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Salpetersjudaren – ”behandlades som kreatur” 

 

 
 

Salpetersjuderi i Hallstatt. Hur illa sjudarna en gång hade det kan vi få 
en känsla av tack vare ett i dag försvunnet dokument som 1890 fanns i 
Riksarkivet eller Krigsarkivet – där berättar kvinnliga fångar om sin 
situation 1772. Foto: Okänd  

Att vara salpetersjudare var hemskt – Stadsarkivets Mats Hayen 
rankar det som tidernas vidrigaste Stockholmsyrke. Deras arbete gick 
ut på att samla in urinindränkt jord för att kunna ta tillvara salpeter. 
Krigsmakten Sverige var under många år i stort behov av salpeter för 
att tillverka krut. Under 1600-talet reste salpetersjudare runt riket och 
samlade upp gödseljord från bönderna.  

Beskrivningen från kvinnliga fångar i en klagoskrift från 1772 visar 
hur illa det var ställt i saltpetersjuderiet nära Rålambshov på 
Kungsholmen. Där står bland annat att de lider ”en sådan förskräcklig 
nöd af hunger, svält och elände”. De beskriver också sista tiden för de 



23 sjudare som har omkommit: ”En del af dessa uslingar har tuggat 
grus i munnen, andra åter tuggat ben och sina fingrar uti 
dödsångesten, somliga af vanmäktighet stupat vid deras spinnrockar å 
golfvet. [...] En sådan svår medfart föranlåter oss arma uslingar, som 
hvarken hafva att skyla oss med utan äro nakna, blott och bara som 
kreatur, icke heller att ligga på annat än bräder” [...] Vi hafva äfven 
för stor hungersnöds skull måst äta grus, hopblandadt med salt. Vi äro 
kristna människor, icke böra vi då hållas såsom oskäliga djur?". 

De var inte särskilt välkomna hos bönderna eftersom de ofta förstörde 
stallgolven för att komma åt jorden. När de var klara fick bönderna 
själva lägga nya golv i fähusen och var dessutom tvungna att ge 
sjudarna mat och sovplats under besöken. Sjudarna kallades ofta 
föraktfullt för ”pissegubbar”.  

På 1700-talet började det anläggas särskilda salpeterlador, som 
Kungsholmens salpetersjuderi. Där blandades kalk och jord med 
latrininnehåll och ruttet kött från hushållen i städerna. Komposten 
kokades och urlakades. Lyckligtvis är yrket inte längre aktuellt – 
verksamheten avvecklades 1895. 

Sjudarna hörde till samhällets lägst avlönade, men exakt vad de 
tjänade är svårt att veta. Stadsarkivets Mats Hayen har dock tack vare 
kronotaxeringslängden hittat ett exempel på en saltpetersjudaredräng 
som bodde vid Humlegården 1785. Drängen Christopher Goltz 
betalade 25 skilling och tio runstycken i statlig kronoskatt per år. Som 
jämförelse: En skomakare, med tre anställda, i samma område 
betalade 6 riksdaler, 22 skilling och nio runstycken i kronoskatt per 
år. 25 skilling och tio runstycken år 1785 motsvaras i dag av ungefär 
200 kr. De flesta arbetare fick huvuddelen av sin lön i natura och den 
lön som betalades ut i pengar var mycket liten.  

 


