäkerhetslagar under 1690-talet. Under denna tid bestod Lund av ca 

1251 invånare.18 Under mitten av 1600-talet övergick Skåne från Danskt till svenskt 

styre och inrättades som ett landskap i det svenska riket samtidigt som Halland, 

Blekinge och Bornholm.19 Enligt historikern Pia Svensson-Bengtsson hade Skåne ett 

bättre brandförsvar än övriga Sverige i början av 1600-talet på grund av dess historia 

som del av Danmark och följde dess vaktsystem fram till 1658.20 Detta var dock några 

decennier innan brandordningen 1695 och det kan skett stor utveckling emellan, detta 

kommer dock tas med i åtanke vid analysen.  

Som kan ses ovan består dessa städer av ganska olika antal invånare. Tre av 

städerna har ca 2500 invånare medan de två sista har strax över 1000 respektive 

35 000. Göteborg, Uppsala och Jönköping har därmed väldigt liknande invånarantal 

och kan därmed påvisa hur städer med liknande storlek organiserade brandförsvar 

under tiden. Likaså kan Lund bidra med en bild av hur mindre städer skötte samma 

fråga. Stockholm är såklart huvudstaden ifrån vilket stormaktstiden styrdes. För att 

påvisa en centraliseringsprocess finns det därmed stort syfte att se hur denna stads 

brandförsvar kan ha påverkat de senare som spreds i landet. Det bör här även belysas 

att några av städerna ovan hade fler brandordningar som inte finns närvarande i denna 

uppsats såsom Göteborg 1665, Stockholm 1666 och Jönköping 1681. Dessa har inte 

använts i denna uppsats då de på grund av tidsbegränsning inte kunde lokaliseras. Sen 

medeltiden byggdes större delen av städerna i Sverige av trä och dessa typer av 

bebyggelser var dominant under en lång tid, undantaget var södra Skandinavien.21 

Detta kan ha påverkat delar av Lunds brandordning och kommer has i åtanke under 

denna uppsats. 

 Metoden för uppsatsen blir således en komparativ innehållsanalys, den utgår 

mer ifrån kvalitativa analysmodeller då det är innehållet och vad det påvisar som står i 

centrum för uppsatsen. I uppsatsen kommer jag att undersöka ifall vissa lagar och 

upplägg förekommer i flera av brandordningarna från de olika städerna och ifall detta 

kan påvisa viss standardisering och centralisering. I denna läsning kommer jag även 

undersöka ifall det finns tendenser och trender i hur de fördelar ansvaret för 

brandförsvaret.  

 
																																																								
18 Orthistoria.se 
19 Skansjö, 1997, s 176.  
20 Svensson-Bengtsson, 1993, s 9. 
21 Andersson, 1997, s 62.  
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1.3. Tidigare forskning 
När det gäller forskning om det politiska under denna tid finns det ett flertal namn på 

forskare som bör nämnas, några av dessa är historikerna Magnus Linnarsson och Mats 

Hallenberg. De är båda aktiva inom forskningen kring den politiska utvecklingen som 

skedde mellan den tidigmoderna tiden fram till dagens samhälle. Något som de båda 

arbetat mycket kring är den utvecklingen som skedde mellan vad som var privat och 

offentligt. Båda dessa forskare har skrivit egna verk kring detta varav Linnarsons text 

nämns i nästa kapitel som del av det teoretiska ramverket för denna uppsats. 

Hallenberg publicerade själv en studie kring detta ämne år 2018,22 både Hallenberg 

och Linnarson publicerade dock två år innan detta en gemensam artikel med liknande 

utgångspunkter där de båda deltagit i studien. Då denna studie har två författare 

medverkande valdes det att inkludera denna snarare än Hallenbergs egna text. Denna 

artikel är indelad i fyra delstudier som kronologiskt bearbetar politiska debatter kring 

privat och offentligt drift inom ramen för åren 1720-1860. I dessa studier baserar de 

sin analysmodell på tankefigurer. De motiverar detta delvis genom att påpeka att 

debatterna belyser tankeföreställningar om ”det allmänna bästa, den enskildes ansvar 

och frihet, allmän ordning, rättvis fördelning samt ekonomisk effektivitet”.23 Enskilda 

individers ansvar, ordning och fördelning är alla ämnen jag kommer belysa i 

brandordningarna för min uppsats också. Min uppsats bygger inte på debatter, men 

dessa ämnen förekommer även i brandordningarna vilket kommer synas i min analys. 

I deras artikel belyser de även att den fördelning som kom mellan privata och 

offentliga utförare som dök upp under det sena 1800-talet har rötter i debatter som 

började under 1700-talet. 24  Min uppsats belyser 1600-talet, men många av 

brandordningarna är från den senare delen av detta århundrade och därmed kan det 

ändå sägas att dessa debatter kan börjat förekomma redan då. Ett citat från deras 

artikel som belyser ett ämne med stor relevans för min uppsats är:  

 

En avgörande skillnad var att på̊ riksnivå̊ fanns två̊ alternativa organisationsformer: 

privat eller statlig drift. På den lokala nivån tillkom ytterligare ett alternativ: det 

enskilda ansvaret. Borgerskapet kopplade argument om individens frihet, i 

																																																								
22 Hallenberg, 2018. 
23 Hallenberg & Linnarsson, 2016, s 34. 
24 Ibid, s 37. 
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bemärkelsen den manlige husägarens personliga heder och ansvar, direkt till 

tankefiguren om det allmänna bästa.25 

 

Detta citat handlar om utvecklingen mellan 1700-1800-talen och främst i detta fall om 

tullar men det kan ändå kopplas till brandordningarna. Det enskilda ansvaret är något 

som är mycket förekommande i brandordningarna och kan således kopplas till dessa 

debatter till viss grad. En bemärkelse av Hallenberg och Linnarsson som belyser både 

deras artikel samt dess betydelse för historieämnet är att de påpekar hur konflikter om 

privat respektive offentlig drift är ett problem som funnits i alla organiserade 

samhällen från antiken ända fram till dagens samhälle.26 

 Hallenberg och Linnarssons artikel belyser således att debatter kring huruvida 

vissa ärenden skulle skötas privat eller offentligt var förekomma under den 

tidigmoderna tiden. Trots att deras studier främst behandlar 1700-1800-tals perioden 

och om andra ämnen än brandförsvar kan det ändå kopplas till brandordningarna i 

min uppsats. Som synes av deras studier var debatter kring den enskildes ansvar och 

frihet ett återkommande ämne, något som i brandordningarna blir mycket aktuellt. 

Hallenberg var också delaktig i en annan artikel kring politisk utveckling i Sverige, 

däribland centraliseringsprocessen och hur den centrala regeringen agerade för att 

påverka de andra städerna i landet. Denna artikel och dess innehåll diskuteras i nästa 

kapitel av denna uppsats då den ligger till grund för det teoretiska ramverket.   

Något annat som bör belysas i detta sammanhang är utvecklingen av 

brandförsvaret under 1600-talet och hur detta diskuterats i tidigare forskning. Sveriges 

första brandordningar är förekommande när det gäller studier kring Sveriges tidiga 

brandförsvar. Vad som inte är lika förekommande är jämförelser mellan städernas 

olika brandordningar, vilket jag och Jonsson kom fram till i vår tidigare uppsats (inom 

ramen för en B-Uppsats i historia). 27  Forskningen ägnar inte mycket text för 

innehållet i dessa brandordningar utan nämner endast dem kortfattat. Det finns vissa 

lokala studier av de separata brandordningarna, dessa kan dock anses tillhöra 

populärvetenskapliga texter snarare än mer akademisk historisk forskning. Detta 

specifika område kring brandordningarnas faktiska innehåll samt hur det sköttes i 

olika städer är något som således kommer vara centralt för min uppsats. Med detta 

																																																								
25 Ibid, s 60. 
26 Ibid, s 40. 
27 Ernsth Bravell & Jonsson, 2017. 



	 8	

sagt finns det ändå forskning kring Sveriges och övriga Europas brandförsvar från 

denna tid som bör nämnas.  

 I en artikel av den franska historikern David Garrioch försöker han besvara 

frågan om hur Paris till skillnad från städer i övriga Europa inte plågades lika mycket 

av större bränder under 1600-talet och 1700-talet. Han nämner hur andra huvudstäder 

i Europa (bland annat Stockholm) ofta drabbades av detta problem men att Paris med 

några undantag lyckades undvika det.28  

Garrioch påpekar att Paris kan ha haft tur men att flera faktorer pekar på att de 

helt enkelt hade förutsättningar för att inte drabbas av eldsvådor. Han jämför här 

främst med London då det finns många likheter mellan städerna. Trots att London 

hade ett mer organiserat brandförsvar tidigare än Paris hade de svårigheter såsom att 

förse deras vattenpumpar med dugligt vatten. Paris hade även bättre förutsättningar 

rent materialmässigt då de båda hade bättre sten och mindre lättantändligt trä i sina 

bebyggelser. London var även vid denna tidpunkt ett centrum för skeppfrakt av olika 

brandfarliga material såsom olja, bomull och socker. Paris hade främst produkter för 

den egna stadens konsumtion. Utöver detta skiljde sig städerna också i hur de styrde 

upp brandförsvaret. I Paris hade kungen direkt eller indirekt kontroll över hur staden 

agerade i dessa frågor, de olika styrande apparaterna hade också ett starkt 

samarbete.29 I London styrdes brandförsvarsfrågor av flera olika auktoritära grupper 

och kungen försökte aldrig utöva sin makt på dessa utan föreslog istället bland annat 

att staden skulle förses med moderna brandredskap. Detta i samband med 

borgmästarens dåliga agerande ledde till branden i London 1666. Paris hade även ett 

mycket mer strukturerat brandförsvar där fördelningen av ansvar var mycket tydlig 

och samarbete med det militära skapade inga problem. Utöver detta hade Paris ett mer 

centraliserat brandförsvar än London. Respekten för den privata egendomen var inte 

heller lika stark i Paris då staden inte tvekade med att riva ner byggnader för att 

stoppa större eldsvådor.30 London och Paris skiljde även i ideologier vilket ledde till 

olika typer av åsikter kring hur dessa frågor skulle skötas. London verkade till större 

delen emot idén om centraliserat styre och tyckte att frågan om brandförsvar skulle 

skötas av det privata. Däremot såg Paris skötandet av vatten och dylikt som ett direkt 

																																																								
28 Garrioch, 2019, s 36. 
29 Ibid, s 55-56. 
30 Ibid, s 57. 



	 9	

ansvar av regeringen. Trots detta deltog ändå allmänbefolkningen i Paris i stads-

skyddet.31  

Garrioch avslutar sin text med att förklara konsekvenserna av Paris avsaknad 

av större bränder. Till skillnad från städer såsom London och Stockholm behövde 

byggnader inte byggas om förrän 1800-talet utan renoverades istället. Detta ledde till 

att fastigheter i Paris var en säkrare investering och försäkringsbolag utvecklades 

mycket långsammare här än i andra städer. Allt detta ledde till ett helt annat 

ekonomiskt klimat i Paris än det från de flesta andra städerna i Europa. Det ledde 

även till politiska och ideologiska förändringar som kan varit delaktiga till att forma 

den turbulens som följde under Frankrikes 1800-tal.32 

Som kan ses av Garriochs artikel formade brandförsvaret mycket av Paris och 

övriga Europa under 1600-talet där han bland annat nämner att Stockholm drabbades 

av flera bränder under denna tid. Sverige hade dock som påpekat innan börjat försöka 

bilda ett organiserat brandförsvar genom de nya brandordningarna. Mycket av 

studierna kring brandordningar i Sverige från 1600-talet är dock lokala 

populärhistoriska texter, med vissa undantag. Det finns några större publicerade 

studier som undersökt framväxten av brandordningarna under Sveriges 1600-tal. En 

av dessa är historikern Bertil Waldéns kapitel i Kampen mot elden som handlar om 

brandförsvarets tidiga historia. Här benämner han att det tidiga 1600-talets 

brandsäkerhet reglerades av byggningabalken, specifikt det 22a kapitlet. Efter detta 

kom dock Sveriges brandförsvar att präglas i ca 200 år av olika former av 

brandordningar och liknande dokument. Waldén kopplar framväxten av dessa 

brandordningar till Sveriges växande statsväsende och den kommunala förvaltningens 

reorganisation. Detta ledde till en effektivisering av brandförsvaret på många fronter. 

Han nämner även här hur flera städer organiserade och ändrade brandordningar under 

1600-talets förlopp. Här beskriver Waldén att Stockholms brandordning från 1675 var 

mycket mönstergivande för flera brandordningar som tillkom under sent 1600-tal och 

tidigt 1700-tal, bland annat Jönköping 1692 och Uppsala 1694.33 Huruvida detta 

stämmer kommer undersökas i denna uppsats.   

Andra studier kring 1600-talets brandförsvar inkluderar Brandförsvarets 

Historia av brandhistorikern Kaare Brandsjö. Här Nämner Brandsjö likt Waldén att 

																																																								
31 Ibid, s 58-59. 
32 Ibid, s 60-61. 
33 Waldén, 1951, s 20.  
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brandförsvaret innan och under det tidiga 1600-talet präglades av byggnadslagar och 

liknande, bland annat skall Gustav Vasa ha förbjudit byggandet av trähus redan på 

1500-talet. Något annat som präglade brandförsvaret var Magnus Erikssons landslag 

som skrevs år 1387 men som först trycktes på 1600-talet. Denna lag innehöll delvis 

regleringar kring brandsläckande och liknande.34 

I en tidigare B-uppsats har jag och Axel Jonsson studerat ursprunget till 

Jönköpings brandordning 1692 där vi kunde bekräfta att den tagit inspiration från 

Stockholms brandförsvar från 1600-talet, genom brandordningen från 1661, samt att 

den delvis skapats för att förhindra de problem som uppstod under branden 1691 i 

Jönköping.35 Det fanns klara kopplingar mellan branden 1691 i Jönköping och de 

lagar som fanns närvarande i brandordningen som kom året efter. Detta kunde ses i de 

olika regleringarnas beskrivningar och i brandens förlopp. Utöver detta fanns även 

flera kopplingar som kunde göras till Stockholms brandordning 1661. Strukturen för 

de olika brandordningarna skiljde sig något men innehållet i form av regleringar och 

redskap etcetera var mycket likt. Stockholm var vid tillfället en mycket större stad och 

krävde därmed mer redskap och en annan stadsindelning men hade ändå liknande 

krav på dessa till Jönköping. Huruvida detta kan påvisa en centraliseringsprocess 

besvarade vi inte i denna uppsats då det inte tillhörde syftet. Detta kan dock ses som 

ett tecken på just centralisering då brandordningarna verkade ha liknande innehåll 

som kanske utvecklats till att bli standardiserat för hela landet, detta återstår dock att 

se i denna nya studie med fem olika städers brandordningar. Denna tidigare uppsats 

var unik vid författandet då det inte gjorts många jämförelsestudier med 1600-talets 

brandförsvar innan detta. 

Något som bör nämnas inom kontext av centralisering inom brandförsvar är 

att vissa av brandordningarna blev stadsbefästa av kungen själv. Detta nämner 

historikern Bo E Karlsson i en bok baserad på hans avhandling. Boken i sig handlar 

främst om Jönköpings framväxt som stad men ett av kapitlen är dedikerat till dess 

brandrelaterade historia. Här beskriver Karlsson att Karl XI godkände Jönköpings 

brandordning 1692 och fastställde den. 36  Likaså beskriver Johan Swensk att 

Stockholms brandordning 1675 fastställdes av samma kung.37  Detta påvisar att 

kungen ändå hade viss inbladning i brandförsvaret, även om det endast var att stämpla 
																																																								
34 Brandsjö, 1986, s 36.  
35 Ernsth Bravell & Jonsson, 2017. 
36 Karlsson, 2010, s 49. 
37 Swensk, 1966, s 75. 
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sitt namn på dokument som andra författat. Detta är dock inget definitivt bevis för 

centralisering. 

Som dessa ovanstående studier nämner var 1600-talet en viktig tid för 

utvecklingen av Sveriges och övriga Europas brandförsvar då brandordningarna ledde 

till effektivisering och organisering av det innan oklara regleringarna. Ingen av dem 

kopplar dock denna utveckling till stormaktstidens centralisering, utöver att nämna att 

Stockholms brandordning 1675 kan ha haft viss påverkan på senare brandordningar. 

Detta kan bero på att ingen tidigare studie (utöver min förra uppsats med Jonsson) har 

jämfört innehållet i brandordningarna från denna tid, de studerar istället 

brandordningar från en stad utan att jämföra med andra städer till en större grad. Detta 

kommer därmed undersökas vidare i denna uppsats.  

 

1.4. Teoretisk ansats  
För att undersöka framväxten av Sveriges brandförsvarslagar under 1600-talet behövs 

viss förståelse för de andra utvecklingarna som pågick vid tiden. I en studie av 

historikerna Mats Hallenberg, Johan Holm och Dan Johansson analyserar de 

framväxten av det tidigmoderna styret i Sverige utifrån tre punkter; organisation, 

legitimering och delaktighet. Här bekräftar de att det skett både centralisering och 

decentralisering av styret. I studien nämner de att det oftast anses som att 

centraliseringen var en gradvis process i en konstant utveckling, men att detta inte är 

den hela sanningen.38 De börjar med att förklara hur mitten av 1500-talets styre 

präglades av Gustav Vasa. De olika landsdelarna hade innan varit självstyrande och 

Vasa fick motstånd när han försökte etablera sitt styre. Detta tidiga steg av 

centralisering kan sägas komma från Jordeböckerna som bland annat skulle reglera 

skatten.39 De påpekar även hur det sena 1500-talet och tidiga 1600-talet gav väg för 

viss decentralisering där de lokala styrelserna fick bättre kontakt med bondeståndet.40 

Denna tid ledde även till att bondeståndet började forma sin egen politiska identitet 

både i det lokala men även i det statliga. Här benämner de även den konflikt som 

skedde mellan Sigismund och Karl IX. Sigismund och adeln ville ha mer 

decentraliserat styre där de lokala herrarna hade mer kontroll medan bondeståndet 

																																																								
38 Hallenberg, Holm & Johansson, 2008, s 248. 
39 Ibid, s 251. 
40 Ibid, s 254. 
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stödde Karl IX då de inte ville ha en frånvarande kung.41 Den process och utveckling 

som skedde under denna tid ledde främst till ett större samarbete mellan bondeståndet 

och det lokala styret. Tiden som följde under 1600-talet såg stor utveckling inom 

centralisering. Fokus lades på aristokratin och lokala styren som stöttade den centrala 

regeringen, allt i hopp om att utveckla den framväxande militärstaten.42 När den 

centraliserade statsmakten växte fram minskades bondeståndets representation.43 Det 

lokala styret vid denna tid var dock instruerade att uppehålla tillit och samarbete med 

allmänbefolkningen.44 Bondeståndet hade dock en liten politisk påverkan under tiden 

och var inte helt exkluderade. De lokala guvernörerna var även flitiga med att delta i 

möten och gjorde att denna tid visade hur svenska staten till viss mån tillät påverkan 

nedifrån upp i det politiska.45  

Sammanfattningsvis påvisar de i artikeln hur Gustav Vasa startade den 

framtida organisationen av den svenska staten genom att påbörja utvecklingen av det 

lokala styret.46 Denna utveckling fortsatte, de är dock tydliga med att påpeka att ”the 

expansion of the state organization had to be accompanied by a successful 

legitimation of power and by the active participation of the subjects in the process of 

state formation”,47 med andra ord förklarar de utvecklingen av den svenska staten 

under tiden med dessa tre centrala begrepp. De förklarar att Sverige är ett exempel på 

ett tidigmodernt land som har stora ambitioner att agera i det lokala.48 Denna studie 

påvisar därmed hur den centraliseringsprocess som skedde under 1600-talet var 

präglad av ett antal faktorer.  

 Inom centraliseringen finns det även andra faktorer att ha i åtanke under denna 

tid. Under stormaktstiden fanns det, som kan ses ovan, mycket skilda åsikter i hur 

Sverige skulle styras. Denna kamp mellan de som värnade om centraliserat styre och 

de som var emot det påpekas även av historikern Nils Runeby som nämner att: 

 

																																																								
41 Ibid, s 256.  
42 Ibid, s 257.  
43 Ibid, s 258.  
44 Ibid, s 259. 
45 Ibid, s 260.  
46 Ibid, s 261.  
47 Ibid, s 262. 
48 Ibid. 
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I städerna får man alltså lokalt räkna med en dragkamp mellan de orepresenterade, 

borgerskapet och magistraten och på riksplanet med en kompetenstvist mellan dem 

som värnade stadens privilegier och dem som företrädde en statlig regleringspolitik.49  

 

Det fanns alltså en viss skild åsikt i de som ville ha mer lokalt respektive centralt 

styre, undersökningen av brandordningarna i min uppsats kommer att ge perspektiv 

på denna fråga. Utöver detta sker även en process under denna tid som kom att avgöra 

vad som är offentligt respektive privat. Linnarson diskuterar detta i en studie och 

påpekar att riksdagen blev centrum för det politiska i Sverige under tiden, en av 

följderna var att det blev en alltmer tydlig åtskiljning mellan vad som är privat 

respektive offentligt och att den centrala regeringen tog på sig mer uppgifter och 

liknande.50 Linnarson diskuterar detta mer ur ett ekonomiskt/politiskt sammanhang 

men det går även att koppla till brandordningarna. Denna period såg början på 

framväxten av det organiserade brandförsvaret i Sverige och därmed en övergång från 

allmänhetens ansvar till brandkårens ansvar. Denna övergång kommer diskuteras i 

denna uppsats i form av var ansvaret för brandsäkerhet läggs och hur detta kan tolkas. 

 Uppsatsen bygger således på ett antal begrepp som kan kopplas till politiska 

diskussioner under tiden. För att påvisa centralisering kommer begreppen 

organisation och central att diskuteras. Organisation i detta fall innebär en 

strukturerad organisation som påvisar utveckling mellan de äldre och nyare 

brandordningarna. Central i detta fall menas med tecken på beroende och påverkan 

från huvudstadens dokument såsom liknande brandordningar i upplägg och innehåll. 

Decentralisering kommer således kopplas till motsatt begrepp, det vill säga lokal. 

Detta begrepp tolkas utifrån huruvida de olika brandordningarna lämnar öppet för 

lokala präglingar. Andra begrepp som kommer användas i analysen är deltagande, 

privat och offentligt. Som den tidigare forskningen syftade till var den egna individens 

ansvar var något som diskuterades ofta under det tidigmoderna Sverige. Deltagande 

kommer därmed tolkas i brandordningarna utifrån hur ansvaret fördelades under 

släckningsarbete såväl som ansvaret för att förhindra en brand. Ansvarsfördelningen i 

sig kommer då analyseras om det ligger på den privata respektive offentliga sektorn 

för staden. Detta kan också kopplas till centraliseringen då den centrala regeringen 

delvis nådde ut till de andra städerna genom att ingripa i de lokala regeringarna. Detta 

																																																								
49 Runeby, 1967, s 41.  
50 Linnarsson, 2017, s 39-40.  
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i samband med att centralisering bygger på att regeringar tar på sig mer ansvar och 

uppgifter i samhället från den privata sektorn kopplar ansvarsfördelningen till idén om 

centralisering.  

 Sammanfattningsvis kommer således begreppen användas för att tolka 

dokumentens likriktning mot Stockholms dokument och huruvida dokumenten 

reflekterar politiska diskussioner från tidigmoderna Sverige.  

 

1.5.  Bakgrund 
De allra första tecknen på en form av organiserat brandförsvar som det finns en 

någorlunda bra beskrivning av tillkom under antikens Rom. Detta brandförsvar 

tillkom redan under Kejsare Augustus tid då han tillät införa vakter kallade ”Vigiles”. 

Dessa nattvakter hade i uppgift om att se till ett antal ärenden i Rom och hade bland 

annat ansvar att ha översikt när det gäller brandfrågor.51  

Några hundra år senare i Oxford skedde andra utvecklingar inom 

brandförsvar. År 900 infördes där ett visst antal lagar som skulle skydda staden mot 

bränder. En av dessa lagar var att befolkningen inte skulle bruka ljus i onödan. Detta 

kom sedan att bli landslag för hela England år 1068. England var dock inte ensamma 

med denna utveckling då även Frankrike införde liknande lagar under den tiden.52 

Frankrike var även i framkant när det gäller utvecklingen av brandpersonal, i detta fall 

brandvakter. År 1254 i Frankrike infördes en typ av Borgarvakt kallad ”guet 

bourgeois”. Även England följde denna trend och vid år 1268–1285 infördes en form 

av brandvakter här med, Jönköping var också tidiga med detta och införde det år 

1288. 1200-talet och 1300-talet gav väg för flera utvecklingar gällande olika former 

av brandvakter, ett av länderna i framkanten av denna utveckling var det område som 

i modern tid är Tyskland. Tornväktare var något annat som vid denna tid var mycket 

vanligt i hela Europa, dessa hade bland annat i uppgift att se över staden och larma 

vid brand. Utöver detta mer professionella brandförsvar deltog även allmänheten i 

släckandet av bränder.53  

Under medeltiden förändrades brandförsvaret i Europa på flera sätt, en av 

dessa utvecklingar var en grupp kallad ”dragare”, dessa skulle hjälpa till med 

transporten av vatten vid brand. Rivningsarbetet reglerades och sköttes oftast av 

																																																								
51 Waldén, 1951, s 9. 
52 Ibid, s 12. 
53 Ibid, s 14-15. 
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timmermän och murare, för detta arbete gavs ersättning i dåtidens Tyskland.54 Europa 

fortsatte att plågas av bränder in på 1600-talet och 1700-talet. Flera stora städer i 

Europa såsom London, Stockholm, Amsterdam, Glasgow och Köpenhamn drabbades 

av flera större eldsvådor. En av de få större städerna som inte var lika påverkade av 

detta var Paris.55 

Sveriges första tecken på organiserat brandförsvar kan sägas ha sina rötter i 

den stadslag som infördes av Magnus Eriksson under 1300-talet.56 Några mindre 

brandsäkerhetslagar befann sig i denna lag och några begränsade redskap skulle 

finnas tillgängliga. Städerna skulle nu även delas in i ”fjärdingar” med två huvudmän 

vardera.57 Straffet för den som startat bränder skulle enligt denna lag slängas in i 

samma eld denne startat,58 ett straff som Danmark bibehöll till och med in på 1500-

talet. 59  Sedan skedde inte mycket av större vikt förrän 1600-talet och dess 

brandordningar. Det är således dessa förändringar som kommer undersökas och 

analyseras i denna uppsats, delvis om de då kan kopplas till en centraliseringsprocess. 

 

 

2. Resultatredovisning och diskussion 
Uppsatsens resultat kommer nu delas in i tre fokusområden som anknyter till 

frågeställningarna. Inom samtliga av dessa kommer brandordningarna ställas emot 

varandra och likheter och skillnader kommer noteras och kopplas till det teoretiska 

ramverket. Det första av dessa fokusområden är struktur och upplägg, det vill säga hur 

brandordningarna är upplagda och hur det allmänna brandförsvaret är strukturerat. 

Nästa fokusområde är brandförhindrande lagar samt brandsäkerhetsredskap. I denna 

del kommer det presenteras vilka redskap som staden respektive hemmen skulle 

införskaffa samt vilka regleringar som fanns i staden för att förhindra bränder. Det 

sista fokusområdet är regleringar under och efter brand, det vill säga vem som skall 

göra vad samt eventuellt efterarbete när väl branden släckts. Här kommer 

brandpersonalens ansvar att diskuteras och jämföras, samt vad allmänbefolkningen 

hade för ansvar och hur det beskrivs.  

																																																								
54 Ibid, s 19. 
55 Garrioch, 2019, s 36. 
56 Waldén, 1951, s 14. 
57 Ibid, s 18-19. 
58 Swensk, 1966, s 62. 
59 Waldén, 1951, s 13.  
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Efter resultatet i varje kapitel följer en diskussion där jag anknyter till den 

teoretiska ansatsen, och till sist kommer slutsatsen där brandordningarnas innehåll 

som presenterats kommer ställas gentemot uppsatsens teoretiska ramverk, 

frågeställningar och tidigare forskning. 

 

2.1. Struktur och upplägg 

Olika städer skötte styret olika både under 1600-talet och idag. Därmed kan det 

påverka hur dessa brandordningar är upplagda och hur strukturen på dem ser ut. 

Städerna ser även olika ut geografiskt och har olika antal invånare vilket kan påverka 

hur de lägger upp brandpersonal. 

 

2.1.1. Göteborg 

Göteborgs brandordning är den äldsta av de som inkluderas och kan delvis påverkat 

de som kom efter inom olika fält, därmed kommer den först i denna del. Strukturen på 

denna brandordning är mycket enkel i sitt upplägg och till viss mån är den väldigt 

oorganiserad. Brandordningen inleds med ett kort stycke där de förklarar att 

brandordningen införs som en nödvändighet bland stadens andra ordningar.60 Härefter 

följer 19 punkter som alla behandlar olika brandlagar och föreskrifter. Det finns ingen 

tydlig indelning av dessa punkter utan de är upplagda i en aning slumpmässig 

ordning. Punkterna behandlar allt ifrån upplägg gällande indelning för brandmästare, 

till brandredskap och placering av olika typer av råvaror. De delas inte in i någon 

speciell ordning efter dessa utan kommer i en något slumpartad konstruktion. Själva 

punkterna är av varierande längd beroende på innehållet i själva texten.  

De första tre punkterna beskriver främst hur staden skall delas upp och vem 

som skall vara brandmästare. Staden delas upp i fjärdingar, enligt ordningen görs 

detta utifrån rikets lag.61 Denna lag de beskriver är antagligen Magnus Erikssons 

stadslag som beskrevs i bakgrunden, eller en senare version av denna. Staden skall 

även delas in i 28 rotar varav en brandmästare eller förman skall ansvara för sju rotar 

var. Dessa ansvariga beskrivs vid namn i brandordningen och till och med yrken 

betecknas för deras assistenter. Yrke verkade inte påverka vem som blev assistent till 

brandmästaren då dessa är spridda mellan allt ifrån guldsmeder till snickare. Punkt två 

och tre beskriver brandmästaren och rotmästarnas ansvar i att fyra gånger om året 
																																																								
60 Kloot, 1639, s 1. 
61 Ibid. 
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undersöka redskap som finns i gårdar etcetera, samt om hus är täckta av tjära och 

dylikt. Material och liknande kommer att diskuteras mer i de kommande två 

underkapitlen.62   

Efter detta följer några allmänna regler kring förvaring och hushållning av 

sådant som kan anses brandfarligt. Detta är från punkt fyra fram till punkt tio. Vissa 

av dessa regleringar, ifall de bryts, bötas med olika antal marker. Dessa regler 

kommer mer detaljerat i nästa underkapitel. I punkt elva beskriver de ett kyrktorn som 

inte ännu är färdigbyggt. När det väl blir det beskriver de dock att en tornväktare skall 

inrättas som skall ha översyn över staden och tillkännage ifall en brand bryter ut 

genom trumpet och/eller kyrkklockan.63 Punkt 12 till 18 handlar sedan om hur staden 

skall agera vid brand och detta återkommer senare. Den 19e och sista punkter i 

brandordningen beskriver att stadens invånare skall ha tre månaders tid på sig att 

införskaffa de olika redskapen etcetera.64  

I summering kan det således sägas att brandordningen för Göteborg är relativt 

enkel men ändå tydlig. De olika punkterna är väl formulerade, även om deras 

indelning inte är helt tydlig. Då detta verkar vara en tidig version av ordningen kan 

dock det ändrats senare och därmed innefattat en tydligare indelning.  

 

2.1.2. Stockholm 

Nästa brandordning är Stockholms brandordning från 1661. Likt den från Göteborg 

börjar den med några stycken som förklarar dess införande. Här beskrivs, likt 

Göteborgs brandordning, att den införs som en form av komplement till stadens andra 

ordningar. Här benämns även kungens och guds överlägsenhet i processen.65 Efter 

detta följer 27 punkter i huvudordningen samt ett appendix med övriga detaljer. Likt 

Göteborgs brandordning är listan inte indelad utan är en punktlista utan underartiklar 

eller liknande.  

 De första två punkterna i Stockholms brandordning beskriver hur staden skall 

delas upp samt de grundläggande regleringarna kring brandmästarna. Likt Göteborg 

delas staden in i fyra kvarter, i Stockholm skall det dock finnas två brandmästare per 

kvarter istället för en.66 Detta är troligtvis då Stockholm vid denna tidpunkt var en 

																																																								
62 Ibid, s 1-2. 
63 Ibid, s 3.  
64 Ibid, s 4.  
65 Magistraten i Stockholm, 1661, s 1-2. 
66 Ibid, s 2.  
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mycket större stad. Vidare förklaras några av de uppgifter dessa brandmästare hade. 

Dessa inkluderar att ha generell kunskap om deras respektive områden och att minst 

två gånger om året inspektera eldstäderna. De är även tydliga med att påpeka att detta 

främst gällde hem hos dem som hade yrken kopplade till eldstäder såsom bagare och 

krukmakare.67 I andra punkten förtydligas att även förstäderna skall delas in i kvarter 

och ha egna rotmästare som ansvarar för brandförsvaret.68 

 Från punkt tre till punkt åtta listar regleringar om brandredskap och 

förvaring/hantering av olika brandfarliga material/verktyg, detta kommer i nästa 

kapitel mer detaljerat. Punkt nio till punkt 26 handlar främst om hur både 

allmänbefolkningen och brandmästerskapet skulle agera vid brand och detta 

återkommer senare i mer detalj i kapitel 2.3., det finns dock några regleringar värda 

att nämna här. I punkt 25 nämner de en tornvakt likt den i Göteborg som skulle ha 

översikt på staden och tillkännage brand. Här skall tornväktaren dock tillkännage 

branden med en fackla eller fana snarare än trumpet. Facklan eller fanan skulle även 

sättas på den sida av tornet som pekade mot det hållet branden var.69 Varför detta 

system såg olika ut i de olika städerna kan ej bekräftas helt, det kan dock vara att en 

trumpet föredrogs i Stockholm då informationen kunde spridas längre på det sättet.  

 Den sista punkten i brandordningen fortsätter på det som sades innan den 

första, det vill säga varför brandordningen införs. Konungen och hans påverkan 

nämns även här som en central del. De förtydligar även att denna brandordning skall 

läsas upp i gillena minst två gånger om året för att påminna om regleringarna.70 Detta 

finns inte med i Göteborgs brandordning utan endast en proklamering att den lästs 

upp för rådet i staden. Till sist följer ett appendix med specifika namn på de olika 

posterna i kvarteren. I Göteborgs brandordning fanns detta med i själva ordningen och 

det fanns där inget appendix alls. I helhet har båda brandordningar en mycket likartad 

struktur i att de båda byggs upp av en introduktion om dess införande följt av 

punktlistor. Små detaljer skiljer sig i hur de avslutas och gällande appendix men har 

överlag liknande strukturer.  

Efter införandet av brandordningen 1661 i Stockholm infördes ännu en 

brandordning år 1666,71 denna är dock inte med i denna uppsats. År 1675 infördes 

																																																								
67 Ibid.  
68 Ibid, s 3.  
69 Ibid, 13.  
70 Ibid, s 13-15.  
71 Waldén, 1951, s 20. 
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nästa brandordning för staden. Denna ordning är en förbättrad version av de tidigare 

ordningarna som funnits för staden, detta förklaras redan i titeln på ordningen där det 

står att den är översedd och förbättrad.72 Denna nya brandordning är mer organiserad 

än dess företrädare och strukturen är klarare. Likt de andra brandordningarna inleds 

brandordningen med ett stycke om varför den infördes. Återigen spelar kungens 

inflytande en stor roll då de börjar med att nämna dennes alla titlar såsom konung och 

storfurste av Finland etcetera. De påpekar även att den förra brandordningen funkade 

men att den ändå kommer att förbättras.73 Härefter följer fyra kapitel i ordningen som 

alla behandlar olika områden, varje kapitel är sedan indelad i olika artiklar.  

 Det första kapitlet beskriver hur staden skall delas in och vem som skall 

ansvara för respektive område. Staden delas som tidigare in i fyra kvarter, varje 

kvarter har sedan olika antal rotar och rotmästare. Dessa olika brandmästare nämns 

även vid namn och har designerade grupper med namn såsom Saturnus och Sol.74 

Resterande del av kapitlet detaljerar således denna fördelning inom stadens fyra 

kvarter och gör det mycket tydligare än tidigare brandordningar. 

 Det andra kapitlet behandlar vad staden skall göra för att förhindra brand samt 

regleringar kring brandsäkerhetsredskap och består av nio artiklar. 75  Dessa 

återkommer mer detaljerat senare i uppsatsen. Mycket av regleringarna här är lika de 

från den tidigare brandordningen, dock ligger de något mer organiserat i separata 

artiklar istället för en punktlista. Ett exempel på likhet är att det återigen beskrivs att 

det skall finnas tornväktare med uppsikt över staden.76 Här beskrivs även några av 

brandmästerskapets uppgifter såsom att de skall besöka samtliga hushåll i staden, det 

beskrivs att de skall gå ”Huus ifrån Huus/Gård ifrån Gård”. En liknande formulering 

finns i en av de andra städernas brandordning, vilket återkommer senare. Här beskrivs 

även liknande uppgifter till de som beskrevs i föregående brandordning såsom att de 

skall inspektera eldstäderna, främst hos de med yrken som brukar dessa.77 Något nytt 

som dyker upp här är brandvakter som enligt brandordningen skall ha uppsikt 

beroende på väderleken.78 Detta betyder antagligen att de skall ha extra uppsikt vid 

väder där det är större risk för eldsvåda. Den sista punkten i kapitel två klargör även 

																																																								
72 Öfwer-Ståthållaren, Borgmästare & Råd, 1675, s 1.  
73 Ibid, s 3-7. 
74 Ibid, s 9.  
75 Ibid, s 25.  
76 Ibid, s 30. 
77 Ibid, s 25-26. 
78 Ibid, s 29-30. 
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brandmästarnas uppgifter ytterligare såsom hur de skall sköta de inspektioner som 

nämns ovan och deras ansvar över redskapen.79 Det tredje kapitlet handlar om hur de 

skulle agera under en brand80 och återkommer i kapitel 2.3. i denna uppsats. Återigen 

blir upplägget klarare med indelningar och tydligare instruktioner. Detta kapitel består 

av elva artiklar. Det fjärde och sista kapitlet behandlar vad som skall göras efter 

bränder såsom återlämnande av material och dylikt, detta kapitel består av sex 

artiklar.81 Brandordningen avslutas med ett kort stycke om brandordningens införande 

och magistratens och kungens inflytande.82 

 Som kan ses av denna brandordning pågick det någon form av utveckling av 

dessa dokument då de börjar bli mer strukturerade och organiserade. Detta skulle 

således kunna kopplas till begreppet organisation då brandordningarna redan nu 

påvisar en utveckling mot ett bättre brandförsvar. Detta behöver dock inte 

nödvändigtvis påvisa centralisering då det fortfarande ligger inom huvudstaden, detta 

återkommer således senare. Enligt Waldén i den tidigare forskningen skall denna 

brandordning ha influerat de som kom efter, detta återstår att se i de tre sista 

brandordningarna.  

 

2.1.3. Jönköping 

Likt brandordningen från Stockholm 1675 är Jönköpings brandordning indelad i 

kapitel med underartiklar. Strukturen är mycket likt den från dess föregångare. Det 

finns dock punkter som skiljer dem åt, till att börja med inleds inte Jönköpings 

brandordning med ett stycke om dess införande utan den inleder med första kapitlet. 

Det första kapitlet består av nio artiklar och beskrivs som regleringar för att förebygga 

en eldsvåda.  Likt tidigare brandordningar förklaras först hur staden skall delas upp, 

Jönköping delas dock in i sex kvarter snarare än fyra.83 Detta kan vara ett tecken på 

ett mer lokalt präglande vid i alla fall denna punkt. Det kan dock även endast vara en 

nödvändighet på grund av stadens upplägg och inte Jönköpings motsägande till 

centralisering. Brandordningen går vidare med att förklara att varje av kvarteren skall 

tillsätta en brandmästare.84 Det nämns inget om tillsättande av rotmästare men det 

nämns dock senare i ordningen att sådana finns, därmed kan det antas att detta var 
																																																								
79 Ibid, s 36-37. 
80 Ibid, s 39. 
81 Ibid, s 48. 
82 Ibid, s 51-52. 
83 Dahlberg, 1692, s 393-395.  
84 Ibid, s 395-396 
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något som brandmästaren ordnade. Resterande artiklar behandlar allmänna regleringar 

i staden för att förhindra brand samt kraven på vissa brandredskap. Här, likt i 

Stockholm beskrivs att brandmästaren skall två gånger om året inspektera staden, vad 

de inspekterar återkommer i nästa kapitel. Det bör dock nämnas att ord för ord som 

det i Stockholms brandordning beskrivs att brandmästarna skall gå ”Huus ifrån Huus, 

Gård ifrån Gård”. 85  Även om detta är ett litet citat kan det inte vara ett 

sammanträffande att de använder samma formulering vid detta och kan således påvisa 

influenser från huvudstadens dokument. Utöver övrig brandpersonal skall likt de 

andra städerna en tornväktare finnas vid staden som på dagen skall tillkännage brand 

med vitt tyg eller liknande och på natten med en lykta.86 Det skall även finnas en 

brandvakt med översikt över staden beroende på väder. Detta liknar det från 

Stockholms brandordning, här beskrivs dock även exakt vilka väderförhållanden som 

kräver extra uppsyn.87 

 Det andra kapitlet förklaras som hur de skall agera vid en eldsvåda och är 

indelat i tio artiklar88. Dessa kommer undersökas mer utförligt i kapitel 2.3. Här kan 

dock noteras att likt Stockholms brandordning består detta kapitel av en utförlig 

beskrivning av hur de bör agera för att på mest effektivast möjliga sätt släcka en 

brand. Det tredje och sista kapitlet består av sex artiklar men har ingen beskrivning i 

början av kapitlet om vad det innehåller. Vid inspektion kan det dock ses att det 

beskrivs hur staden skall gå till väga efter en eldsvåda såsom hur de skall återlämna 

brandredskap.89  Brandordningen avslutas med ett stycke där de förklarar något 

kortfattat om dess införande. Här bör noteras att brandordningen beskrivs som att den 

författades i Stockholm.90 Detta kan således vara ett tecken på att dessa typer av 

förordningar författades i Stockholm och kan vara ett tecken på centralisering. 

 Jönköpings brandordning verkar i sitt upplägg vara något präglad av 

Stockholms tidigare brandordning. I min förra uppsats med Jonsson kom vi fram till 

att Jönköpings brandordning 1692 var något präglad av Stockholms brandförsvar från 

tiden.91 Med denna nya brandordning från 1675 blir detta ännu tydligare. Utöver små 

detaljer såsom antalet kvarter verkar brandordningen vara mer centralt präglad i alla 
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87 Ibid, s 401-402. 
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89 Ibid, s 412-413. 
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91 Ernsth Bravell & Jonsson, 2017, s 24-25. 
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fall i dess upplägg och struktur. Huruvida de separata artiklarna är lika centralt 

präglade återstår att se i kommande kapitel. 

 

2.1.4. Uppsala 

Uppsalas brandordning skall ha införts år 1694. I dokumentets början är det dock 

daterat till 1692, vilket kan tyda på att det skrevs några år innan det blev stadsbefäst. 

Likt de andra brandordningarna börjar ordningen med ett stycke om dess införande. 

Här beskrivs att det införs som en förebyggelse för brand, vilket visar på att de tog 

detta problem på allvar under tiden. Likt Jönköpings brandordning verkar Uppsalas 

brandordning vara författad i Stockholm92, återigen verkar skrivandet av dessa 

dokument i vissa fall centraliserats till huvudstaden. Emellertid har brandordningen 

ett upplägg som påminner mer om de tidigare ordningarna snarare än Stockholm 1675 

och Jönköping 1692. Ordningen är indelad i en punktlista likt Göteborg och 

Stockholms tidigare brandordning. Dessa punkter kallas dock artiklar. Den första av 

dessa beskriver att staden enligt stadslagen delas in i fyra fjärdingar/kvarter93, något 

som alla städer utom Jönköping verkar ha gjort. Andra, tredje och fjärde artiklarna 

handlar om att varje kvarter skall utse två huvudmän/brandmästare samt att rotmästare 

i de olika rotarna i staden skall utses.94  Härefter följer en lista med liknande 

regleringar till de andra brandordningarna men återigen är de indelade i en 

slumpmässig lista snarare än separata och ordnade kapitel. Punkt fem till och med sju 

verkar främst behandla brandmästarna och rotmästarnas uppgifter och ansvar (samt 

flera andra regleringar som återkommer senare), punkt sex är här indelad i olika 

punkter. I dessa artiklar beskrivs till exempel det som finns med i de andra 

brandordningarna, nämligen en inspektion som sker två gånger om året där de 

inspekterar bland annat eldstäderna, främst hos de med yrken relaterade till dessa.95 

Här finns citatet om hur brandmästarna skall gå vid inspektionerna, delvis med då de 

beskrivs att de skall gå ”Gård ifrån Gård”.96 den första delen av citatet som fanns i 

Stockholm och Jönköpings brandordningar finns dock inte med. De sista punkterna 

behandlar sedan övriga ärenden såsom vad som skall ske efter en brand. Här benämns 

även både kungen och landets lag i artikel nio.  De beskriver regleringar om någons 
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egendom kommit till skada i elden.97  Brandordningen avslutas inte med något 

speciellt stycke om dess införande utan endast med dess sista artikel kring efterarbetet 

av en brand.  

 Denna brandordning följer de grundläggande principerna som de andra 

gjordes, det vill säga hur staden delas in och att tillse brandmän. Även innehållet 

stämmer delvis överens med det från de andra städerna till viss grad vilket kommer 

analyseras i kommande kapitel. Strukturmässigt går Uppsalas brandordning bakåt i 

utvecklingen och följer inte det mer strukturerade upplägget som både Stockholm och 

Jönköping skaffat vid denna tidpunkt. Den var författad i Stockholm och gör 

referenser till landets lagar men utöver detta frångår brandordningen den utvecklingen 

som skedde och kan ses som något mer lokalt präglad snarare än centralt.  

 

2.1.5. Lund 

Lunds brandordning fanns i två exemplar för denna uppsats. Även om de båda gäller 

för samma stad har de två helt olika upplägg. Båda refererar året 1696, det vill säga 

ett år efter införandet av stadens brandordning. Den första av dessa verkar vara 

daterad till 5e oktober 1695 men nämner dock 14 januari 1696. Det är detta senare 

datum som den andra av dessa verkar vara skriven. På grund av detta kommer den 

som är daterad i dokumentet till 1695 bearbetas först 

 Den första av dessa brandordningar inleds återigen med ett stycke om att den 

införs för att värna om befolkningens säkerhet.  Härefter följer brandordningen den 

struktur som fanns i Stockholm och Jönköping i att den indelas i kapitel med 

underartiklar. Det första kapitlet består av fem artiklar och behandlar främst 

brandmaterial.98 Här benämns även att staden delas in i fyra rotar.99 Detta skiljer sig 

lite i hur de andra städerna delades upp då de först delades in i kvarter som sedan i sin 

tur delades in i rotar. Detta har troligen främst att göra med hur staden är fördelad, likt 

hur Jönköping delades in i sex kvarter vilket då kan kopplas till begreppet lokal. 

 Kapitel två av ordningen behandlar brandmästarna och dess uppgifter, detta 

kapitel består av fyra punkter. Här beskrivs att varje rot i staden skall tillse en 

brandmästare, en vice brandmästare samt sex andra personer som kallas 

”hantlangare”. Härefter följer regleringar om brandmästarnas huvuduppgifter. Dessa 
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handlar främst om brandredskapens införskaffande och hanterande.100 Kapitel tre av 

brandordningen består av två artiklar och handlar om skötandet av eldstäderna, 

häribland beskrivs att dessa skall inspekteras två gånger om året av brandmästaren 

och hantlangarna.101 Kapitel fyra handlar om hur de skall hantera en eld som uppstått 

och består av fyra artiklar.102 Det femte och sista kapitlet handlar om hur de skall gå 

till väga efter en brand såsom insamlandet av brandmaterial, detta kapitel består av tre 

artiklar.103 Härefter följer ett kort avslut där det bland annat nämns om att datumet 14e 

januari 1696 skall observeras104, datumet då den andra brandordningen för staden är 

daterad. Efter detta följer lagar om renhållning av staden indelad i liknande kapitel. 

Trots att vissa av dessa bearbetar saker som förhindrar brand är de inte del av 

huvudbrandordningen. 

 Den andra brandordningen för Lund är mycket olik den första. Här börjar 

brandordningen med ett stycke där kungens inflytande och beskydd påpekas. Härefter 

följer en punktlista likt vissa av de andra ordningarna. Den första punkten beskriver 

det som finns med i de flesta av brandordningarna i att staden skall delas in i fyra 

kvarter som sedan skall tillsättas en brandmästare vardera.105 Härefter handlar punkt 

två till och med åtta om hur de skall förhindra brand samt vilka material som skall 

införskaffas. Punkt nio till och med 15 handlar sedan om hur staden skall gå till väga 

vid uppkomst av eventuell brand. Sedan nämns ett datum i koppling till något om 

magistraten, skadan på dokumentet gör att datum inte går att uttyda, och inte heller 

exakt vad det är kopplat till. Det står dock 11e106 vilket kan vara en referens till 11e 

oktober 1695 där den tidigare brandordningen kopplade till med. Härefter följer en 

indelning av olika kapitel och artiklar som inte kan tydas ut helt men de verkar 

behandla införskaffandet av vissa av brandredskapen.  

 Dessa två ordningar från Lund är således mycket olika. På grund av att de är 

oklart daterade samt skadan till det ena dokumentet är det svårt att avgöra vilken av 

dem som kom först och om den ena kanske endast var en skiss etcetera. Tecken på 

centralisering syns dock i båda. Den första av de två har en struktur med kapitel och 

underartiklar likt de från Jönköping och Stockholm. Den andra ordningen benämner 
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även kungen mycket tydligt i sin början vilket kan vara ett sätt att försöka få in 

kungens inflytande i dess relativt nya landskap, Skåne.  

 

2.1.6. Sammanfattning och diskussion 

Som kan ses ovan skiljer sig samtliga av städerna till viss grad i några av de olika 

punkterna. Det märks dock även att vissa saker standardiserats. En av dessa är hur 

städerna delades in i kvarter och rotar med brandmästare som ansvarar för dessa. 

Detta skulle således kunna kopplas till både begreppen central och organisation. En 

tydlig utveckling av bättre organisation syrar igenom samtliga av brandordningarna 

och vissa strukturer kommer direkt från huvudstaden. Detta skedde dock i Göteborg 

redan innan Stockholm hade en egen stadsbefäst brandordning och kan kopplas 

tillbaka till Magnus Erikssons stadslag. Stockholms brandordningar påvisar trots detta 

en mer utvecklad och utförlig brandordning, speciellt den från 1675 som börjat dela in 

med tydliga kapitel och underartiklar som beskriver de olika lagarna. Hallenberg, 

Holm och Johansson beskriver bland annat att styrande människor eller regeringar 

ibland måste uppfinna nya former av organisation för att lösa problem som uppstår.107 

Stockholms brandordningar påvisar ett steg mot ett organiserat brandförsvar med 

både brandpersonal och klara lagar. Då bränder onekligen är ett problem (speciellt 

under denna tid) stämmer detta in på deras modell och kan kopplas till begreppet 

organisation. Huruvida denna organisation spreds och bidrog till en centralisering är 

dock en annan fråga.  

De andra städerna i Sverige hade inte helt lika brandordningar. Jönköpings 

brandordning är ett exempel på en stad som mer eller mindre följde huvudstadens 

exempel till varje punkt i dess strukturella upplägg och de lagar som beskrivs i, vilket 

återkommer senare. Denna brandordning var även författad i huvudstaden vilket 

ytterligare stärker idén om att brandförsvaret gick mot en centralisering. Här blir 

begreppet central aktuellt igen då det visar på viss präglande från huvudstaden. 

Uppsala och Lund skiljer sig dock något ifrån hur Stockholm la upp sina 

brandordningar. Uppsala valde att återgå till mer av en punktlista i sin struktur, men 

som kommer synas i kommande kapitel tog det mycket av sitt innehåll direkt av de 

andra städerna. Lunds ena brandordning hade också mer av en punktlista medan den 

andra delade in i kapitel och underartiklar likt Stockholm och Jönköping. Detta kan 
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kopplas till det som sades av Runeby i att det fanns visst motstånd till centralisering 

vid denna tid. När det gäller upplägget för brandordningarna kan det således vara att 

samtliga städer följde det grundläggande, såsom det som tillhörde landslagen med att 

dela in i fjärdingar. De städer som sedan ville ha mer centralisering följde 

huvudstadens upplägg mer och de som ville ha mer lokalt gjorde inte det. Jönköping 

kan således vara en av städerna som var mer öppna för ett centraliserat styre medan 

till exempel Uppsala var emot detta koncept. En annan förklaring kan ha att göra med 

det geografiska. Jönköping ligger längre ifrån huvudstaden än Uppsala och kan 

således ha behövt hålla sig i god relation med Stockholm för att få vissa fördelar. 

Uppsala blir mer av en konkurrent då de ligger närmare. 

  

2.2. Brandförhindrande lagar samt brandsäkerhetsredskap 
För att förhindra bränder upprättades i städerna ett antal lagar. Vissa av dessa 

regleringar berörde befolkningen och hur de skulle gå till väga medan andra lagar 

gällde hur staden som helhet skulle förvara brandfarliga material etcetera. Utöver 

detta skulle befolkningen såväl som staden ha vissa brandsäkerhetsredskap redo.  

 

2.2.1. Göteborg  

I Göteborgs brandordning förklaras det att varje borgare i sina hem skulle ha en stege 

som var i jämnhöjd med byggnaden de bodde i med en brandhake på 12 alnar. De 

skulle även ha en yxa, två läderämbar och en vattentunna utanför sin port både natt 

och dag. Denna sistnämnda påpekas extra viktig för de som bor längre från hamnen. 

Dessa redskap skulle inspekteras fyra gånger om året av rådet i staden. Skulle något 

saknas eller vara skadat gällde böter på 10 mark silvermynt, om en vattentunna vältes 

i onödan gällde 40 mark silvermynt i böter.108 Staden som helhet skulle enligt lag 

införskaffa en eller två större vattensprutor. De som hjälpte till med att förflytta dessa 

brandsprutor vid eldsvåda kunde belönas med olika antal marker beroende på vad de 

gjort i stadens tjänst för att förhindra branden.109 

 För att förhindra bränder hade Göteborg även ett visst antal stadgar. Tjära och 

beck skulle undvikas att ha inne i själva staden. Byggnader med hö samt lador skulle 

inte vara intill hus med skorstenar, bröts denna lag var det 20 marker silvermynt i 

böter. Dessa skorstenar skulle även rengöras fyra gånger om året för att se till att de 
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	 27	

var i gott skick samt att den var i rätt höjd ovanför taket. Skulle en olycka ske med 

dessa skorstenar skulle rotmästaren för området böta 20 marker silvermynt. De som 

handlade med trä skulle placera detta antingen i hamnarna eller vid Stigberget, inte 

inne i staden. De som sålde alkoholhaltiga drycker fick inte göra detta efter klockan 

slagit nio med straff på 40 marker samt att dryck blir beslagtaget. Lyktor och ljus fick 

inte användas i byggnader med hö, lin eller annat som kunde brinna lätt. Inte heller 

fick de ha kol eller flameld i byggnader utan skorsten med straff på 20 marker ifall det 

bröts. Under Juletid och andra tider fick de inte ha halm i huset, detta straffades också 

med 20 marker. Murmästare var tvungna att följa väldigt specifika mått när de 

murade om i trähus med skorsten. Smeder fick inte börja arbeta för tidigt på 

morgonen och inte heller för sent på kvällen, de skulle även vara säkra med att ha 

lagliga skorstenar annars böta 40 marker. Ingen fick täcka sitt hus med tjära eller beck 

med straff på 50 daler silvermynt samt att det som målats på skulle skrapas av. Folket 

skulle även riva sina torvtak och sätta upp stentak senast maj året därefter, det vill 

säga 1640. Försummades detta var det 40 mark böter.110 De som hade skepp i 

hamnen, vare sig de var Svenskar eller inte, fick inte starta eld ombord sina skepp 

med 40 mark i böter.111  

 Som kan ses ovan hade staden redan tidigt på 1600-talet tänkt igenom ett 

flertal grundliga regleringar för att förhindra brand. Denna brandordnings lagar verkar 

dock aningen mer lokalt präglade då det sker många referenser till lokala geografiska 

punkter såsom hamnen och Stigberget. Detta kan då kopplas till begreppet lokal 

eftersom brandordningen lämnar öppet för lokala präglingar med specifika namn på 

platser etcetera. Det är dock viktigt att ha i åtanke att huvudstaden inte hade en egen 

brandordning vid detta tillfälle och prägling från en sådan var omöjlig. Mycket av 

ansvaret ligger här på det privata då folk ifrån olika specifika yrken hade mycket att 

underhålla för att förhindra bränder i staden. Staden och dess personal verkar endast 

haft ansvar att inspektera att dessa lagar följs. Detta kopplar därmed till begreppen 

deltagande och specifikt privat sådant. Den privata sektorn hade ansvar att vara 

delaktiga i arbetet kring att förhindra bränder till en mycket hög grad. Detta skulle 

också kunna varit en nödvändighet som de gjort redan innan, det vill säga det behövs 

egentligen ingen lag då befolkningen själva såklart inte vill att en eldsvåda uppstår. 

Brandordningen förtydligar dock var exakt ansvaret ligger och hur detta skall gå till.  
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2.2.2. Stockholm 

Stockholms brandordning 1661 är den första stadsbefästa brandordningen i 

huvudstaden. Dess efterföljare skall enligt tidigare forskning ha inspirerat de som 

följde i de andra städerna. Därmed skall listan med krav på brandredskap i denna 

brandordning noteras. I Stockholm skulle varje hem ha två läderämbar, en 

vattenspruta, en stege om 20 alnar, en båtshake och en brandyxa. Var de mer 

förmögna skulle de ha dubbla antalet av dessa föremål.112 Utöver det sista om att ha 

dubbla antalet stämmer detta mycket överens med vad som skulle finnas i Göteborg. 

Detta skulle kunna påvisa att dessa var en standard gällande redskap som fanns sedan 

innan eller att de som författade brandordningen blivit inspirerad av den från 

västkusten. Varje kvarter skulle även bidra till ett visst antal redskap som berörde 

samtliga i kvarteret vid eventuell brand. Dessa var en större och en mindre 

brandspruta, en stege med 20 alnar och en med 24, två stora båtshakar, två större 

yxor, två kar på släpor, två dussin läderämbar, ett rep samt ett stort segel.113 Minst en 

person från varje hushåll skulle även presentera sina brandredskap för respektive 

brandmästare, hade de inte materialen bötade de en daler, kom de inte alls var boten 

tre daler.114 Skulle någon förlora eller stjäla någon av dessa brandredskap under en 

brand kunde detta straffas.115 Mycket av dessa material stämmer överens med det som 

skrevs i Göteborgs brandordning, dock något mer utförliga krav på redskap. Detta kan 

vara ett bevis på utvecklingen som skedde inom brandförsvarsmaterial från tiden. 

 Stockholms brandordning är även mycket utförlig med att beskriva vad som 

skall göras för att förebygga brand eller eld i hemmen och staden. I hemmet fick 

folket inte ha mer än en tunna med tjära eller 12 skålpund med krut, dessa skulle även 

förvaras väl. Lin och hampa skulle förvaras i tunnor eller kistor och inte fritt på 

vinden då de är lättantändliga material. Kol skulle förvaras säkert och skulle inte ligga 

nära en eld under nattetid. Folket skulle inte heller gå med ljus utan lykta (eller 

facklor) i byggnader med lättantändliga material såsom vindar, bodar och uthus.116 

Tobak fick inte heller brukas i dessa byggnader.117 Folk fick inte heller gå med 

																																																								
112 Magistraten i Stockholm, 1661, s 5-6.  
113 Ibid, s 6.  
114 Ibid, s 3.  
115 Ibid, s 8.  
116 Ibid, s 3-4.  
117 Ibid, s 4-5. 



	 29	

facklor nära träbyggnader. Skulle någon göra detta och starta en brand oavsett avsikt 

eller inte skulle denne straffas som om den frivilligt startat elden.118 

 Det fanns även regleringar kring vad folk med specifika yrken skulle göra. 

Bryggare med kölnor i sitt hus skulle ha en vattentunna vid kölnan samt en uppe på 

vinden. Det beskrivs här utförligt att detta är för att en brand kan oftast stoppas tidigt 

med en tunna snarare än tusen tunnor senare.119 Flera direktiv för folk med specifika 

yrken återkommer senare i ordningen när de diskuterar hur de skall gå till väga vid en 

brand.  

 Stockholms brandordning verkar ha liknande regler till den från Göteborg i det 

att saker som är lättantändliga skall förvaras tryggt. Specifika detaljer skiljer dock till 

och från såsom antal och specifik placering. Stockholms brandordning är dock 

mycket mer utförlig och kan därmed kopplas till begreppet organisation.  

Stockholms andra brandordning från 1675 bör således innehålla liknande 

regleringar och lagar kring detta. Varje hus skulle här ha två läderämbar, en 

brandspruta, en stege om 20 alnar, en båtshake, en eldyxa, vattentunnor i huset och på 

taken, samt någon form av västar, likt den tidigare ordningen skulle även de som var 

mer förmögna ha dubbla antalet av dessa material förutom när det gällde stegar. 

Husägaren hade även skyldighet att förvara dessa föremål på rätt sätt. Dessa föremåls 

befintlighet skulle även inspekteras under brandmästarens inspektion av eldstäderna. 

Skulle de saknas bötades tre daler första gången och fem daler andra gången.120 

Stadens egna brandredskap skulle förvaras i fyra olika brandhus i de olika kvarteren. 

Dessa föremål inkluderade två dugliga brandsprutor, vatten-kar och släpor, 20 stycken 

handsprutor, två stora segel, två stora och två små stegar, fyra stycken brandhakar, en 

lina vid 100 famnars längd, 50 stycken läderämbar samt tegel för att isolera fönster. 

Brandordningen förklarar även att förvaringen av dessa föremål är av stor vikt och 

beskriver hur nycklarna skall fördelas inom brandmästerskapet.121 Utöver de ovanför 

listade föremålen skall varje brandmästare ha extra exemplar av flertalet av dessa 

redskap för att var försäkrad med dem vid eventuell brand.122 De brandredskap som 

krävs är därmed väldigt lika till antalet och fördelning mellan vad staden skall ha och 

vad hushållen skall ha. Stockholm hade därmed vissa standardiserade regleringar 
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gällande brandredskap och skulle således kunna påvisa viss lokalt präglande då det 

såg i princip likadant ut i den föregående brandordningen för staden. 

Vid den inspektion som sker två gånger om året skall eldstäderna undersökas i 

hus till de som arbetar med sådana såsom bryggare och krukmakare samt de som 

förvarade lättantändliga varor såsom lin och hampa. Likt innan får folket inte heller 

ha mer än en tunna med tjära eller 12 skålpund krut. Fortfarande får ingen ha lin och 

hampa i sina vindar eller bodar såvida de inte är väl förvarade i kistor eller tunnor 

(eller bodar/källare). Skulle denna lag överses var boten fem daler varav siffran 

dubblades varje gång det undveks. 123 Byggnader med odugliga skorstenar skulle 

repareras och förnyas, detta låg delvis på stadens borgmästare och råd, även kungen 

och hans översikt nämns i detta sammanhang. Boten för försummande av detta låg på 

fem daler silvermynt.124 Likt den äldre ordningen var det även nu förbjudet att ha ljus 

utan lyckta/facklor i byggnader med lättantändliga material, likaså fick ingen 

tobaksförbrukning ske i dessa. Facklor fick inte heller slås mot träbyggnader och 

dylikt.125  

Regleringarna här stämmer överens med de från den tidigare brandordningen i 

Stockholm med några avvikande punkter där detaljer har ändrats. Som beskrevs i 

början av brandordningen verkar denna endast vara en förbättrad version av den äldre 

med små ändringar. Huruvida de andra städerna följer samma struktur återstår att se.  

 

2.2.3. Jönköping 

Jönköpings brandordnings upplägg är som tidigare nämnt mycket likt det ur 

Stockholms senare brandordning. Det första kapitlet behandlar således även här hur 

eldsvådan skall undvikas. I denna brandordning står det att folk skall ha i sina hem två 

läderämbar med ägarens/borgarens namn på, en stege på antingen 12 eller 16 alnar, en 

mindre stege om åtta alnar, två stycken båt/brandhakar, två stycken eldyxor, en 

järnskyffel eller spade samt ett vattenkar. De beskriver även att det bör finnas 

vattentunnor i husen och på taken. De som är förmögna skall äga dubbelt av dessa 

material. Om dessa föremål saknas vid inspektion bötas två daler.126 Sedan skulle 

staden bygga ett brandhus där både stadens och de enskildes brandredskap skulle 

förvaras. Stadens brandredskap var en vattenspruta, två stycken handsprutor, två 
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segel, tvo stora stegar om 16 alnar, två mindre stegar om 12 alnar, fyra stycken 

brandhakar, 12 stycken eldyxor, 12 stycken skyfflar, sex stycken kofötter och 

järnstötar, fyra stycken rep om 30 famnar med järnkrokar i änden, två vattenkar med 

järnstolar. Utöver detta skall det även finnas tegelsten, brädor och spik för att täppa 

igen fönster vid en brand. Även här likt Stockholms ordning beskrivs hur nycklarna 

och ansvaret skall delas upp.127 Utöver detta verkar denna brandordnings krav på 

material stämma överens med den från Stockholm nästan punkt för punkt. Detta i 

kombination med att Jönköpings brandordning författades i Stockholm kan således 

kopplas till begreppen central och organisation. Stockholm har präglat denna 

brandordning både i form av att den författades där samt att dess regleringar följer 

huvudstadens mycket noga. Organisationen för brandförsvaret verkar också vara 

präglad av Stockholm vilket tyder på att brandförsvaret i vissa städer gick mot en 

gemensam standardiserad organisation.  

 Andra regleringar för att förhindra bränder inkluderar att de inte skall bruka 

eld vid nattetid eller storm då detta kan leda till olycka.128 Skorstenar skulle rengöras 

två gånger om året. Här skulle även skorstenarnas duglighet undersökas såsom om de 

tillräckligt höga (max tre alnar över taket) och ifall de var för nära hus med brandrisk. 

Utöver detta skulle folk med vissa yrkens hus inspekteras extra noga som till exempel 

de med yrken där eldstaden brukas mer såsom bryggare och bagare samt de som 

förvarar brandfarliga material såsom hjulmakare och snickare. Tak som var odugliga 

eller täckta av mossa som kunde vara brandrisk skulle repareras på dugligt sätt. Nya 

kölnor skulle placeras i byggnader nära någon av sjöarna i området samt att det skulle 

göras i samband med brandmästarens översyn. De som handlade med brandfarliga 

ämnen såsom krut eller tjära skulle förvara detta på ett tryggt sätt och inte på vinden 

då det kan utgöra brandrisk samtliga ovanstående punkter om de inte följdes bötades 

med tre daler silvermynt sedan dubbla antalet varje gång till det åtgärdats.129  

 Andra regleringar i brandordningen som inskrevs kom vi fram till i vår 

tidigare uppsats kan ha koppling till den brand som skedde i staden året innan. Denna 

eldsvåda startade med att en gäst i ett hus glömt släcka sitt ljus när han gått och lagt 

sig till sömns till vilket ljuset välte och tände eld på dennes säng, till vilket vi drog 
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slutsats ledde till införandet av vissa regleringar.130 Denna reglering lyder i ordningen 

såsom att husvärdar har ansvar att ha översikt på gäster (och hästar) i sitt hushåll i 

syfte om att inte löpa risk för brandfara. De skall då inte gå med ljus utan lykta eller 

fackla i byggnader med lättantändliga material såsom kol eller hö. De skall även se till 

att eldstäder och dylikt är släckta vid nattetid samt undersöka att eldar är släckta eller 

väl beskyddade. Bröts detta skulle de böta deras lön.131 

 Lagarna här stämmer mycket överens med de från Stockholm som kan ses av 

flera punkter. Vissa frångår i detaljerna men till större graden verkar det ändå byggas 

på någon form av standardisering av den tidigare från huvudstaden. Influenser från 

den tidigare brandordningen kan inte uteslutas, viss lokal påverkan dyker upp såsom 

att ha ett brandhus istället för fyra då det är en mindre stad, men i det stora hela verkar 

denna brandordning tagit sina regleringar direkt från Stockholm. Återigen kan 

begreppen central och organisation kopplas då tydliga influenser från Stockholms 

organiserade brandförsvar syrar igenom hela brandordningen. Genom det lokala 

präglandet kan dock begreppet lokal kopplas här med. Även om brandordningen från 

Jönköping påvisar starka influenser från huvudstaden finns flera tecken på det lokala, 

främst härstammar de från att Jönköping var en mindre stad.  

 

2.2.4. Uppsala 

Nästa brandordning är Uppsala, utifrån det tidigare kapitlet syntes det att upplägget i 

denna ordning skiljde sig från de andra ur dess samtid. Här beskrivs kravet på 

brandredskap på ett mycket annorlunda sätt. Istället för en lista med material beskrivs 

de i samband med andra regleringar. Det beskrivs att var hushåll skall ha en dugligt 

lång stege, en vattenså, ett vattenkar, två eller fler ämbar beroende på husets resurser, 

en båthake, en yxa, tre vattensatser samt två eller mer svabbar beroende på husets 

resurser. Det skall även finnas vattentunnor i vindar etcetera vid tider på året då 

vattnet inte är fruset.132 I brandordningen beskrivs dock inget krav på staden att ha 

några brandredskap redo, det syftas dock till att det skall finnas fyra brandsprutor i 

staden, en för slottet, en för domkyrkan, en för akademien och en för staden. Vatten 

till dessa sprutor skulle vid eldsvåda förses från vattenkaret hos de som bodde närmast 
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elden. 133 Detta är hittills en av de större avvikelserna från de andra städernas 

brandförsvar. Till och med den äldsta ordningen från Göteborg beskriver att både 

staden och privatpersoner hade ansvar att ha vissa redskap hemma. Det kan vara att 

detta dokument inte är fullständigt då som nämnt i inledningen har vissa av sidorna 

hamnat fel. Detta bör dock inte vara fallet då inget annat saknas och det verkar inte 

finnas några luckor i texten utöver detta. I detta fall lutar det då mer mot att Uppsala 

la detta ansvar på det privata snarare än det offentliga till viss mån. Borgarna och 

övrig befolkning verkar således ha mer deltagande. Detta kan således kopplas till 

begreppen lokal samt privat respektive offentligt deltagande. Det verkar uppenbart 

här att Uppsala lämnat mycket öppet för lokalt präglande i denna del av deras 

brandordning. Den jämna fördelningen av ansvar om återfinns i de andra städerna 

finns inte här alls och istället läggs nästan hela ansvaret på den privata sektorn. 

  Utöver detta har Uppsalas ordning ett visst antal regler för att förhindra brand. 

Likt tidigare ordningar skall hus med kölnor och lättantändliga material ha extra 

översikt över till exempel skorstenar för att undvika brand, samt att skorstenar skall 

vara dugligt byggda och inte för kort över hustaken.134 Inga onödiga eldar fick startas 

om nätterna, om detta bröts var det tre marker silvermynt i böter till kungen och 

staden. Inte heller fick de ha i huset mer än en tunna tjära och tio skålpund med krut. 

Likt andra ordningar skall de inte heller ha brandfarliga material såsom lin på ställen 

där de lätt kan antändas.135 Återigen skall ljus och dylikt inte användas utan skydd i 

rum och byggnader med lättantändliga material, likaså får inte tobak brukas i dessa 

rum eller i sängen. På gatorna skall inte facklor brukas på fel sätt. Läste någon med 

ljus vid sängen skulle det vara skyddat med glas. Skulle någon tända eld på en lada 

eller dylikt genom vårdslöshet med eld såsom brukning av tobak låg boten på 40 

marker silvermynt. Var det en gäst som gjorde detta skulle husvärden böta samma 

bot. Kunde boten inte betalas skulle detta göras med ”kroppen”, oklar beskrivning i 

brandordningen vad detta exakt betyder.136 I lador och dylikt fick inte eldar såsom 

sådana skapade av tobaksbruk startas, en gång om året skulle brandmästerskapet 

påminna om detta.137 Skorstenar, kölnor och dylikt skulle överses att de var i gott 
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skick för att förhindra brand. Att placera halm inne i staden där det ej är lämpligt 

kunde straffas med 40 marker silvermynt.138 

 Överlag verkar således denna brandordning innehålla liknande regleringar till 

de från andra städer. Det som skiljer den åt är som sagt i tidigare kapitel hur den är 

upplagd. Ytterligare förvirring skapas även när texter om agerande vid brand skrivs i 

samma stycke som de lagar som gäller för att förhindra brand. Detta avvikande 

upplägg kan påvisa på ett mer lokalt präglande. Trots detta är innehållet när det väl 

tyds ut mycket likt det från de andra städerna med några detaljers skillnad. Därmed 

kanske det är innehållet i dessa ordningar som centraliseras och standardiseras med 

endast upplägg av dokumenten som skiljer dem åt. En annan förklaring skulle kunna 

vara att sättet de förebyggde en brand på under denna tid var ganska vedertaget och 

att de olika städerna kopierade varandra till viss mån. I detta fall kunde således 

strukturen på hur brandordningarna var upplagda vara ett medium för lokalt präglande 

i att de ville själva bestämma hur dessa dokument såg ut.  

Begreppen central och lokal blir här mycket aktuella då det finns tecken på 

både influenser från huvudstaden samt öppenhet för lokala präglingar. Upplägget och 

delar av innehållet såsom ansvarsfördelningen verkar vara helt annorlunda här och 

tyder på ett mycket mer lokalt präglande. Likaså återfinns andra regleringar som fanns 

i de andra städerna, om något omformulerat. Det är därmed något svårt att urskilja om 

det är ett tecken på centralisering eller inte.  

 

2.2.5. Lund 

Som syntes i kapitlet innan verkar Lunds båda brandordningar skilja i dess struktur, 

detta gäller även i innehållet. Den första av dessa brandordningar beskriver inte att 

varje hushåll skall ha brandredskap utan istället att varje person ska bidra till sin egen 

rotes brandredskap med egna medel. Dessa redskap var två stycken vattenkar (ett om 

tio tunnor och ett om sex tunnor), en större och en mindre stege, fyra vattensprutor av 

trä med låskrok, två yxor, 20 läderspannar, och hamplina om 20 famnar. Dessa 

redskap skulle markeras med varje rotes tecken. Domkyrkans medel skulle också 

bidra till att skaffa vissa föremål, dessa var en god läderspruta samt spannar. 

Införskaffningen av dessa ovansagda redskap skulle överses av brandmästaren.139 Vid 

påsk skulle varje gård i staden betala in fyra öre och fattigare folk två öre, detta gick 
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till underhållning och förbättring av föremålen.140 Lund hade därmed något mindre 

striktare regler kring brandredskap. Lund var som sågs i inledningen den minsta av 

städerna vid denna tidpunkt, i alla fall till invånarantal. Det kan därmed visa sig inte 

vara lika nödvändigt att ha egna brandredskap då det räckte med att staden i sig hade 

sådana. Detta kan då kopplas till begreppet lokal. Det är tydligt här att storleken på 

Lund har påverkat innehållet i brandordningen och att de därför lämnat öppet för 

lokala regleringar. 

 Eldstäder är något som i denna ordning fått sitt eget kapitel. De nämns i 

tidigare ordningar men brukar då skrivas in med andra inspektioner av skorstenar och 

dylikt. Två gånger om året skulle eldstäder och dess skrotstenar rengöras. Två gånger 

om året innan påsk och St. Martini dag skulle dessa även inspekteras av brandmästare 

och personal. Vid misskötsel botades 6 marker, samt 24 öra till brandmästaren och 

hantlangarna. En oren skorsten botades med 8 öre varav siffran dubblades om 

problemet inte löstes samma dag. Lade någon hö eller halm vid eldstaden ansågs detta 

som vårdslöshet.141 Detta kan vara kvarlämningar av det danska inflytandet, det vill 

säga det lokala präglandet. 

 Denna brandordning är mycket mindre omfattande kring regleringar. Det finns 

endast några mindre regleringar kring eldstäder och brandredskap. Detta kan bero på 

att dess medeltida arv låtit staden bestå till större delen av stenbyggnader och att det 

då inte var lika stor risk för brand i byggnader där de förvarade brandfarliga material. 

Det kan dock även bero på att denna brandordning endast är en skiss inför den riktiga 

brandordningen. Såsom påpekades i förra kapitlet infördes denna brandordning i 

samband med den som nu följer vilket kan betyda att nästa brandordning innehåller 

mer regleringar. Återigen kan det kopplas till begreppet lokal då det lokala präglandet 

genomsyrar stora delar av denna brandordning.  

 I den andra brandordningen från Lund beskrivs det lite annorlunda. Här står 

det att varje husvärd skall ha en halv tunna med vatten samt något fäst i den ifall den 

behövde bäras, de skulle även ha ett ämbar. Varje rote skulle ha två stegar om 12 eller 

15 alnar beroende på storleken på roten, tio läderämbar, en bra hake, en vattenspruta, 

två stora eldyxor, ett kar om två eller fyra tunnor som kunde släpas. Dessa redskap 

skulle införskaffas med varje områdes resurser.142 Det verkar således som att även här 
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142 Rector Senatus Academicus, Borgmästare för Lund & Rådet i Lund, 1695, s 4-5. 
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skall varje hus inte ha många brandredskap utöver en tunna. Det läggs istället ansvar 

på stadens brandmästare och rotmästare att samla in resurser och skaffa dessa 

föremål. Här kan begreppet lokal också flikas in men även begreppen privat och 

offentligt. Likt i Uppsala har de en helt annan ansvarsfördelning när det gäller 

brandredskap, här läggs ansvaret mer på den offentliga sektorn dock.  

 Två gånger om året skulle eldstäder såväl som brunnar och övrigt i hus 

undersökas att de var väl byggda etcetera för att inte orsaka skada. Skulle något vara 

fel med huset botades tre riksort. Kom någon till skada på grund av försummelsen 

botades 10 daler silvermynt.143 Odugliga skorstenar och eldstäder skulle rivas ner, 

ifall de var för nära ett halmtak skulle de flyttas. Likt i Stockholms brandordning 

påpekar de här att de skall ha en tunna med vatten då det är bättre att släcka en eld 

med lite vatten nu snarare än 100 tunnor senare. Skulle detta försummas botades 6 

marker. Vid bristfälligheter vid eldstäder botas först tre riksort sedan ökat antal upp 

till sex veckor då 40 mark silvermynt var boten.144  

 Husvärdar skulle ha uppsikt om hur elden sköttes i dennes hem. Här skulle 

husvärden se till att inga eld-relaterade föremål var i närheten av lättantändligt 

material såsom lin och halm. Vid misskötande av dessa regler skulle det bötas sex 

daler varav summan ökade varje gång det missköttes igen tills det att rotmästaren 

skulle ha uppsikt över hushållet för att samla in böter. Om brand uppstod som kunde 

spåras till brinnande sot i någons orenade eldstad skulle ägaren bota 20 mark 

silvermynt oavsett om det ledde till större skada. Hade en person kölna i huset skulle 

denna ha uppsikt över den tills den var säker på att elden var helt borta, annars 

botades samma som de som misskötte elden i hemmet.145 De sista tre sidorna i 

brandordningen är mycket skadade och kan inte läsas helt. Här beskrivs dock något 

om att hus med halmtak skall avskaffas och att inga nya sådana skall byggas. Det står 

även något om kostnader för brandredskap.146 

 Denna brandordning är något mer utförlig än dess föregångare. Här kan även 

mer kopplingar synas till de reglingar som finns i övriga landet vid tiden. Dessa 

inkluderar saker såsom varsam hantering av brandfarliga material samt undersökning 

av eldstäder.  

 
																																																								
143 Ibid, s 1-2.  
144 Ibid, s 2-3. 
145 Ibid, s 3-4. 
146 Ibid, s 9-11. 
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2.2.6. Sammanfattning och diskussion 

Gällande brandredskap verkar det som de flesta av städerna skulle ha samma redskap 

med endast några mindre eller antal som skiljer städerna emellan. Detta kan ses som 

endast ett tecken på stadens ekonomi och storlek då vissa städer inte behövde ha 

redskap fördelade hos de olika kvarteren utan det räckte med att staden hade egna, 

såsom i Lund. Vissa städer krävde att hushållen skulle ha mer och vissa mindre 

redskap. Överlag fördelas ansvaret för att ha brandredskap mellan det privata och det 

offentliga, förutom i Uppsala och Lund. Privatpersoner skulle enligt lag ha vissa 

föremål hemma men likaså skulle stadens offentliga ha andra redskap. Det verkar 

således vara att denna fördelning sker relativt jämnt och städerna krävde inte mer av 

lokalbefolkningen än vad som verkade rimligt för respektive stad. Städerna låg vid 

olika platser och vissa hade tillgång till vatten mer direkt medan vissa inte, och detta 

syns i fördelningen med vattentunnor och dylikt. Huruvida detta är ett tecken på 

centralisering är svårt att säga. Eftersom Göteborg hade liknande krav på redskap likt 

de som kom senare kan det tyda på att detta helt enkelt var en standard som funnits i 

landet sedan innan. Med det sagt påvisar ändå standardiseringen av vissa 

brandredskap att de som författade brandordningarna haft vetskap om vilka 

brandredskap som bör finnas i hemmet och då även möjligtvis hur de andra städerna 

skött samma problem. 

 Begreppen lokal, central, privat, offentlig och delaktighet blir således aktuella 

här. Det finns tecken på viss standardisering när det gäller brandredskapen då vilka 

typer av redskap samt antalen av dessa är mycket lika i de olika städerna med små 

avvikande detaljer. Trots detta lämnar vissa städer såsom Uppsala och Lund detta 

mycket till lokalt präglande. Lund gjorde antagligen detta på grund av dess storlek, 

varför Uppsala inte följde de andra städernas regleringar är inte lika klart men skulle 

kunna kopplas till geografiska naturtillgångar, arkitektur eller dylikt. När det gäller 

ansvarsfördelningen mellan vad den privata respektive offentliga sektorn skulle äga 

för redskap verkar det ändå finnas viss standardisering. De flesta städer och 

brandordningar kräver att både befolkningen och brandmästerskapet skall ha vissa 

redskap redo och tyder därmed på en relativt jämn fördelning, med vissa städer som 

undantag. Vissa städerna avviker som sagt men överlag är denna fördelning jämn 

mellan den privata och offentliga sektorn.  

 När det gäller regleringarna kring vad som skall göras för att förhindra brand 

läggs det mesta av detta på det privata. Denna tid var som nämndes av Linnarson en 
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tumult tid när det gällde åtskiljandet av det enskilda och gemensamma, och i sin tur 

privat respektive offentligt.147 Denna fördelning av brandförhindrande åtgärder kan 

således vara ett resultat av detta. Brandmästerskapet (det vill säga det offentliga) i 

samtliga städer verkar i denna fråga främst ha ansvar för att inspektera att 

befolkningen följer regleringarna och lagarna samt att hemmen är i gott skick. 

Befolkningen verkar ha haft mycket ansvar i denna fråga då de måste se till att deras 

hem var i gott skick samt att de var mycket varsamma både med eld och brandfarliga 

material. Det privata hade därmed ett relativt stort ansvar. Huruvida detta påvisar 

centralisering kan det inte sägas mycket mer än det att samtliga städer verkar haft 

någon form av inspektion av eldstäder och skorstenar. Detta kan då således vara en av 

de lagar som var standardiserad för hela landet. Detta kopplar således till begreppen 

organisation, central, privat, offentlig och deltagande. Det finns här tecken på en 

standardiserad organisation om hur samtliga städer skulle ha i uppgift att inspektera 

sina eldstäder. Detta kan då vara en av de lagar inom brandförsvaret som påvisar 

delvis centraliserade brandförsvarslagar. Deltagandet i arbetet kring förhindrande av 

bränder läggs mest på den privata sektorn i detta fall då det är främst de som skall 

underhålla deras hem efter brandordningarnas lagar. Den offentliga sektorn i detta fall 

har främst en inspektionsroll.  

 

2.3. Regleringar under och efter brand. 
Under en eventuell brand finns det risk för både panik och kaos i en stad där elden 

sprider sig. Därmed är det viktigt att samtliga medborgare har regleringar om hur de 

skall gå till väga vid en eldsvåda.  

 

2.3.1. Göteborg 

Vid en eldsvåda beskrivs i Göteborgs brandordning att samtlig brandpersonal från 

kvarteret skall dyka upp vid huset där branden är med alla brandredskap som krävdes 

för arbetet. Skulle de inte dyka upp botades 20 mark. Åldermän med sina 

underhavande i sitt skrå skall också vara där med böter på 20 marks silvermynt vid 

försummelse. De övriga i borgerskapet i närområdet skall också hjälpa till vid 

släckningsarbetet till den grad möjlig. Om det behövdes skulle byggnader i 

närområdet rivas till vilket borgerskapet skulle betala för återbyggnaden av 

																																																								
147 Linnarsson, 2017, s 39-40. 
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byggnaden efter eldsvådan. Skulle någon ställa sig emot detta och vägra riva sin 

byggnad botade de 50 daler silvermynt och byggnaden revs ändå. Detta sistnämnda 

beskrivs som del av Sveriges lag.148 Både brandmästerskapet och invånarna skulle 

bidra med assistans till samtliga ovanstående gärningar för att släcka elden. Skulle 

någon starta slagsmål under släckning eller rivningsarbetet botades 40 mark. Skulle 

brandmästare eller rotmästare försumma sina uppgifter botade han 20, 40 och till sist 

80 marker om det fortsatte tills det att han vid den 4e gången förlorade sin post. De 

som hjälpte till med släckningsarbetet kunde även betalas för det. Detta gällde om de 

till exempel lät sin häst hjälpa eller om de var först med segel på plats etcetera. 

Stadens kapten och soldater skulle ha extra uppsikt vid portar och dylikt för att se ifall 

de som startat elden eller tjuvar försökte fly i kaoset.149 

 Ovanstående lagar tyder på att både brandmästerskapet och stadsbefolkningen 

hade ansvar vid en brand. Det största ansvaret låg främst på brand- och rotmästarna 

men vissa punkter påvisar att även privatbefolkningen hade visst ansvar. Likt hur det 

skedde i Paris som beskrevs i den tidigare forskningen verkade Göteborgs brandlagar 

inte visa mycket respekt för de vars hus skulle rivas ner för att förhindra branden, de 

bötar till och med de som sa emot det. Det är dock inte tydligt med vem exakt från de 

olika ständerna som skall bidra med assistans vid branden. Det beskrivs att åldermän 

skall ha visst ansvar men inte från vilket skrå. De beskriver även att de som har häst 

bör assistera då de kan belönas från detta men många olika yrken hade hästar vid 

denna tidpunkt. Ansvaret för brandsläckningsarbetet tyder därmed ligga mer på det 

offentliga då brandmästerskapets ansvar är mer utförligt beskrivet, privatbefolkningen 

verkar ha visst ansvar att göra vad de kan för att släcka arbetet men det är inte tydligt 

formulerat. Därmed blir delaktighet här mer lagt på det offentliga.  

 

2.3.2. Stockholm 

Stockholms brandordning börjar förklara regleringar vid brand från och med punkt 

nio. Här förklarar de att direkt när en brand uppstår och någon märker detta har denne 

skyldighet att rapportera det direkt med risk för straff ifall detta försummas. När väl 

en brand var tillkännagiven skulle samtliga i närområdet ta med sina redskap till 

brandmästaren därefter följa dennes direktiv till platsen där eldsvådan var.150 Det 
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finns här några regleringar kring viktigare föremål. Sådant som inte borde skadas eller 

stjälas skulle flyttas till en säker plats där någon hade uppsyn över det, detta ansvar 

föll främst på brandmästaren.151 Gällande brandredskapen var även dessa under hög 

prioritering då ifall någon stal eller på något sätt förlorade dessa skulle det bestraffas. 

De som hade hästar skulle även bidra till släckningsarbetet genom att förse 

brandmästerskapet med vatten vid plats, detta skedde genom direktiv av åldermän.152 

Likaså skulle dragare med hjälp av sina ämbar förse släckningen med vatten, även 

detta skedde under direktiv av åldermän. Timmermän och murmän hade också visst 

ansvar under denna process. De skulle främst hjälpa till vid rivning och röjning av 

brandplatsen men även flytta föremål såsom stegar etcetera.153 Även bryggare och 

bagare hade uppgifter beskrivna. De skulle ha ansvar för att sköta brandsprutan från 

respektive kvarter. Redan innan en brand skulle gillena utse sex personer från varje 

kvarter som skulle sköta sprutan. Frånvaro av dessa kunde straffas.154 Rapporterande 

av arbetet under branden sköttas av rotmästaren som sedan rapporterad till 

brandmästaren och till sist till magistraten. Om någon inte kunde/ville delta i 

släckningsarbetet skulle de stanna hemma. Kom folk till släckningsarbetet och 

förhindrade det eller kom dit utan nödvändiga redskap straffades detta. Bra arbete 

kunde dock belönas.155 Skulle det brinna på malmerna skulle stadens brandpersonal 

vara beredda att ta sig dit medan delar av brandmästerskapet skulle stanna inom 

stadens gränser för säkerhets skull. Även båt- och sjömän skulle delta i 

släckningsarbetet om det behövdes. De skulle ta med sig segel och dylikt.156 

 Byggnadskollegiet stadens vaktmästare och stadstjänare skulle befinna sig vid 

rådhuset under brand. De andra i magistraten skulle ta sig till brandplatsen där de 

tillsammans med brandmästarna skulle föra visst befäl.157 Vissa i magistraten skulle 

även patrullera runt staden med översikt. Bagare och bryggare beskrivs även haft 

ansvar för att återföra brandredskapen de brukat. Likt Göteborgs brandordning skulle 

närliggande byggnader rivas för att förhindra spridning av branden. Här beskrivs dock 
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att borgarnas tillåtelse skulle sökas samt att återbyggandet av byggnaderna skulle 

staden själva stå för.158  

 Som kan ses ovan är denna brandordning mer utvecklad i dess regleringar 

kring hur elden skall hanteras. Ansvarsfördelningen är mycket tydligare då folk med 

specifika yrken hade uppgifter att sköta. Därmed kan det ses som att mer ansvar läggs 

på det privata i det att allmänbefolkningen (i alla fall vissa yrkesgrupper) hade nästan 

lika mycket ansvar som stadens egna brandmästerskap. De verkar även sköta 

rivningsarbetet mer skonsamt då tillåtelse krävdes för att riva byggnader i staden samt 

att staden kunde stå för åter-bygget. Överlag verkar det som Stockholm fördelade 

ansvaret mer mellan det privata och offentliga. Huruvida detta fortsatta i de 

kommande brandordningarna för Stockholm återstår att se. Det går dock att koppla 

begreppen organisation, privat och offentligt här. Det syns en tydlig utveckling här 

för brandförhindrande åtgärder, vilket tyder på en bättre organisation. 

Ansvarsfördelningen ligger dock mer på det privata.  

 I Brandordningen från 1675 har regleringar för när en eldsvåda uppstår fått ett 

eget kapitel där det förklaras hur de skulle gå till väga. Detta kapitel inleds med att 

förklara att den vars hus brinner skall genast rapportera detta till sina grannar. Likt 

innan kunde återhållande av denna information att straffas. Rotmästaren skulle sedan 

bli tillsagd till vilket denne skulle hitta och föra med sig de redskap som behövs för 

elden. Efter detta skulle även brandmästaren för området bli informerad. Efter 

släckningsarbetet börjat skulle samtliga hjälpa till att föra saker och ägodelar från 

huset som brinner till en säker plats där ingen kan stjäla dem.159 Timmermännen 

skulle ifall det behövdes riva närliggande hus för att förhindra spridningen av elden, 

detta skulle göras med uppskattning av vädret i att det var lämpligt. Stadsvakten 

skulle se över detta med avsikt att det går som det ska.160 Kaptenen för borgerskapet i 

närliggande kvarter skulle rapportera till magistraten och avvakta för order från 

dessa.161 Om eldsvådan såg ut att vara större skulle någon tillkännage detta med 

klocka eller trumma. Åkare skulle med sina åldermän förse elden med vatten med 

hjälp av sina hästar. Om detta inte gjordes eller om de kom sent kunde detta straffas. 

Även övriga invånare skulle förse med vatten med hjälp av sina egna hästar. Det 

föreskrivs även att dragare skall förse elden med vatten, återigen kan detta straffas om 
																																																								
158 Ibid, s 12-13. 
159 Öfwer-Ståthållaren, Borgmästare & Råd, 1675, s 39-40. 
160 Ibid, s 41. 
161 Ibid, s 41-42. 
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det försummas.162 Murmästarna och deras gesäller samt drängar, timmermän och 

övriga arbetskarlar skulle förse släckningsarbetet med tyngre brandredskap såsom 

större stegar.163 Bryggare och bagare skulle förse släckningsarbetet med vatten samt 

veta hur de skötte en brandspruta och sköta denna. Straff delades till de som 

försummade detta. De som inte kunde eller ville hjälpa till skulle stanna hemma. De 

som kom till släckningsarbetet och var i vägen eller som kom dit tomhänt skulle 

straffas.164 Den kungliga armadan och dess sjöfolk hade också skyldighet att hjälpa 

till vid släckningsarbetet om det krävdes, de skulle även förse med redskap såsom 

segel. 165  Stadens styrande borgmästare och råd hade också visst ansvar i 

släckningsarbetet gällande bestraffningar. Till sist beskrivs att om någon på något sätt 

förhindrat släckningsarbetet skall denne straffas.166 

 När sedan branden var släckt gällde ett visst antal andra regleringar. Det 

beskrivs här att stadens invånare måste vara helt säkra på att elden är helt dämpad.167 

Brand- och rotmästare måste även se till att regleringarna kring eldsläckningsarbetet 

följs och om det inte gör det skall dessa som brutit lagarna skall straffas. Skulle någon 

farit illa eller skadats under släckningsarbetet skall dessa kompenseras.168 Skulle 

något/några brandredskap stulits under branden skall dessa återbetalas dubbelt i dess 

värde. Det ska sedan ske en undersökning till vem som nu är skyldig för branden och 

densamma skall straffas.169 Skulle någon förolämpa eller hindra arbetet kring branden 

skulle densamma anklagas för fredsbrott.170 

 Som kan ses ovan verkar denna nya brandordning för huvudstaden återigen 

följa samma regleringar som dess föregångare med några avvikande detaljer. Vissa 

saker klargörs ytterligare medan andra är borttagna. Återigen blir begreppen privat 

respektive offentlig delaktighet aktiva här. Likt dess föregångare läggs ansvaret för 

släckningsarbetet mycket på den privata sektorn, specifikt vissa yrkesgrupper. Detta 

kan ha gjorts för att viss expertis krävdes för de olika jobben såsom att riva 

byggnader. 
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2.3.3. Jönköping 

Jönköpings brandordning har hittills visat sig vara den som tagit mest av Stockholms 

brandförsvars regleringar. Även denna del verkar ha tagit delar av sin struktur i det 

sista två kapitlen då både regleringar under brand och efter densamma delas in i två 

kapitel med artiklar om vad de skall göra. Till att börja med skall den person som 

märker att det brinner tillkännage detta till rotmästaren. Efter detta skall genom 

klocka eller brandvakt tillkännage detta till brandmästaren som i sin tur skall vara den 

första vid elden. De skall sedan söka hjälp av grannar för att påbörja 

släckningsarbetet. Även magistraten skall närvara vid branden och se till att 

brandredskapen är framtagna. Rotmästaren hade här i ansvar att anteckna och notera 

befolkningens arbete under branden.171 Det beskrivs här även att när elden väl börjar 

skall den vars hus det brinner i skulle tillkännage detta direkt till sina grannar och be 

dem om hjälp. Försökt de undanhålla detta istället skulle de straffas.172 Brandmästaren 

ansvarade här för att samtliga personer blev tilldelade de redskap de behövde för att 

släcka elden. Ägodelar till den vars hus brann skulle föras till en säker plats för att 

minska risken för stöld.173 Den lokala kaptenen och stadsvakterna skulle ha översikt 

över staden under loppet av branden för att försäkra om stadens säkerhet.174 Ifall det 

krävs kan även byggnader rivas men då måste rådet och borgmästaren avgöra ifall 

vädret tillåter det.175 Rivandet skulle skötas av byggmästare och timmermän.176 De 

som har hästar skall genast när de hör branden bryta ut använda dessa för att föra 

brandredskap och vatten till släckningsarbetet. Vägrade de kunde böter tillkomma. 

Även båtsmän skulle hjälpa till vid släckningen med redskap och dylikt.177 Även 

magistraten skulle närvara och observera processen. Skulle någon säga emot dem 

straffas.178 

 Efter en eldsvåda gällde ett antal andra regler, inte helt olika de från 

Stockholm. För det första skall samtlig personal i staden samt befolkningen vara 

försäkrat om att elden är helt släckt.179 Sedan skall brandmästerskapet undersöka om 

samtliga personer utfört sin tjänst under elden. De som inte gjorde det skall böta för 
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detta där hälften av böterna skall gå till reparation av brandredskap och den andra 

hälften till de fattiga.180 Efter branden skulle stadens personal se till att samtliga 

brandredskap återfördes till sina platser samt att de som förlorat egendom under 

branden kompenseras. Hade någon stulit eller undanhållit brandredskapen straffades 

dem som en tjuv.181 Till sist nämns att en utredning skall ske för att se vem som 

startat branden. De som stod emot stadens personal i släckningsarbetet skulle anses 

begått ett fredsbrott.182 

 Som kan ses ovan verkar det ännu en gång som Jönköpings brandordning tagit 

sin inspiration nästan i sin helhet från huvudstaden. Detta är troligen inget 

sammanträffande men behöver inte nödvändigtvis påvisa centralisering för hela landet 

gällande dessa lagar. Återigen blir begreppet central relevant. Jönköping påvisar 

återigen att de är både påverkade och beroende av Stockholm då som tidigare nämnt 

var dokumentet författat där samt att strukturen och innehållet är mycket influerat från 

huvudstadens dokument.  

 

2.3.4. Uppsala 

Nästa brandordning i kronologisk ordning är återigen Uppsala. Som nämnts innan 

skriver denna ordning lagar kring hur de skall förebygga bränder i samband med de 

om hur de skulle släcka en brand. Därmed är det aningen svårt att avgöra vilket som 

är vilket. Trots detta finns det några regler som klart har med släckning att göra. 

Skulle en brand bryta ut skulle ägaren vars hus det var som brann tillkännage detta till 

vakten som gick i närområdet. Sedan skulle brandmästaren för kvarteret bli 

tillkännagiven om branden och nödvändiga redskap skulle förflyttas till brandplatsen 

från kvarterets redskap.183 Timmermän och murmästare skulle finnas på plats för att 

både riva kopplingarna mellan de byggnader som brann och de som inte gjorde det 

samt att blöta ner träet mellan byggnaderna och hindra spridningen av eld, ibland 

kunde rivningen av husgrunden också behövas dock.184 Detta kan påvisa någon form 

av lokal prägling då hus kanske var byggda ihop på ett annat sätt och att de därför 

ibland inte behövde riva hela byggnaden bredvid den brinnande utan endast 

kopplingen mellan dessa. Takfötterna skulle också rivas vid behov för att förbättra 

																																																								
180 Ibid, s 412-413. 
181 Ibid, s 413. 
182 Ibid, s 414-415. 
183 Gyllenborg, 1694, s 7-8. 
184 Ibid, s 8.  
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vattenflödet, detta syftar antagligen till vattensprutorna och dylikt. Det beskrivs här 

även att vinden skall has i åtanke.185 Detta kan således kopplas till begreppet lokal då 

det påvisar att denna brandordning ännu en gång öppnar upp för lokala präglingar. 

Byggnader med dörrar och luckor skulle täppas igen för att förhindra spridningen av 

elden. Om någon hästägare inte hjälpte till att föra brandsprutan till platsen där det 

brann skulle denne böta. Skulle någon stjäla hästar eller redskap från 

släckningsplatsen skulle denne straffas. Föremål som fanns för risk att bli stulna 

skulle föras till en säker plats. Under elden skulle vakterna i staden gå runt och 

kontrollera att samtliga hade vattentunnor på taken och att deras spisar inte hade eld. I 

samband med detta skulle gatorna hållas öppna för att folk skulle kunna ta sig framåt, 

skulle någon hindra detta skulle det straffas.186  

 Efter att elden var släckt skulle ingen lämna platsen förrän brandmästerskapet 

tillåtit detta.187 Förolämpades brand- och eller rotmästarna kunde detta straffas. Skulle 

någon bete sig illa under eller efter en eldsvåda skulle denne straffas. Skulle någon 

förlorat egendom i branden skulle denne beroende på situation återbetalas till den 

grad som stadens medel kunde, detta beskrivs ha något att göra med landets lag och 

konungen. Likaså de vars hus blivit nedrivna under släckningsarbetet skulle få medel 

för detta.188 Till sist beskrivs att efter en eldsvåda skall staden inrätta en utredning om 

hur elden kom att börja.189 

 Som ses här är återigen Uppsala en av de städer vars brandordning inte helt 

följer de andra. Många regleringar liknar de från andra städer men överlag skiljer den 

sig en hel del. På det sättet kan det kopplas både till lokal och central. I många 

avseenden verkar Uppsala följt huvudstadens regleringar, men upplägget och mycket 

av innehållet i ordningen verkar bygga på hur det lokala området såg ut.  

 

2.3.5. Lund 

Lunds brandordning är som tidigare nämnt i två exemplar för denna uppsats. Den 

första av dessa är likt Jönköpings och Stockholms brandordningar indelad i kapitel 

vilket gör det lättare att avgöra vilka regleringar som gäller vid olika tidpunkter. I 

denna första brandordning beskrivs det att ifall en eldsvåda uppstår skall 

																																																								
185 Ibid, s 5.  
186 Ibid, s 6.  
187 Ibid, s 7. 
188 Ibid, s 10.  
189 Ibid, s 11. 
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brandmästerskapet fort som möjligt ta sig till platsen där elden uppstår. De skall nu ha 

med sig samtliga nödvändiga redskap samt hästar för att bära vatten. Redskapen skall 

inte brukas i onödan med risk för skada på dem. Skulle någon av brandpersonalen inte 

befinna sig på plats fick de böta olika antal beroende på vad som förhindrade dem. 

Hantlangarna skulle se till att vatten tillfördes till branden samt att ingen stal något 

och att det inte blev trängsel på gatan. Även borgmästaren och rådet hade visst ansvar 

att verkställa vissa saker.190 

 När elden är släckt skall brandmästerskapet se till att samtliga brandredskap 

återfördes till sina rätta platser. De skulle även notera vilka som fanns på plats under 

släckningsarbetet och vilka som inte hjälpt till. Till sist skulle även en undersökning 

om vem som startat elden utföras.191 

 Som kan ses är denna brandordning inte lika utförlig men innehåller ändå de 

grundliga stegen som fanns i de andra städerna. I den andra brandordningen förklaras 

att när en eld bryter ut skall en person från varje gård dyka upp med redskap vid 

branden. Är någon frånvarande eller saknar material skall denne betala en bot. De 

som bor närmast där branden är skall fort som möjligt använda vattentunnor och 

dylikt för att släcka branden.192 Med hjälp av vagnmän skall elden tillkännages genom 

klocka eller trumma samt att vatten med hjälp av hästar skall föras till elden. Detta 

skall således fortsätta tills elden är släckt. Även åldermännen hade ansvar här. Skulle 

någon försumma detta skulle det botas. Brandmästaren skulle också avgöra ifall 

någon byggnad behövde rivas.193 Timmermän skulle vara redo att utföra detta. Vissa 

undantag kunde utges för vissa av böterna beroende på situationen. Om någon inte 

skötte sin plikt och på något vis utgjorde skada eller stal kunde denne straffas, skulle 

vaktkarlarna missköta kunde de straffas med fängelse eller trähäst. Det är här oklart 

vem som får straffet och exakt varför det delas ut på grund av mögelskadan till 

dokumentet.194 Även det sista här är skadat och kan inte läsas helt men det står något 

om ansvar kring hästar och någon referens till punkt ett.195 

 Denna brandordning verkar inte ha några regleringar kring vad som sker efter 

en brand. Den första av dessa två brandordningar verkar ha kapitelindelningen likt 

den från andra städer men har innehåll som avviker. Den andra ordningen verkar ha 
																																																								
190 Vellingk, 1695, s 5. 
191 Ibid, s 6.  
192 Rector Senatus Academicus, Borgmästare för Lund & Rådet i Lund, 1695, s 5. 
193 Ibid, s 6. 
194 Ibid, s 7.  
195 Ibid, s 8. 
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mer regleringar som liknar de från de andra städerna men har ett annat upplägg. Viss 

prägling från huvudstadens brandordningar kan ändå läsas ut men lund verkar till 

större delen författa sina ordningar mer efter det lokala. Därmed kan det kopplas mer 

till begreppet lokal snarare än central. 

 

2.3.6. Sammanfattning och diskussion  

I denna fråga verkar varje stad sköta det mycket olika. I de flesta städer måste den 

som märker en brand tillkännage detta fort som möjligt. Vem de skall underrätta 

skiljer sig i de olika städerna. Det som följer detta skiljer sig också i de olika städerna. 

Därmed kan denna del av brandordningar kopplas mer till begreppet lokal snarare än 

central då de flesta städer skiljer sig ifrån huvudstaden, med vissa små detaljer som 

undantag. Det som ändå verkar stämma överens mellan de olika städerna är 

fördelning av ansvar mellan det privata och offentliga. Därmed när det gäller 

begreppet delaktighet ligger den jämt fördelad mellan de två sektorerna. Både 

brandmästerskapen och privatbefolkningen skulle delta i släckningsarbetet. Vissa av 

brandordningarna förklarar även att folk med vissa yrken hade visst ansvar. 

Hallenberg, Holm & Johansson diskuterar en aspekt i sin artikel som blir aktuell i 

detta sammanhang, detta är att de påpekar hur de som styrde i de lokala områdena 

skulle uppehålla en tillit till bondeståndet för att engagera deras goda åsikt om staten. 

Detta skulle göras genom att påvisa på olika sätt att de visade engagemang i 

allmänbefolkningens problem i syfte om att visa att de brydde sig.196 Detta syns i de 

förordningar och lagar som beskriver hur staden värnade om befolkningens egendom 

och att de ville förflytta den till en säker plats där det inte kunde stjälas under eldens 

härjande. Likaså kan det kopplas till regleringar såsom den ur Uppsalas brandordning 

om att de som förlorar egendom i branden skulle återbetalas av staden. Detta kan 

således kopplas till begreppet central då det kan ses som en del av lokalregeringens 

arbete att få med lokalbefolkningen på sin sida. Vissa städer var även noggranna med 

att de skulle ha tillstånd från de som ägde byggnaderna innan de rev dem i syfte om 

att hindra spridning av elden vilket ytterligare stödjer denna idé. I de flesta städer var 

befolkningen tvungen att vara delaktiga i släckningsarbetet om de kunde och var i 

närheten. Det finns inte mycket tecken på centralisering i denna del av 

brandmästerskapens organisation då de flesta städer skiljer sig i denna fråga. 

																																																								
196 Hallenberg, Holm & Johansson, 2008, s 259. 
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Jönköping och Stockholm har dock mycket liknande regleringar, likaså verkar 

Uppsala tagit delar av sin ordning från huvudstaden. Trots detta verkar det som denna 

del av brandordningarna i de andra städerna är mer lokalt präglade, troligtvis på grund 

av olika tillgång till vatten, lokal arkitektur och övriga lokala naturförhållanden. 

Därmed kan denna del kopplas till begreppet lokal då det är det som är det mest 

inflytande här. 

 

3. Slutsats och vidare forskning 
Syftet med denna uppsats var att belysa skillnader och likheter mellan brandordningar 

från 1600-tal med bakgrund av centraliseringsprocessen som pågick i landet under 

tiden, samt hur ansvarsfördelningen såg ut. Utifrån analysen av brandordningarna 

finns tecken på både centralisering och lokalt präglande. Gällande den första 

frågeställningen kring brandordningarna och det allmänna brandförsvarets upplägg 

kan det sägas att de flesta städers brandförsvar var uppbyggt med en stadsindelning 

efter Sveriges stadslagar, sedan var brandmästare fördelade i de olika kvarteren. 

Brandordningarnas upplägg var oftast i antigen en punktlista eller med kapitel och 

underartiklar. Den andra frågan berörde vad som gjordes för att förhindra bränder. I 

de flesta fall gjordes detta genom att städerna och privatbefolkningen hade ett visst 

antal redskap samt att brandfarliga föremål skulle förvaras säkert. Båda inspekterades 

av brandmästerskapet. Gällande den tredje frågan kring hur städerna agerade under 

och efter brand skiljer sig detta något. De flesta städerna har dock regler om hur 

branden skall tillkännages, därefter skall brandmästare vara på plats och se över 

släckningsarbetet. Både privatbefolkningen och brandmästerskapet skulle delta. 

Därefter skulle en utredning föras om hur elden uppstod. Gällande den fjärde frågan 

kring skillnader mellan städerna och utvecklingen av brandförsvaret är det ett mer 

komplicerat svar. Göteborgs brandordning verkar ha mycket lite inflytande ifrån 

något från den centrala regeringen i huvudstaden utöver stadslagen om att dela in 

städerna i fyra fjärdingar. Mycket av punkterna i denna brandordning är sådana som 

kom att finnas med i senare ordningar. Ett exempel på detta är införandet av 

brandmästare och rotmästare samt delar av deras ansvarsområden. Det är dock efter 

de två brandordningarna från Stockholm som ett större inflytande kan synas i de 

senare brandordningarna. Att ha en brandordning indelad i kapitel med underartiklar 

snarare än en punktlista verkar ha blivit vanligare efter Stockholms brandordning 
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1675. Detta kan ses både som ett tecken på stormaktstidens organisation såväl som en 

form av standardisering och centralisering av Sveriges brandförsvar. Alla städer 

verkar dock inte följa detta nya format. Uppsala valde att gå efter punktlisteformatet 

trots att ett nyare och mer effektivt format hade börjat spridas i Sveriges städer. 

Varför de valde att göra det på det viset kan inte fastställas men kan ha att göra med 

hur övriga ordningar för staden såg ut. Innehållet i ordningen var dock likt det ur de 

andra städerna och kan därmed kopplas till någon form av centralisering av vissa 

lagar. Detsamma kan sägas om Lund. Endast Jönköping verkar ha tagit ifrån 

huvudstaden i både format och innehåll.  

Utgående från denna uppsats’ teoretiska ramverk kan det ändå påvisa 

stormaktstidens organisation. I den tidigare studien kring centralisering påpekade 

Hallenberg, Holm och Johansson hur stormaktstidens framväxt härstammade från tre 

huvudbegrepp: organisation, legitimation och delaktighet. 197  Från de äldre 

brandordningarna såsom Göteborg 1639 till de senare såsom Jönköping 1692 syns en 

tydlig utveckling av brandväsendets organisation. Mycket av lagarna och 

regleringarna blir tydligare och mer organiserade. Ansvarsfördelningen blir också mer 

tydliga då det sker en tydlig fördelning mellan det som är privat respektive offentligt 

ansvar. Delaktighet blir också aktuellt då samtliga i staden (om de kunde) skulle delta 

i släckningsarbetet och inte endast brandmästerskapet. I brandförhindrade verkar det 

offentliga mest ha i ansvar att undersöka att det privata gör vad de kan för att 

förhindra bränder i hemmet såsom att ha dugliga eldstäder och att inte bruka eld i 

närhet av brandfarliga ämnen. Gällande centralisering och hur begreppen lokal 

respektive central kan kopplas till brandordningarna och då i sin tur till 

centraliseringsprocessen blir det en annan fråga. Som märktes av analysen finns det 

tecken på att den centrala regeringen var inblandad i vissa av städernas brandförsvar 

såsom hur vissa brandordningar författades i Stockholm och hur principen om att 

uppehålla tillit till lokalbefolkningen gjordes av de lokala regeringarna. De flesta 

brandordningar påvisar dock gång på gång hur det lokala påverkade hur de såg ut. 

Detta syns på ett flertal sätt. Städernas storlek påverkade saker såsom brandredskap. 

De mindre städerna såsom Lund krävde inte att privatpersoner skulle ha dessa redskap 

hemma på samma nivå som de större. Likaså syns inte samma utförliga beskrivningar 

av hur de skulle larma om bränderna. Indelningen av staden och hur många brand- 

																																																								
197 Hallenberg, Holm & Johansson, 2008, s 247. 
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och rotmästare skulle finnas påverkades också av storlek då de större städerna 

beskriver detta mer utförligt. Andra faktorer som kan ha påverkat det lokala skulle 

kunna vara de allmänna naturtillgångarna såsom tillgång till vatten. De flesta av 

städerna på listan ligger till exempel vid kusten och har direkt tillgång till denna. 

Likaså kan städernas relation till huvudstaden påverkat detta. Som Runeby nämnde 

fanns det en tvist mellan de olika synpunkterna på den centrala regeringen. Detta kan 

synas i till exempel skillnaderna mellan Uppsala och Jönköping där den staden som 

ligger längre ifrån Stockholm tar efter huvudstaden mer, kanske då för att hålla god 

relation med staden till skillnad från de som ligger närmare som till viss grad blir en 

konkurrent. 

 Återgående till tidigare forskning kan det till viss del bekräftas det som sades 

av Waldén om att Stockholms brandordning från 1675 blev mönstergivande till de 

som följde.198 Stockholms brandförsvar har uppenbarligen haft påverkan på hur de 

senare brandordningarna strukturerats då både Jönköpings och en av Lunds 

brandordningar strukturerades upp på liknande sätt med kapitel med underartiklar, 

likaså följde dessa och några av de andra brandordningarna vissa av lagarna i deras 

artiklar. Detta kan även kopplas till stormaktstidens organisation då det finns en tydlig 

utveckling av brandförsvarets organisation. Som Garrioch nämnde påverkades 

Sverige av bränder mer än Paris men att det också handlade om naturliga 

förutsättningar.199 Utöver detta hade Paris bättre brandförsvar än andra städer i 

Europa då brandförsvaret var mycket mer organiserat och centraliserat. Sverige 

verkade också delvis ha ett centraliserat och organiserat brandförsvar, dess 

stadsbyggnad och övriga förhållanden verkar dock varit en bidragande faktor till de 

eldsvådor som drabbade landet ändå. Garrioch var tydlig med att påpeka att tydlig 

ansvarsfördelning var en bidragande faktor till Paris brandförsvar. 200  En tydlig 

ansvarsfördelning är något som kan ses i de flesta av stormaktstidens brandordningar i 

denna uppsats. Denna ansvarsfördelning kan också kopplas till vad Hallenberg och 

Linnarsson diskuterade i sin artikel. Det finns en tydlig skillnad i hur ansvaret 

fördelades mellan den privata respektive offentliga sektorn i samtliga brandordningar 

																																																								
198 Waldén, 1951, s 20.  
199 Garrioch, 2019, s 35-36. 
200 Ibid, s 57. 
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vilket kan påvisa det de argumenterade för, det vill säga att detta är en diskussion som 

funnits sedan antiken och att den var mycket aktuell under tidigmoderna Sverige.201  

 Avslutningsvis kan det således sägas att stormaktstidens brandordningar är 

ytterligare ett exempel på något som under denna tid utvecklade en tydlig 

organisation och till viss del ger ytterligare stöd till forskningen kring centraliseringen 

som skedde under 1600-talet. Dokumenten som ligger till grund för denna uppsats 

påvisar hur brandförsvaret förbättrades och förtydligades under 1600-talet. 

Ansvarsfördelningen var ett av de ämnen som blev tydligare allteftersom tiden gick. 

Ansvaret om brandförsvaret fördelades mellan det privata och det offentliga men det 

var ändå tydligt vem som skulle ansvara för vad. Samtliga medborgare, vare sig de 

var del av brandmästerskapet eller inte skulle vara delaktiga i släckningsarbeten och 

dylikt, de var med andra ord förenade mot elden. Till vidare forskning skulle det 

främsta vara att jämföra brandordningarna med hur de fungerade i praktiken, det vill 

säga hur väl följdes dem när en eldsvåda väl uppstod. Något annat som skulle kunna 

undersökas vidare är hur de lokala styrena såg ut och om det kan visa något om de var 

för respektive emot ett centraliserat styre, då resultatet i denna uppsats påvisar att det 

skulle kunna vara både och.  

 

4. Didaktisk reflektion 
Utifrån ett didaktiskt perspektiv kan brandordningarna användas i flera syften. Ett sätt 

att bruka dem i en klassrumssituation är att använda det som ett exempel på 1600-tals 

texter. Som syntes i uppsatsen är de flesta av brandordningarna mycket tydliga i dess 

struktur och lämpar sig till viss grad att läsas av elever i till exempel gymnasieskolan. 

Detta skulle således kunna ge elever en djupare förståelse för hur lagar och till viss 

grad samhället som helhet funkade på den tiden inom till exempel klass och yrken. 

Brandordningarna från olika städer kan påvisa att det inte var lika standardiserat med 

lagar och dylikt på denna tid som det är idag och att det fanns en debatt om vad som 

skulle skötas av huvudstaden och vad som hanterades lokalt.  

Många gånger händer det i dagens historieundervisning att elever endast läser 

i böcker och skriver prov på det de läst. För att komplettera detta och genom detta 

variera utbildningen kan aktiviteter där eleverna får komma i kontakt med artefakter 

(om det nu är dokument eller andra typer) visa sig vara en effektiv metod för att 

																																																								
201 Hallenberg & Linnarsson, 2016, s 34 & 40.  
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engagera vissa elever beroende på klassens intresse för sådant. I sin tur kan det även 

öppna eleverna för att vänja sig vid att arbeta med äldre texter. För att göra detta 

behöver läraren göra tillräckligt med förarbete för att eleverna skall kunna vara 

engagerade samt att de inte faller bort för att de anser det för svårt. Detta kan göras 

genom att presentera materialet bit för bit med hjälp på vägen för att förstå varför det 

ser ut som det gör. Om det sker korrekt kan det ge eleverna en inblick i dåtiden som 

visar människors vardag från tiden. Ofta när elever läser texter om 1600-talets Sverige 

får de höra om Gustav II Adolf och hans död i kriget samt om den svenska 

Stormakten. Även om dessa är viktiga delar att diskutera gällande denna tid kan det 

även vara viktigt för eleverna att se helheten för tiden som de studerar. Att läsa om 

krig och kungar är inte alltid det viktigaste för att skapa förståelse. Genom att delta i 

material närmare vardagen för dessa människor kan det ge eleverna mer förståelse om 

att dessa människor bildade ett samhälle inte helt olik deras nuvarande. 
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