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1. Inledning

   Är människan en civiliserad varelse som har full kontroll över sina impulser eller är

hon ociviliserad och utan någon impulskontroll? Detta är två ytterligheter och nog borde

det väl finnas några steg mellan dessa? Forskning och debatt om vägen från ett

ociviliserat till ett civiliserat samhälle har det senaste årtiondet väckt stor

uppmärksamhet bland forskare och debattörer. De verk som har stor del i att denna

debatt växt fram är Norber Elias arbeten ”Sedernas historia” och ”Från svärdet till

plikten”. Dessa skrevs 1939 men fick inte sitt genombrott förrän på 70-talet.1 Elias

menar att statsmaktens centralisering tvingade folk att behärska sina impulser. Genom

att en centralstat bildades skaffade sig denna monopol på våldet, staten hade fått rätten

att straffa beteenden som avvek från den rådande normen, dvs. lagen. En annan

bidragande orsak till drifts- och affektskontroll menar Elias vara den kamp mellan adel

och borgare som växte fram under speciellt 1600- och 1700-tal. Genom konkurrens dem

mellan och genom att kungen tvingade in adeln i en beroendeställning skapades det i

hoven ett visst, mer civiliserat sätt att leva med strikta etikettsregler där brytande av den

rådande normen, reglerna, kom att leda till förlust av social status. Människans

beroende av varandra ökade. Detta sätt att leva kom senare att anammas av borgare och

vidare ner i den sociala hierarkin. Hoven var centra för civiliseringen och då speciellt

det franska. Elias menar att det yttre tvånget, skapat av centralmakten och dessa

etikettregler, internaliserades av människan och omvandlades till ett inre tvång, en

större affekts- och driftskontroll.2

   Trots att Elias teori är skriven på 30-talet har den än idag genomslagskraft inom

svensk forskning. I Stockholm har mycket forskning kring civiliseringsprocessen skett.

Ledande bland forskarna där har varit Arne Jarrick och Johan Söderberg, båda

professorer vid Stockholms universitet. Även Börje Bergfeldt, Eva Eggeby och Arne

Jansson har följt samma teoretiska spår som de båda professorerna. Detta har föranlett

att man möjligen kan tala om en Stockholmsskola. Med det menar jag att flera forskare

                                                                
1 Arne Jarrick och Johan Söderberg, Människovärdet och makten: Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-
1850, Stockholm 1994. s 11.
2 Norbert Elias, Sedernas historia , Stockholm 1989. Även Från svärdet till plikten, Stockholm 1991.
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vid samma lärosäte i sin forskning har utgått från samma teoretiska utgångspunkt.3

Denna utgångspunkt är inspirerad av Elias men den skiljer sig delvis, speciellt gällande

den impulskontroll som Elias likställer med civilisering. De menar att empati och

generella etiska principer är tecken på civilisering, men detta är inte identiskt med

människors ökade förmåga till impulskontroll. Vissa impulser som tidigare inte varit

tillåtna kan ibland tillåtas och släpps då fram. Detta medför att civiliseringsprocessen

innehåller både ökad och minskad impulskontroll. Den empatiska förmågan innefattar

först hänsynstagande till ett fåtal, men med civiliseringens fortskridande utökas

hänsynstagandet till fler grupper.4

   I ”Framstegsskräcken inom historieforskningen” målar Jarrick upp sin syn på

civilisering. Precis som Elias menar han att förmågan att hålla tillbaka driftsimpulser är

tecken på civilisering, men, vilket Elias inte menar, först i kombination med

förändringar i förmågan till empati. Med det menar han att människan har blivit bättre

på att ta hänsyn till andra människor. Vidare kritiserar han bl.a. Dag Lindströms

argumentation om att 1500-talet inte var ett våldssamhälle. Lindström menar att våldet

ingick i ett kulturellt sammanhang, människan var ibland tvungen att försvara äran

oberoende av sina affekter. Jarrick hävdar i motsats till Lindström att 1600-talets

samhälle var mer våldsamt än dagens, och våldet hade med frustrationer och affekter att

göra.5

   I civiliseringsprocessen sker både framåtskridande och tillbakaskridande. I ”Den

himmelske älskaren” där Jarrick undersökt den herrnhutiska väckelserörelsen på 1700-

talet ser han ett framåtskridande i den mening att väckelsen ledde till en mer

individualiserad tro som skapade förutsättningar för tolerans och empati mellan

människor. Tillbakaskridandet skedde i detta sammanhang genom människan först som

massa vågade ge uttryck för sina enskilda drifter.6

                                                                
3 Stockholmsskolan är en beteckning jag finner lämplig att använda i detta sammanhang. Trots att
”fackindelning” av forskare kan vara riskabel är jag benägen att göra denna i detta sammanhang. De visar alla
liknande teoretiska angreppspunkter och de verkade alla vid samma lörosäte.
4 Jarrick och Söderberg 1994, s 10-11. Se även Eva Eggeby, ”Förtryck eller vård på Danevikens dårhus?”,
Människovärdet och makten: Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850, Stockholm 1994. s. 94. Börje
Bergfeldt, Den teokratiska statens död: Sekularisering och civilisering i 1700-talets Stockholm, Stockholm 1997.
s. 9-10.
5 Arne Jarrick, ”Framstegsskräcken inom historieforskningen: ett försök till nyansering”, Häften för kritiska
studier 1995. s. 5-14.

6 Arne Jarrick, Den himmelsek älskaren: Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige,
Stockholm 1987. s. 134-137.
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   I människovärdet och makten har ett antal uppsatser sammanställts som behandlar

civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850. I ett bidrag av Arne Jansson, ”Mörda för

att få”, förs en intressant diskussion som går i Jarricks fotspår angående

civiliseringsprocessens steg framåt och bakåt. Jansson pekar på det minskade dödliga

våldet under 1600-talet som ett led i civiliseringsprocessens framåtskridande, visad

empati till en större skara människor. Samtidigt går processen bakåt genom en ökning

av överlagda mord, ofta på barn, från mitten av 1600-talet. Detta visar på låg empati hos

förövarna och är därför ett stort steg tillbaka i processen. 7

   Johan Söderberg tar liksom Jarrick delvis sin utgångspunkt från Elias teori. ”I en

fråga om civilisering. Brottmål och tvister i svenska häradsrätter 1540-1660*” går han

igenom domboksmaterial från flera olika härader med syfte att kartlägga bl.a. den grova

brottslighetens utveckling. Han fann att ”en expansion av den interpersonella sfären i

rumslig mening” hade skett i samband med att antal mål rörande våld och förtal fått

mindre roll i rättssfären. Vidare ser han en övergång från person- till sakorienterade

mål. Det blir färre vålds- och förtalsbrott medan antalet tvistemål ökar. En orsak till

detta kan enligt honom vara sättet som ekonomiska kontrakt slöts, genom förtroende

och löften. Det byggdes upp en institutionell ram kring det personliga anseendet för den

ekonomiska organisationen. Detta ledde till att man var tvungen att försvara sig mot

förtal i rätten. Äran var således viktig vid rätten. När skrivkunnigheten ökade började

fler skriftliga avtal skrivas och det personliga anseendet kom inte längre att betyda lika

mycket. Hans resultat pekar inte på att befolkningen skulle ha disciplinerats uppifrån

utifrån ett kontrollperspektiv som Elias menar, utan han ser det mer som en spontan

utveckling, en självdisciplinering. Kritik riktas mot Eva Österbergs teori om att

våldsbenägenheten ökade under 30-åriga kriget. Denna kritik grundar sig på de

tendenser han finner i sin undersökning som visar på att våldsmålens antal faller under

denna period8 I en annan undersökning bekräftar Söderberg detta resultat. I den ser han

distanseringen av mellanmänskliga relationer som en av orsakerna till minskandet av

det dödliga våldet. Det är inte den ökade statliga kontrollens förtjänst. 9

                                                                
7 Arne Jansson, ”Mörda för att få dö”, Människovärdet och makten: Om civiliseringsprocessen i Stockholm
1600-1850, Stockholm 1994. s. 49.
8 Johan Söderberg, ”En fråga om civilisering. Brottmål och tvister i svenska häradsrätter 1540-1660*”, Historisk
tidsskrift  1990.
9 Johan Söderberg, Civilisering, markand och våld i Sverige. En regional analys, Stockholm 1993. s. 253-257.



6

   Teorin om muntliga och skriftliga kontrakt tas upp av Walter J. Ong som menar att

innan skrivkunnighetens utbredning, var tillförlitligheten till muntliga avtal större än till

skriftliga.10

   I den sk. Stockholmsskolan ingår även Börje Bergfeldt. Han har i sin avhandling ”Den

teokratiska statens död” utifrån samma teoretiska utgångspunkt som Jarrick och

Söderberg undersökt sekulariseringen i Sverige under 1700-talet. Syftet med

avhandlingen var att följa vägen bort från den kyrkliga kontrollen. Detta gör författaren

genom att undersöka sedligheten, nattvardsfrekvensen, kyrkans ekonomi och den

religiösa litteraturen. Han kommer fram till att sekulariseringen var en

underifrånprocess. Synen på t.ex. sexualiteten ändrades först hos gemene man innan den

ändrades hos institutionerna.11

   En nyligen utkommen doktorsavhandling ”Den lokala scenen” av Örjan Simonson tar

upp en viktig aspekt gällande häradets funktion som lokalsamhälle. Han har där bl.a.

undersökt, ur ett rumsligt perspektiv, mönstren för den sociala interaktionen mellan

häradets olika delar. En slutsats han drar är att interaktionen är som störst i närområdet

med avstånd upp till 6-7 km. Han formulerar en regel som säger att den sociala

interaktionens intensitet avtog med ökande avstånd. Hela häradet hade inte kontakt med

varandra. Därmed vill han inte se häradstinget som en plats där de lokala

angelägenheterna löstes. Dessa löstes nog ofta mer informellt på sockenstämman där

den sociala miljön var mer begränsad än häradet.12 Denna aspekt gällande social

interaktion är av vikt då civiliseringsprocessen undersöks eftersom de mellanmänskliga

relationerna är grunden för sådan forskning vilket framgår av beskrivningen av

forskningsläget. Samtidigt är det av intresse då avståndet till tinget för den enskilde

individen kanske påverkade om denne uteblev från det, vilket kan ha lett till höga siffror

i denna brottskategori. Ett härad där närheten var stor kan i sin tur ha föranlett att många

triviala tvister togs upp då närheten gjorde det värt besväret att ta upp dessa. Storleken

på häradet torde då påverka brottsstrukturen.

    Tysken Hans Peter Duerr har gett ut ett verk bestående av tre band med huvudtiteln

”Myten om civiliseringsprocessen”. Det ägnas åt att ifrågasätta Elias teori. Han tar upp

många konkreta exempel på hur Elias misstolkat/feltolkat visst material. Bland annat

                                                                
10 Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet, Göteborg 1996. s. 113.

11 Bergfeldt 1997.
12 Örjan Simonson, Den lokala scenen Torstunada härad som lokalsamhälle under 1600-talet . Uppsala 1999. s.
237-241.
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kritiserar han Elias syn på att människans beroende av andra ökade eftersom hon fick

med allt fler människor att göra. Argumentet Duerr använder mot detta är att människor

i små och traditionella samhällen var tätare sammanflätande än människor i dagens

samhälle.13 Vidare kritiserar han Elias syn på att dagens människa lever under en större

affekts- och driftskontroll än medeltidens människor. Han bygger upp denna

argumentation med bl.a. exemplet om att våldtäkter är lika vanliga idag som då. Elias

implicerar enligt Duerr att så inte skulle vara fallet. Enligt Elias skulle människan

genom civiliseringsprocessen ålägga sig ett självtvång som leder till återhållsamhet från

bl.a. våldtäkter.14 Duerr menar att människan inte har civiliserats, det har inte funnits

några primitiva eller ociviliserade folk på 40000 år.15

   I Sverige har Jan Sundin i, ”För Gud, Staten och Folket” sett en minskning i det grova

våldet med dödlig utgång från 1600-talets mitt till 1840-talet. Orsaken till detta är bl.a.

minskningen av tillgången på vapen efter stormaktstiden och att tiderna blev mindre

svåra. Sundin menar att ”Rättvisan kom alltmer att användas för fredliga civila

tvistemål.” Däremot ser han inte nedgången som ett led i någon disciplinering uppifrån.

Hans undersökning visar att staten inte alltid hade en dämpande effekt på våldet och

Elias teori om disciplinering via statens våldsmonopol faller då. Konfliktlösningar på

annat sätt än våld låg i allmogens eget intresse. Vissa belägg för Elias teori finner

Sundin dock gällande att ökad affektkontroll först sker bland den besuttna delen av

befolkningen. 16

   Eva Österberg har i sin undersökning ”Brott och straff i svenska småstäder” sett

tendenser till att ett begränsat fysiskt våld ofta drogs inför rätten. Kontrahenterna var

ofta borgare och hantverkare. Utifrån detta drar hon slutsatsen att det var vanligt med

småslagsmål vilket inte ansågs vara någon skam om det skedde öppet. Hon går så långt

som att hävda att det t.o.m. kunde vara ärofyllt att hävda sin åsikt med våld. Det var

dock inte önskvärt att våldet trappades upp, så målet togs upp i domstol. Han som slog

hade hävdat sin ära och den som fick böta p.g.a. rättegången hävdade på så sätt sin ära.17

I ”Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid. Tendenser och

tolkningar” ger hon en tentativ fasmodell över de skandinaviska samhällena från

medeltid till nutid. Under medeltiden och in på 1500-talet var det mest brott riktade mot

                                                                
13 Han Peter Duerr, Nakenhet och skam, myten om civilisationsprocessen, bd 1 , Stockholm 1997. s. 10.
14 Hans Peter Duerr, Obscenitet och våld, myten om civilisationsprocessen, bd 3 , Stockholm 1998. s. 334-337.
15 Duerr 1997, s. 11.
16 Jan Sundin, För Gud, Staten och Folket: Brott och rättskipning i Sverige 1600-1840 , Lund 1992. s. 456-459.
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person som togs upp vid domstolarna, dvs. våld, förtal, ärekränkning mm. Domstolens

uppgift var då att lösa dessa konflikter mellan olika individer. Mycket av den informella

kontrollen låg därför hos rätten. Under senare delen av 1500-talet till ca mitten av 1700-

talet gick rätten alltmer från att utöva den informella kontrollen till att tjäna

centralstaten. Minskning av våld hade skett och istället fick ekonomiska brott större

utrymme i rätten. 18

   Dag Lindström representerar ett alternativ till Stockholmsskolan. Han motsätter sig

Jarricks och Elias syn på affektkontrollens betydelse. Människan undgick inte någon

affektkontroll i ett våldsamt samhälle utan våldet måste sättas in i sitt sociala

sammanhang. Det dagliga livet präglades av sociala regler, inte av okontrollerat

känslosvall och obehärskad spontanitet. Våldet var ett försvar för att skydda sin ära, det

var i dessa sammanhang accepterat och påbjudet. I ett samhälle där tillförlitligheten till

skrivna kontrakt var låg, spelade äran stor roll.19 I ”Oärliga mästare och kivande

makar” tydliggör Lindström denna syn på heder och ära. Individen ingick hela tiden i

olika sociala enheter exempelvis familjen, skråna etc. Denna grupptillhörighet var en

nödvändighet för att individen skulle kunna integreras i samhället. Grupptillhörigheten

hade stor betydelse för den enskildes heder och ära. De olika sociala enheterna styrdes

av olika normer som sade hur den individuella äran upprätthölls. Dessa enheter utövade

själva en informell kontroll över sina medlemmar men när de överordnade

normsystemen bröts togs ärendet till högre instans, ärendet blev mer offentligt.20 Utifrån

detta perspektiv riktar Lindström kritik mot Elias teori. Det går t.ex. inte med hjälp av

dennes teori att förklara varför adelsmän, rådmän, och nämndemän var invecklade i

slagsmål under 1500-talet utan att för den skull förlora sin sociala status.21

   Eva Österberg och Dag Lindström har i ”Crime and Social Control in Medieval Early

Modern Swedish Towns” sett en minskning av våldsbrotten efter 1500-talet. De stöder

sin tes om att våldet var ett accepterat inslag i tillvaron bl.a. med att de som begick

brotten ofta var engångsförbrytare och tillika ”vanliga” medborgare.22

                                                                                                                                                                                                          
17 Eva Österberg, ”Brott och straff i svenska småstäder under medeltid och vasatid: svensk kriminalitet i
europeiskt perspektiv”, Över gränser, Lund 1987. s. 493-494.
18 Eva Österberg, ”Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid. Tendenser och tolkningar.”
Scandia 1991. s. 83-84.
19 Dag Lindström, ”Hushåll, heder och ära : om arbete och vardag i den medeltida och tidigmoderna staden”,
Svensk historia underifrån, Stockholm 1994. s. 77-79.
20 Dag Lindström, ”Oärliga mästare och kivande makar. Ett och annat om rättskipning, kriminalitet och
normsystem i 1500-talets Norden”, Historiska tidskrift  1994. s. 549-552.
21 Ibid, s. 534.
22 Eva Österberg och Dag Lindström, Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns,
Uppsala 1988.
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   Annika Sandén har i ”Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna

Vadstena” problematiserat begreppet civilisering. Hon menar att Elias teori är sprungen

ur ett tillbakablickande vilket endast ger en generell beskrivning av

samhällsutvecklingen. Vill vi verkligen förstå, så långt som möjligt, varför människan

handlade som hon gjorde passar ett framlängesperspektiv bättre. Hon menar alltså att

människans handlande ska ses i ljuset av den tidens normer och värderingar där

handlingen utfördes.23 Sandén följer delvis samma teoretiska utgångspunkt som

Lindström och båda dessa är verksamma vid Linköpings universitet. Kanske kan vi tala

om en Linköpingsskola som i viss mån polemiserar mot Stockholmsskolan.

   Även fransmannen Foucault diskuterar civiliseringsprocessen i bl.a. boken

”Övervakning och straff”.24 Denna nöjer jag mig med att endast nämna i detta

sammanhang då den ligger något utanför uppsatsens ramar.

Teoretisk utgångspunkt

Jarrick och Söderberg menar att civilisering kan spåras på flera sätt. De kan urskilja fyra

olika aspekter:

• Respekten för människoliv och människovärde

• Omsorgen av svaga grupper i samhället

• Rätten till likvärdig behandling

• Personlig autonomi och tolerans

Dessa aspekter är grundläggande sidor av ett humant samhälle. De kan hamna i konflikt

med varandra och det civiliserade samhället bör kunna erkänna denna konflikts

existens.25 Föreliggande undersökning kommer att inrikta sig på den första aspekten,

dvs. respekten för människoliv och människovärde. Genom att studera domboksmaterial

kan forskaren få en bild av hur människan agerade i olika situationer där våld och mord

kunde vara en komponent. Rättens agerande i olika mål ger en bild av vilken syn den

hade på människovärdet genom att forskaren tolkar dess domar och relaterar dem till

rådande lagstiftning. Undersökningen i sig kommer inte ha någon av de i

forskningsläget angivna teoretiska utgångspunkterna som ledstjärna. Mitt syfte är

                                                                
23 Annika Sandén, ”Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna Vadstena”, Socialhistoria i Linköping
nummer 1 , Linköping 1997.
24 Michel Foucault, Övervakning och straff, Lund 1998.
25 Jarrick och Söderberg 1994, s 10.
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däremot att utifrån den empiriska undersökningen se till vilken teori mina resultat kan

ansluta sig. Kanske ingen av dem passar?
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Syfte

   Syftet med uppsatsen är att få en bild av civiliseringsprocessen i ett svenskt härad

under 1600-talet. Detta görs genom att studera brottsstrukturens ändring över tid. En

ändring kan delvis bero på ändringar i lagstiftningen men det borde även ha sitt

ursprung i ändrat beteende hos människan. Därför är studier av rättens agerande med

bakomliggande orsaker ett viktigt bidrag till att nå målet. De stadgade lagarna ger en

fingervisning av vilka normer och värderingar som präglade det styrande skiktet i

samhället. Samtidigt ägnas en del studier åt människans beteendemönster och dåtidens

mentalitet. Ärendena i domböckerna borde säga oss något om de sociala relationer som

styrde människans handlande samtidigt som de ger en bild av det rättssystem som var

statens förlängda arm i samhället. Hur agerade rätten i olika mål? Var de en

konfliktlösande instans? För att konkretisera min utgångspunkt ställer jag följande

frågor:

1. Ändras brottsstrukturen över tiden? Vad säger oss detta ur ett civiliseringsperspektiv?

2. Vilka typer av brott förekom och hur dömde rätten i dessa?

3. Var rätten en konfliktlösande instans i brottmål och civila ärenden?

4. Når förändringen i lagstiftningen den lokala domstolen och hur tar den sig uttryck? Går

det att tala om kontroll och disciplinering från statens sida?

5. Ger domboksmaterialet en bild av civilisering eller/och konfliktlösning?

Metod och källor

   Häradet som kommer undersökas är Sjuhundra härad som ligger vid Norrtälje i

Uppland. Valet gjordes med tanke på att domböckerna 1601-1670 för detta härad finns

utgivet i tryckt form, vilket sparar mycket tid. Perioden är anpassad dels till de

tillgängliga källorna, dels till att perioden i fråga undergick många intressanta

förändringar inom bl.a. det rättsliga området.

    I denna undersökning tar jag hänsyn till människornas och rättens agerande. Deras

handlingar tolkar jag bl.a. som uttryck för de värderingar de hade. Att inte endast se till

de fall där dom kan utläsas (vilka var få) är av vikt för denna undersökning. Det viktiga

är att få en bild av vilka typer av brott som anmäldes till rätten, dvs. vilka ärenden rätten

behandlade. Detta ger en bild av vilka värderingar människan hade genom att jag utgår

från att brott som inte accepterades anmäldes till rätten. Jag har delat upp
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undersökningen i tre perioder. Den första sträcker sig från 1601-1614. Under denna

period var rätten fortfarande lokalt förankrad. 1614 inrättades Svea hovrätt vilket ledde

till en centralisering av den lokal makten, 26 därför är det av intresse att undersöka en

period efter denna förändring i rättsväsendets struktur. Den andra

undersökningsperioden är därmed 1638-1651. Denna period ligger i tid så pass långt

efter hovrättens införande att de lokala domstolarna kan antas ha hunnit börja anamma

hovrättens direktiv.

   1653 kom drottning Kristina med en ny straffordning. 27 Denna bör ha haft inverkan på

rättskipningen och därför är det av intresse att undersöka en period efter dess tillkomst.

Den tredje perioden blir därför 1660-1670. Tidigare forskning om Sjuhundra härad har

utförts av Johan Söderberg. 28 Dock sträcker sig den endast fram till 1651. Det blir

därför av intresse att kunna jämföra mina resultat med hans resultat och dessutom se

den fortsatta utvecklingen i häradet efter 1651.

   Att perioderna inte är lika långa beror på att urvalet baserats på material där exakt lika

långa perioder inte finns tillgängliga. Det finns under de valda perioderna vissa luckor i

källmaterialet. Mitt syfte är att jämföra de olika epokerna vilket gör att luckorna inte har

alltför stor  inverkan. Genom att använda ting som gemensam nämnare kommer

kvantifieringen ge ett så säkert resultat som möjligt är. Jag kommer dela antalet mål av

en kategori under en period med antalet ting den periodens material innehåller. Ett

undantag kommer ske under perioden 1660-1670 då fem extra ting hölls utöver de

ordinarie. Fyra av dessa behandlar endast ett mål vardera som även finns registrerade

under andra ting. Därför kommer dessa fyra inte räknas med eftersom de gör större

inverkan på resultatet än vad är skäligt. Det registrerade antalet mål kommer även att

anges i procentenheter av periodens totala antal mål för att en diskussion kan föras om

hur varje enskild periods brottsstruktur såg ut. Den metoden har ett metodologiskt

problem då man använder sig av andel av det totala antalet, vilket kommer att diskuteras

i uppsatsen.

   Vid kvantifiering av domboksmaterial måste historikern vara medveten om

mörkertalet. Det finns tre typer av mörkertal enligt Dag Lindström:

• Egentligt mörkertal, dvs brott som inte upptäcks.

• Ofullständighet i källmaterialet.

                                                                
26 Sundin, s. 5.
27 Göran Inger, Svensk rättshistoria , Malmö 1997. s. 120.
28 Söderberg 1990.
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• Historiskt problem i form av att det fanns andra sätt att handskas med brott än att vända

sig till de egentliga domstolarna.29

  Tolkningarna av materialet kommer ske med detta i åtanke.

   Undersökningen kommer inte endast präglas av en kvantitativ metod där frekvensen

spelar stor roll då denna ger en bild av brottsstrukturens förändring över tid, utan denna

kommer varvas med tolkning av empirin. Detta sker för att sätta in undersökningen i ett

bredare perspektiv och på så sätt ge en mer komplett bild av rättskipningen, dess normer

och värderingar.

Kodning av materialet

   För att få en bild av brottsligheten och civiliseringen görs en uppdelning mellan civila

ärenden och brottmål. Jag har klassificerat ärendena och målen efter att ha vägt in både

den inledande anklagelsen och domen. I de fall där dom utdömes sker klassificeringen

enligt dom, annars enligt anklagelsen. Varje mål har registrerats endast en gång, även

om målet varit uppe i rätten flera gånger, vilket ger en klarare bild av människans

benägenhet att vända sig till rätten.

   I rätten togs många ärenden upp som ej rörde brottmål utan civila ärenden . Där ingår

bl.a. uppbud av egendom, tillkännagivelser från statligt håll mm. Bland dessa har jag

valt några vanligen använda kategorier för att kvantifiera materialet. Klassificerings-

och kategoriseringsprocessen är ganska vansklig eftersom det ibland är svårt att

klassificera vissa mål, skiljelinjen mellan olika kategorier är ibland mycket svår att visa.

Det är bl.a. svårt att ibland se om ett mål gäller åverkan på egendom eller tvist. Någon

uppdelning i brottmål och tvistemål tycks inte alltid ha gjorts av rätten vilket därför gör

klassificeringen svår. De civila kategorier jag använt är:

• Köp och försäljning av jord där alla mål rörande köp och försäljning av mark, hus etc

finns med.

• Tvister innefattar alla mål där tvister om skulder, egendom, arv etc finns med.

• Skulder, registrering av pantbrev och krav på återbetalning av skulder.

• Arvsfrågor innefattar reglering av arv, bouppteckningar och förmyndarskap för

omyndiga arvingar.

                                                                
29 Dag Lindström, ”Våld, förtal och förlikningar i Stockholm 1475-1625”, Rättshistoriska studier bd 14,
Stockholm 1988. s. 71 –75.



14

• Tillkännagivelser innefattar alla mål där påbud och uppmaningar läses upp för

tingsmenigheten, utnämningar till olika förtroendeuppdrag, uppbud av egendom och

stämning till rätten.

   För att klassificera brottmålen har jag använt mig av några fler kategorier eftersom

dessa är speciellt viktiga i min undersökning gällande civiliseringsprocessen.

Brottmålsklassificeringen har gjorts som följer:

• Våldsbrott där dråp representerar alla fall av överlagt mord eller vållande till annans

död. Grovt våld, våld där vapen använts, rejäla sår uppkommit eller där förövaren

attackerat flera människor. Milt våld, t.ex. knuffar, slag, sparkar. Slagsmål där vapen

inte använts.

• Förtal, alla fall av förtal och ärekränkning.

• Stöld, fall där egendom stulits.

• Andra Egendomsbrott, Alla mål rörande åverkan på annans egendom, t.ex. olovligt

fiske eller jakt på annans eller statlig mark.

• Brott mot domstol, mål där parter uteblivit från rätten och där trots skett mot

domstolen.

• Sedlighetsbrott, alla mål rörande sedlighet och äktenskapliga relationer där konflikter

uppstått.

• Övrigt, mål där ingen av de ovan nämnda passar in eller ovissa mål. Här återfinns

också förseelser som faller under lösdriveriförordningar, tjänstehjonstadgor och

liknande påbud. T.ex. hysande av folk i hushållet utan lov, passlöshet och olaga städsel

av tjänstefolk. Även brott mot ekonomiska regleringar, mål rörande brott mot

regleringar gällande handel och hantverk.
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2. Lagstiftningens och rättens funktion och förändring

   Vid 1600-talets början gällde fortfarande Magnus Erikssons stadslag och Kristoffers

landslag i hela Sverige. Dessa var skrivna på ett gammalt språk och därför

svårförståeliga. De började dock ges ut i tryckt form i början av 1600-talet.30 Magnus

Erikssons stadslag hade tillkommit redan vid mitten av 1300-talet och Kristoffers

landslag, som var en omarbetad version av Magnus Erikssons landslag, trädde i kraft

1442.31

   Under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal skedde en expansion inom svenskt näringsliv.

Merkantilismens principer skapade ökad produktion inriktad på export. Samtidigt

skedde en utvidgning av den svenska statsförvaltningen vilket bl.a. hade sin grund i

Sveriges utveckling mot att bli en europeisk stormakt. Detta skapade ett ökat behov av

nya lagar och förordningar samtidigt som de gamla lagarna började ses över.32

   De äldre lagarna kom ut i tryckt form i början av 1600-talet vilket gjorde att alla

domstolar hade samma lagtext att döma efter.33 Till denna utgivning av lagtexterna

fogade kung Karl IX ett appendix till landslagen, vilken uppmanade domstolarna att

döma enligt den mosaiska lagen som hade principen öga för öga, tand för tand. Detta

innebar t.ex. att en person som dödat någon, själv skulle bli dödad. Det var en skärpning

i svensk straffrätt och den hade sin grund i viljan att kontrollera människan från statens

och kyrkans sida. Denna hårdhet i lagstiftningen kom att leda till att hovrätterna i praxis

såg sig tvungna att mildra de hårda straff som underrätterna dömt till enligt lagens

bokstav. 34 Speciellt domarna i sedlighetsmål kom att skärpas rejält efter den mosaiska

lagens införande. ”Den som hor bedrivit med någons mans hustru, den skall döden dö,

både horkarlen och horkonan, därför att han med sin nästas hustru hor bedrivit haver”.

Så lyder den tredje mosebokens tjugonde kapitel och tionde vers.35

   Under 1600-talet sköttes den lokala rättskipningen av häradsrätterna på landsbygden

och rådstuvurätterna i städerna.36 Häradsrätten var en allmän underrätt där ordinarie ting

                                                                
30 Stig Jägerskiöld, ”Rätt och rättskipning i 1600-talets Sverige”. Den svenska juridikrättens uppblomstring i
1600-talets politiska, kulturella och religiösa stormaktssamhälle. Rättshistoriska studier bd9. Stockholm 1984. s
225. Inger, s. 72. Sundin, s. 17.
31 Inger, s. 16-17.
32 Rudolf Thunander, Hovrätt i funktion. Göta Hovrätt och brottmålen 1635-1699. Lund 1993. s. 3-4. Inger, s.
64.
33 Sundin,. s. 40. Inger, s 72.
34 Inger, s. 119-120.
35 Rudolf Thunander, Förbjuden kärlek , Stockholm 1992. s. 26.
36 Sundin, s. 15.
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vanligtvis skulle hållas tre gånger om året. Högste ansvarig var häradshövdingen som

inte alltid deltog vid rätten. Som vikarie hade han en tingsförättare eller lagläsare som

ledde rättens arbete och som ofta också  skrev protokollet. Tillsammans med denna satt

tolv nämndemän, varav en var häradsdomare. Dessa valdes vid tinget att representera

sina respektive socknar.37 Nämndemännen var ofta oskolade inom rättskipningens

område och rekryterades bland de bönder som bodde i häradet. Ganska ofta förekom de

som parter vid mål och brotten kunde vara av grov art.38 Med andra ord var rätten under

denna period präglad av lekmannainflytande. Nämndemännens roll vid rätten ändrades

också över tid. Först på 1600-talet började nämndemännen deltaga i utformningen av

domen, innan dess hade de endast varit med och avgjort skuldfrågan. Då  var det

domaren som utmätte straffet.39

   Kungens högste representant i häradet var fogden som kontrollerade att lagar och

förordningar följdes. Verkställande av straff och uppbörd tillhörde också hans

ansvarsområden. Han hade länsmän och tjänare till sin hjälp. Några av dessa kallades

profosser och dessa hjälpte till att verkställa kroppstraff mm. Även profosserna förekom

liksom nämndemän som svarande vid brottmål. 40

   Statsmaktens centralisering och ökade vilja till kontroll över domstolarna ledde till att

Svea Hovrätt inrättades 1614. Den fick till uppgift att kontrollera samtliga underrätter.

Det byggdes upp en hierarki inom rättsväsendet där hovrätterna stod över underrätterna

men samtidigt underordnade Kunglig Majestät. Civila mål kunde nu överklagas och

föras vidare från hovrätten till kungen. I brottmål kom hovrätten ha en avgörande roll

gällande hals- och livssaker. Med det menades att alla dödsdomar skulle underställas

hovrättens granskning. Om underrätterna var osäkra på hur de skulle tolka lagen i olika

mål skulle de vända sig till hovrätten. Detta ledde till att underrätternas

lagtolkningsutövande begränsades. Staten syftade till att få större kontroll över

underrätterna och lagtolkningen i Sverige.41 Posterna i hovrätterna kom att besättas av

akademiskt välutbildade yrkesdomare.42 Det var nu inte längre tal om något

lekmannainflytande inom rättskipningen. Den svenska rättsutvecklingen var på väg mot

en experträttvisa där inrättandet av Svea hovrätt var en milstolpe.43

                                                                
37 Nils Sundelius, Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, Norrtälje 1984. s. 7. Sundin s. 60-61.
38 Sundin, s. 63.
39 ibid, s. 153.
40 ibid, s. 67.
41 Thunander 1993, s. 10-12.
42 Inger, s. 70.
43 Sundin, s. 5.
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   Rättskipningen i Sverige hade varit lokalt förankrad och haft som syfte att reglera

olika förhållanden och relationer mellan människor. Målet var lugn och ro på lokal nivå.

Rätten var ganska flexibel i sitt dömande och staten grep inte in mer än nödvändigt. När

centraliseringen av rättsväsendet satte igång med bl.a. hovrättens inrättande förändrades

den lokala rättskipningen. Rätten knöts allt närmare centralmakten och lekmännen

ersattes av juridiskt skolade domare.44

   Domstolsväsendet, samhället, näringslivet och förvaltningen fortsatte att förändras.

Behovet av en ny lag som skulle ersätta medeltidslagarna var stor vilket ledde till att

flera lagkommissioner tillsattes för att se över lagarna. De lade fram olika betänkanden

inom en rad olika rättsområden. Inte förrän 1653 kom dock en ny straffordning till,

drottning Kristinas straffordning. Den innebar att alla underrätter skulle tillämpa samma

straffsatser som hovrätterna tidigare tillämpat, sedan överrätterna föreslagit att

hovrättspraxis även borde gälla i alla underrätter.45

   1672 och 1674 kom en skärpning i straffrätten då Karl XI uppmanade både över- och

underrätter att inte avvika från strafföreskrifterna. Benådning och strafflindring kunde

endast ske av kungen. 46

                                                                
44 Sundin, s 11.
45 Inger, s.120. Thunander, s. 57.
46 Inger, s. 120.
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3. Tre perioder – en jämförelse

Tabell 1. Antal registrerade ärenden av en viss kategori både i absoluta tal (N), antal per ting
(N/ting) och i andel av periodens totala antal (%) i Sjuhundra härad under perioderna 1601-
1614, 1638-1651 och 1660-1670.

Period 1601-1614                   1638-1651               1660-1670

Antal ting                           19                                    25                                    31 (35)

N     N/ting   %               N      N/ting  %                N      N/ting  %

Köp och försäljning jord    13     0,68     10               36     1,44     11               43     1,39     7
Tvister 19     1,00     15               29     1,16     9                 83     2,68     14
Skulder 2       0,11     1,5              13     0,52     4                 61     1,97     10
Arvsfrågor 5       0,26     4                 12     0,48     3,5              25   0,81     4
Tillkännagivelser 28     1,47     21,5            119   4,76     36,5            167   5,39     28
Övrigt/civila mål -        -           -                 3       0,12     1                 11   0,36     2

Summa civila ärenden    67      3,52     52               212   8,48     65               390   12,60   65

Dråp 8       0,42     6                 4       0,16     1                 4   0,13     0,5
Grovt våld 4       0,21     3                 9       0,360.243                 5   0,16     1
Milt våld 6       0,32     4,5              8       0,32     2,5              18     0,58     3
Förtal 5       0,26     4                 6       0,24     2                 13     0,42     2
Stöld 6       0,32     4,5              7       0,28     2                 12     0,39     2
Övriga Egendomsbrott 10     0,53     8                 19     0,76     6                 24     0,77     4
Brott mot domstol 11     0,58     8,5              43     1,72     13               94   3,03     16
Sedlighetsbrott 9       0,47     7                 11     0,44     3,5              28     0,90     5
Övrigt/brottmål 3       0,15     2,5              6       0,24     2                 10     0,33     1,5

Summa brottsärenden    62      3,26     48              113   4,52      35                208   6,71     35

Summa totalt                   129    6,78     100             325   13,00   100             598   19,31   100

Källa: Siuhundra häradh Domböcker 1601-1651, Siuhundra häradh Domböcker 1660-1670.
Tolkade och kommenterade av Nils Sundelius.
Siffran 0,24 gällande kategorin grovt våld under perioden 1638-1651 visar frekvensen av
grovt våld per ting då fyra ärenden har räknats om till ett eftersom de begicks av samma
person och togs upp vid samma ting.

   För att få en bild av brottsstrukturens och ärendenas omfördelning över tiden görs en

jämförelse mellan de tre perioderna enligt tabell 1. Antalet registreringar per kategori

och period har dividerats med antalet ting under den aktuella perioden, vilket ger ett

jämförelsetal som visar antal ärenden i en viss kategori per ting och period. På så sätt
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fås siffror fram som ge möjlighet att jämföra brottsstrukturens ändring över tiden. Under

den sista perioden har fyra extra ting inte räknats med då dessa endast behandlade ett

ärende vardera, vilka återkom på senare ordinarie ting. Samtidigt har periodens totala

antal registrerade ärenden tagits med i tabellen. Även en kategoris andel av periodens

totala antal ärenden finns med. Detta sker för att ge en så komplett bild som möjligt av

brottsstrukturen i Sjuhundra härad. Ingen hänsyn har tagits till ändringar i

befolkningsstrukturen, då sådan undersökning ligger utanför ramarna för detta arbete.

Vid tolkning av materialet bör man dock ha detta i åtanke då en ökning i befolkningen

kan leda till att fler ärenden togs upp i rätten. Vid en befolkningsminskning däremot kan

en minskning av antalet ärenden ha ägt rum. Alltför stor vikt bör därför inte läggas vid

små ökningar och minskningar i brottsstrukturen.

   Antalet civilmål ökar från 3,53 per ting under perioden 1601-1614 till 12,58 per ting

under 1660-talet. Detta är mer än en tredubbling av antalet civilärenden. Ökningen

gäller främst tillkännagivelser som ökar markant under 1640-talet. I denna kategori

ingår nästan uteslutande uppbud av jord, vilket gjordes upp till tre gånger då detta

gjorde det hela lagligt stadgat. Även registreringar av köp och försäljning av jord mer än

fördubblas under 1640-talet. En ökad handel med jord tycks alltså föreligga.

Skuldärendena ökar till det fyrdubbla under 1660-talet jämfört med 1640-talet.

Ändringen i dessa kategorier pekar i första hand på en ökad benägenhet att använda

domstolen för ekonomiska transaktioner.

   Tvisteärenden ökar mycket under 1660-talet då de når mer än den dubbla nivån

jämfört med 1640-talet. Denna kategori består till största delen av tvister om fast

egendom eller tvister om skulder, vilket i första hand visar att domstolen i ökad grad

användes för att lösa tvister rörande ekonomiska relationer. Ändringen i antal och

frekvens av civila ärenden ger en bild av en domstol vars främsta uppgift tycks ha varit

att reglera och registrera invånarnas ekonomiska mellanhavanden. Civilmålens andel

växer i relation till brottmålen från första till andra perioden och efter det ligger andelen

på en konstant nivå. Främst pekar detta på att rätten allt mer kom att bli ett forum för

civila ärenden. Denna ökning av de civila ärendenas andel under 1600-talets förra del

har även observerats av Sundin, men i hans undersökningsområden var alltid

brottsärendena fler än de civila ärendena, vilket inte är fallet i min undersökning. 47

                                                                
47 Sundin, s. 88. Se även Söderberg 1990.
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Skillnaden kan tyda på att Sjuhundra härad var ett lugnare härad än de områden Sundin

undersökt. Å andra sidan kanske det anmäldes färre brottsärenden till rätten i Sjuhundra

härad.

   Antalet brottsärenden ökade konstant under de tre perioderna. Att tolka detta är svårt

då demografiska ändringar inte vägs in i denna undersökning. En ökning av antalet

ärenden kan helt enkelt bero på en befolkningsökning. För att få en bättre bild av denna

ändring i brottsstrukturen kan man gå in de enskilda, någorlunda homogena

kategorierna och tolka ändringarna där.

   En minskning av det dödliga våldet skedde under 1640-talet och höll sig sedan på den

nivån under 1660-talet. Det grova våldet minskade också, mest markant var detta under

1660-talet. Där har siffran för 1638-1651 modifierats något då fyra av ärendena begicks

av samma person och togs upp under samma ting.  Därför har jag i denna

jämförelsesiffra endast räknat de fyra ärendena som ett. I kontrast till denna minskning

skedde en ökning av både förtalen och det milda våldet under 1660-talet. Vad detta kan

bero på diskuteras längre fram i uppsatsen. Egendomsbrotten höll sig på en stabil nivå

under hela perioden. Under första perioden togs det upp 0,85 egendomsbrott per ting

och motsvarande siffra under 1660-talet är 1,17 vilket tyder på en liten ökning, men för

liten att dra stora slutsatser ifrån.

   Den största ökningen bland brottsärendena svarar brott mot domstol för, där en

femdubbling av antalet ärenden per ting skedde från första perioden till 1660-talet. För

att få mer rättvisande siffror gällande denna kategori måste vissa omräkningar göras.

Brott mot domstol rörde oftast ärenden då någon uteblev från tinget då de skulle svara

eller kära vid ett ärende. Därför ska, i detta sammanhang,  kategorin tillkännagivelser

räknas bort då den inte kunde leda till att någon dömdes för brott mot domstol. Samma

orsak finns för att räkna bort köp och försäljning av jord. Även kategorin brott mot

domstol måste räknas bort då den i sig självt inte kunde leda till dom. Genom att göra så

kan man få fram en siffra som säger hur många procent av alla ärenden som kunde leda

till dom för brott mot domstol som ledde till dom. Siffran för första perioden blir då

14,5%, för andra perioden 34% och för tredje perioden 32%. Det är klart att en stor

ökning skedde från första till andra perioden.

   Sedlighetsbrotten fördubblades från 1640-talet till 1660-talet. Detta kan tyda på en

ökad kontroll av  sedligheten eller en ökad benägenhet att begå sexualbrott, vilket

kommer att diskuteras senare i uppsatsen.
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   Vissa jämförelsesiffror kan hämtas från Sundins undersökning i Linköping och i

Gullbergs härad. Dessa måste då tas i procent av periodens totala antal av en viss

kategori eftersom han inte räknat ut ärenden per ting som jag gjort. Vid Gullbergs

häradsrätt 1603-1609 rörde 22% av det totala antalet ärenden civila ärenden och 78%

rörde brottsärenden. Motsvarande siffror i min undersökning för 1601-1614 är 52%

respektive 48%. 1640-1648 rörde 30% vid Gullberg civila ärenden och 70%

brottsärenden. I Sjuhundra 1638-1651 var dessa siffror 65% respektive 35%. Siffrorna

visar att rätten vid Sjuhundra härad handhade en större andel civila ärenden än vad

rätten i Gullberg gjorde. I Gullbergs härad ökade antalet ekonomiska ärenden under

1600-talets första hälft. Bland brottsärendena ökade brott mot domstol mest, liksom i

denna undersökning. 48

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rätten kom att handlägga ett ökat antal

ärenden per ting under 1600-talet. Både de civila ärendena och brottsärendena blev

vanligare. Den största ökningen stod dock de civila ärendena för. Bland brottsärendena

ökade frekvensen av brott mot domstol, sedlighetsbrott, milt våld och förtal. Däremot

minskade frekvensen för dråp och det grova våldet. Vad dessa ändringar i

brottsstrukturen kan ha berott på kommer nu diskuteras kategorivis.

Tvister

   Tvistbenägenheten mellan människor verkar ha varit stor och den ökade under 1660-

talet. Ökningen av tvisterna utgör 37% av den ökning som skedde av civila mål mellan

andra och tredje perioden vilket är den enskilt största ökningen av en civil kategori. Vad

denna ökning kan bero på kan möjligtvis de enskilda fallen i domböckerna svara på. I

domböckerna för 1660-1670 framträder fler ärenden med adelsmän inblandade jämfört

med tidigare perioder. Speciellt framträdande är greve Gustaf Oxenstierna och hans

stora skulder. Flera av tvisterna rörde sig om dennes kreditiorer som ville inkräva den

pant greven satt för att ta lån. Den 12/10 1668 kärade landshövdingen Per

Hammarskiöld till rikstygmästaren greve Gustaf Oxenstierna. Han ville nu ha ett antal

gårdar av greven som var pantsatta för ett lån. Ärendet sköts upp till senare ting och

syns ej mer i domböckerna.49 Detta är ett exempel på en tvist med adelsmän inblandade.

Under den första perioden förekommer en adelsman i ett fall av tvister vilket är 5% av

                                                                
48 Sundin, s. 87-91.
49 Nils Sundelius, Siuhundra Häradh domböcker 1660-1670 . Norrtälje 1997. s. 80-81.
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alla tvisteärenden under perioden. Under den andra perioden förekommer adelsmän i tre

fall vilket är 10% av alla tvisteärenden och under den tredje perioden i tjugo fall vilket

är 24% av alla tvisteärenden. En ökning av antalet adelsmän som svarande och kärande

vid tvistemål tycks ha skett under 1600-talet. En förklaring till det kan vara att adeln på

1660-talet hade större tillit till rätten som undergick en professionalisering.

   Vad rörde sig då tvisterna om? De kunde röra sig om småsaker som t.ex. tvist om en

bit jord. Detta var fallet på tinget 13/5 1605 då Erich Erichson i Näs i Åker klagade till

Grels i Veda i Riala socken. Tvisten rörde ett litet hemman i Veda, d.v.s. ett hus med

omgivande mark. Grels morfar hade köpt hemmanet mer än 40 år tidigare av en släkting

till Erich. Inget köpebrev hade skrivits vilket ledde till att huset gick tillbaka till Erichs

släkt. Grels ville nu köpa tillbaka hemmanet av Erich som tillät detta. Men Grels kunde

inte betala hela summan i tid varför hemmanet såldes till en man vid namn Niels i

Björknäs. Grels klagade därför till rätten att detta var brutet köp då han redan betalt

handpenning. Rättens dom var att köpet till Niels skulle dras tillbaka och Grels skulle få

köpa hemmanet. Båda sidor lät sig nöja med detta.50 Detta är ett typiskt exempel ur

domböckerna hur en tvist kunde uppstå och hur den löstes. Grels ville ha tillbaka det

hemman hans morfar byggt upp. Han lade in penningar men hann inte betala på utsatt

tid. Säljaren Erich vände sig då till annan köpare. Kanske hade han dåligt med pengar

och därför var tvungen att sälja snabbt. Ärendet togs upp i rätten eftersom Grels känt sig

förorättad. När rätten dömde hemmanet till den honom blev båda parter nöjda. Sämjan

mellan de båda upprätthölls.

   Ibland rörde sig tvisterna om uppdelning av arv. Den 5/6 1612 gick Anders Blasiuson

i Simlunda ed på lagboken att han gett sin systerson Anders Matzson i Hakanas den del

av arv han var berättigad till.51 Detta fall talar om en tvist där Anders Matzon inte trott

sig fått allt arv han skulle få. Ärendet togs då till rätten där den tilltalade gick ed på att

allt gått rätt till, vilket visar på en arena där eder godtogs som ”bevismaterial”. Genom

att i detta fall själv gå ed frikändes den åtalade.

   Ett annat sätt att gå tillväga i mål där bevisen var tunna var att använda värjemålseden.

Den innebar att den anklagade friades med hjälp av edgångsmän, dvs. några personer

som kunde gå ed på att de inte trodde att den anklagade begått det han anklagades för.52

Så var fallet den 20/1 1602 då ärendet angående Oloff Anderssons död togs upp. Oloff

                                                                
50 Sundelius 1984, s. 23.
51 Ibid, s. 28.
52 Sundin, s. 83.
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hade kommit hem till sin trolovade Elin Pålson en kväll och blev liggande kvar där över

natten. När han gick och la sig hade han sagt: ”Jagh legger migh nu her nedh, Gudh

giffwij jagh stodhe aller wp medh lijwedh.” Precis som han sa fanns han död på

morgonen. Oloffs föräldrar begärde därför en sexmannaed, för misstankens skull, från

Elin och hennes föräldrar. De begick denna ed med 3 kvinnor och 3 män vilka är

namngivna i protokollet.53 Ibland rörde det sig också om tolfte, dvs. ed med tolv

personer. Detta var fallet 13/5 1608 då Michell i Rilanda anklagades av Malin i Norrby

för att ha tagit hennes jungfrudom. Han skulle till kommande ting fästa en

tolvmannaed.54 Värjemålsedens användande torde vara ett uttryck för rättens lokala

förankring och betydelsen av lokalsamhällets bedömning av människans personliga

heder och ära. I fallet med Oloff Andersson ville de kärande ha en ed för misstankens

skull vilket verkar ha varit nog för dem. Eden i sig frikände de svarande helt från alla

misstankar och båda parter och rätten verkar ha varit nöjda med detta.

   Den stora ökningen av tvister verkar ha sin förklaring i den allmänna ökning som sker

för civila ärenden. Ärenden rörande skulder och arv ökar markant under 1660-talet

vilket torde ha gett underlag för fler tvister eftersom många av tvisterna rörde skulder,

arv och egendom. Att fler civila ärenden togs till rätten kan ha sin förklaring i att

gemene man fick större förtroende för en mer professionell rätt. Tinget blev allt mer ett

forum där ekonomiska transaktioner registrerades och tvister löstes.

Våldsbrott

   Våldsbrott upptar en relativt stor del av brottmålen och tog sig olika uttryck såsom

knuffar, slag, slag med vapen eller till och med slag med vapen som ledde till dråp. Det

var vanligast att våldet skedde mellan personer som kände varandra. Däremot var det

ovanligt att fler än två personer var inblandade i ett slagsmål. Våldsbrotten tycks sällan

ha varit planerade utan de uppstod över en kanna öl eller i en diskussion då man började

diskutera gamla såväl som nya konflikter. Den 26/9 1608 anklagades Anders Skytte i

Forssa för att ha slagit Marcus i Botarby så att en blånad uppstod p.g.a. att Marcus

olovligt hade rivit upp Anders kvarndamm. Anders fick böta 3 mark.55 Trots att Marcus

                                                                
53 Sundelius 1984, s. 17.
54 Ibid, s. 27.

55 Ibid, s. 27.
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förstört Anders kvarndamm dömdes Marcus för slaget. Rätten markerade genom detta

att det inte var accepterat att slå någon för att denne gjort åverkan på annans egendom.

   Att alkoholen försämrar ens omdöme är nog de flesta forskare överens om idag. Ser vi

tillbaka på 1600-talets våld förekom det ofta i Sjuhundra härad att någon som var

påverkad av alkohol brusade upp och slog någon p.g.a. en tvist de två emellan. Så var

fallet den 17/9 1645 då Anders Erichsson anklagades av sin styvfar för att av

överdådighet och fylleri överfallit honom. Anders hade inte dömts tidigare och fick för

brottet böta 40 mark.56 Alkoholen tycks ha haft inverkan på våldets karaktär. En person

som kände sig förorättad och arg på någon hade kanske en impuls- och affektkontroll

som avhöll honom från att slå personen han var arg på. Efter en kanna öl minskade

omdömet och han gick över till handgripligheter. Exempel på ett sådant fall av våld

skedde den 17/9 1670. Då anklagades Hans Olovsson i Ekeby för att ha överfallit

Anders Olovsson i Ticksta utanför tingsstugan på tingets första kväll. Hans hade varit

full och sur på att Anders sålt sitt hemman till en person utanför släkten och han dömdes

för sin våldsamhet till nio daler böter och sex daler för två blodsår. Han lovade

dessutom att förlika Anders med sex daler.57 Det tycks vara ett impulsivt överfall utan

någon som helst affektkontroll, antagligen förorsakat av alkoholpåverkan. Han var arg

och kunde inte tygla sin ilska. På tinget dagen efter visade han dock ånger och erbjöd

sig att förlikas med en summa penningar. Han ville kompensera den skada han gjort och

då återupprätta sin ära genom att betala pengar till den kärande.

   Även slagsmål där flera personer var inblandade förekom ibland och rätten var

forumet att lösa konflikten. Den 15/9 1613 kom Lasse Fiskare i Mjölsta inför rätten och

anklagade Erich Oluffson i Mjölsta för att ha slagit honom på armen med en

yxhammare så att ett ben gick av. Samtidigt klagade Lasse till Jöns i Medevi för att ha

slagit honom så hårt att blod flöt ut ur öronen. De två våldsverkarna dömdes till böter.

Dessutom anklagade Erich i sin tur Lasse för att ha rivit honom ett blodvite i ansiktet

vilket Erich fick böta för.58 Detta är ett exempel på ett slagsmål där vapen och blod var

två komponenter. De inblandade tog saken till rätten för att lösa konflikten. Genom

rättens böter tycks parterna ha varit nöjda med situationen.

   Det kan också konstateras att slagsmål kunde uppstå då någon blivit förtalad. Erich

Clemmetzson i Skälby anklagades den 17/9 1645 för att full och skriande i vredesmod
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gått in i sin granne Per Tomssons gård och överfallit honom. När han kommit in hade

han sagt till Per: ”Är det inte du, som kallade mig för en hötjuv?” Därefter fattade han

tag i Per och stötte honom mot några stenar vilket ledde till att Per låg sjuk i några

dagar. Erich skulle till kommande ting fästa en tolvmanned. Den 25/2 1646 togs ärendet

upp igen. Erich ville inte fästa eden eftersom han ansåg sig fått fler slag än han gett.

Han dömdes för slagsmålet att mista sin högra hand och för edsöresbrottet att hans lösa

gods skulle skövlas.59 Detta fall illustrerar rättens vilja att stävja våld och i detta fall

främst gällande hemgång. Att våldet skedde hemma hos offret ansågs alltså synnerligen

allvarlig. Detta var ett arv från Magnus Erikssons edsöreslag. 60 Det tycks ha varit så att

Erich blivit arg för att han blivit förtalad. Under alkoholens påverkan tycks han inte ha

kunnat behärska sina impulser och affekter, vilket tog sig uttryck i våldsverkan.

Heder och ära

   För att kunna förstå de handlingsmönster som kan utläsas ur domböckerna måste

historikern få en uppfattning om de normer och värderingar som styrde 1600-talets

människa. På så sätt får man ett verktyg att använda vid tolkning av materialet.

   1600-talets människa levde i ett system som präglades av vikten av personligt

anseende där begreppen heder och ära intog en central plats. Som tidigare konstaterats i

några av exemplen spelade ära och trovärdighet stor roll i den sociala gemenskapen. Det

gällde att följa vissa noga utformade och allmänt accepterade spelregler för att bevara

äran. Detta skedde bl.a. för att tilliten till muntliga avtal var större än till skriftliga då

skrivkunnigheten fortfarande var låg. 61 Ekonomiska transaktioner genomfördes med

äran och hedern som garanter och då en person med förlorad ära fick svårt att ingå

muntliga avtal. I de rättsliga sammanhangen spelade det stor roll om en persons ära var

hög eller inte då någon skulle gå sex- eller tolvmannaed. En person som var ärelös var

inte trovärdig som vittne eller edsman.

    Då heder och ära var viktiga delar i ens sociala liv är det inte överraskande att finna

förtalsmål i domböckerna. Ett vanligt ärende rörande förtal togs upp den 17/1 1670 då

Johan Eriksson ställdes inför rätten för att han anklagat fogden Knut Andersson för att

ha stulit ett får. Johan uteblev från tinget och fick böta för det. Fogden Knut frikändes
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från anklagelsen tills dess den kunde styrkas.62 Ärenden rörande förtal gällde ofta

beskyllningar för stöld eller annat ofog. De anklagade var då tvungna att ta upp ärendet i

rätten för att rentvå sig. På så sätt kunde de bli fria från anklagelserna och samtidigt

återupprätta sin ära. De sociala relationer och normsystem människan levde i kan till

viss del förklara deras handlande. De flesta fall i domböckerna i undersökningen

gällande förtal, tas upp i rätten av den anklagade. De hade känt sig förorättade och ville

ha återupprättelse. Orsaken till att ta det till rätten torde ha varit att rentvås officiellt

inför alla på tinget. Att bara låta anklagelsen bero kunde leda till uteslutning ur den

sociala gemenskapen.

   Resultaten belägger inte Söderbergs tes om att sjunkande andel förtal kunde bero på

ökad tillit till skriftliga avtal.63, då skulle begreppen heder och ära ha minskat i

betydelse. I materialet kan en frekvensökning av ärenden rörande förtal ses under den

tredje perioden jämfört med tidigare perioder. Genom att vi har olika utgångspunkter får

vi olika resultat vilka vi kan dra slutsatser från. Söderbergs resultat grundar sig på den

totala andelen förtal av antalet undersökta ärenden under de enskilda perioderna, vilket

medför att man endast kan se de ärenden som var vanligast under en viss period. En

jämförelse mellan olika perioder på det sättet leder till att strukturförändringar mellan de

enskilda kategorierna i en period påverkar jämförelsen över tiden. Om det en kategori

skulle öka mycket under en period, påverkar denna de övriga genom att deras andel

sänks trots att de kanske inte ändrats i absoluta tal jämfört med föregående period. För

att kunna följa en kategoris ändring över tiden bör den främst inte relateras till andra,

utan man kan mer fördelaktigt räkna ut frekvensen för en viss kategori, t.ex. per ting och

period. Jämförelsen blir mer korrekt då siffran man får fram visar hur vanlig en viss

kategori var vid rätten i snitt, i absoluta tal per ting. Mina resultat tyder dock på att

förtalens frekvens ökade vilket inte belägger Söderbergs tes.

   Om vi utgår från att samhället såg ut på detta sätt blir det lättare att tolka vissa

handlings- och strukturmönster. Den kvantitativa undersökningen har visat att en ökning

av det milda våldet går hand i hand med en ökning av förtalen, vilket torde ha sin

förklaring i att förtal ofta kunde leda till slagsmål. Då äran och hedern spelar en central

roll i det sociala livet kan slagsmål ha varit ett snabbt sätt att återupprätta äran. Det

fredligare sättet att lösa konflikten på var att ta det till rätten men den samlades
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vanligen, endast tre gånger per år vilket ledde till att den kränkta personen var tvungen

att leva med ”skadad” ära fram till kommande ting. Detta skulle kunna vara förklaringen

till att de båda kategorierna ökar samtidigt. En ökning av förtal ledde alltså möjligen till

en ökning av det milda våldet.

Heder, ära och det grova våldet

   Att ta en konflikt rörande bl.a. grovt våld till rätten var ett sätt att både få

kompensation och återupprätta sin ära. Den 22/9 1601 anklagades Hans Andherson i

Riala av Per Massons broder och släkt i Ekeby för ett dråp. Detta ska ha utförts av Hans

broder som rymt från häradet. Trots detta anklagades Hans och han fick värja sig med

en tolvmannaed.64 Detta är ett fall där anklagelsen för dråp skedde gentemot en person

som uppenbarligen var oskyldig. Genom eden förnöjde sig båda parter. För att förstå

detta måste forskaren sätta sig in i dåtidens mentalitet och föreställningsvärd och se

vilka normer som styrde deras handlande. Dag Lindström ser äran som ett

sammanhållande element som reglerade det sociala beteendet mellan människor. Vid

förlust av ära var individen tvungen att återupprätta den för att inte ställas utanför den

sociala gemenskapen. Domstolen var ett forum där äran kunde återupprättas.65 Det

nämnda fallet kan ses som ett uttryck för återupprättandet av ära. En släkting hade blivit

mördad och den skyldige fanns inte tillgänglig för att åtalas. Det näst bästa var då att

åtala dennes bror som naturligtvis var oskyldig. Men genom den handlingen

återupprättade den dödes familj sin ära och den oskyldigt anklagade återupprättade sin

genom att gå en tolvmannaed.

   Den 19/1 1666 kom Daniel Rasmussons fullmäktige inför rätten. Daniel var dömd den

20 oktober 1665 av Svea Hovrätt för dråpet på Erik Eriksson. Nu skulle Daniel genom

sin fullmäktige ersätta den mördades änka med 200 daler silvermynt vilket hovrätten

dömt honom till.66 Vi möter ett fall där mördaren som straff får ersätta den dräptes

efterleverska, vilket var ett sätt för rätten att förlika båda parter. Rätten strävade efter att

uppnå lugn och ordning på lokal nivå.67 Den 4/3 1663 ställdes Rasmus Larsson inför

rätten. Han hade varit ute och huggit träd tillsammans med bl.a. sin granne Erik

Andersson. När ett av träden föll hade det olyckligt hamnat på Eriks ben så att han dött.
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Rasmus betygade för rätten att det var ett misstag och absolut inte med avsikt. De hade

båda varit goda vänner i livet. Vittnen intygade detta och även kärande i målet, Eriks

hustru. Rätten friade Rasmus men han skulle förlikas med hustrun. 68 Båda fallen tyder

på en kompensationstanke. Böterna var främst ett sätt att kompensera den kärande för

den förlust den kärande lidit. Samtidigt upprätthölls äran hos den svarande då denne

betalade sina böter enligt lagen. Den kärande i sin tur upprätthöll sin ära genom att

motta böterna. Böterna verkar ha haft två syften där kompensationstanken var det första

och ärans äreupprättelse det andra, på sätt och vis en del av kompensationstanken.

   Ibland kunde vissa individer visa på ett mycket våldsamt beteende. Den 9/6 1645

dömdes Claas Matzon i Mälby för de brott han begick fjärde dag jul hos Erich

Clemmetsson i Skälby. Det hade varit ett gästabud dit Claas kommit objuden. Han hade

av ”brådom skildnat” utdelat hugg och slag mot åtskilliga personer. Han hade dragit

någon i håret, gett den andre en örfil, bitit och slagit en tredje, och blottat sitt svärd i

vredesmod. Detta fick han böta 27 mark för. Samtidigt anklagades han av Erich för att

ha överfallit honom under fjärde dag påsk. Han hade stått i bakhåll på en väg och

hoppat fram framför Erich och sagt: ”Har du inte bett fogden Oluff Pärsson att sätta

mig till soldat och taga ut en annan?” Därefter slog han Erich elva köttsår med svärdet.

Orsaken till detta skulle enligt Claas ha varit att Erichs kvinnfolk hade slagit honom

som liten. För detta fick Claas böta 132 mark.  Claas blev vidare anklagad av Lars

Thomesson i Vallby för att han föregående fasta hade tillfogat honom fyra blodsår. För

detta dömdes han till att böta 24 mark. Även Anders Erichsson i nedre Håsta klagade att

Claas tillfogat honom ett köttsår för vilket han fick böta sex mark. Dessutom fick Claas

ersätta alla vårdkostnader.69

   Dessa fall ger bilden av en mycket våldsam person som gång på gång misshandlade

och slog sina medmänniskor. Rätten accepterade det inte och dömde honom till dryga

böter. Ur civiliseringssynpunkt kan historikern ställa sig frågan om detta fall ger uttryck

för en låg impulskontroll. Mitt svar skulle vara ja. Claas verkar ha varit ytterst labil.

Gång på gång utförde han våldsbrott vilka han inte nekade till. Han angav på ett ställe

att misshandel i barndomen var orsaken till det grövsta av dessa brott. Detta bör

naturligtvis tas i beaktande då historikern dömer Claas. I dagens rättssystem kan sådana

saker ses som förmildrande. Bör då inte historikern se detta som förmildrande i Claas

fall?

                                                                
68 Sundelius 1997, s. 18-19.
69 Sundelius 1984, s. 85.
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   Att grovt våld med vapen inblandade förekom, torde ha sin förutsättning i att

tillgången på vapen var stor under 1600-talet. Sverige låg under stora delar av

århundradet i krig, bl.a. 30-åriga kriget. Hemåtvändande soldater hade vapen med sig

och de vanliga bönderna hade tillgång till yxor, hammare etc. Sitter man då hemma hos

en granne och pratar över en kanna öl kan det hända att någon gammal tvist dryftas. Om

ordutbytet blir alltför hårt kunde nästa steg vara att gå till handgripligheter och då fanns

det ofta tillhyggen och vapen tillgängliga. En sådan handling torde då tyda på en låg

impuls- och affektkontroll. Den som slår har inte lyckats kontrollera sina känslor utan

låter dessa ta sig uttryck i våld.

Våldet och förtalen, jämförelser med annan kvantitativ forskning

   För att sätta in den kvantitativa undersökningen i sitt sammanhang gällande

våldsbrottsligheten och förtalen görs några jämförelser med andra forskares resultat.

Perioden 1601-1614 har en siffra på 37% våldsbrott (här är dråp inräknat) och förtal av

det totala antalet brottmål. Detta är en hög siffra då vi jämför med Sundins resultat i

Gullbergs härad 1603-1609. Där utgör denna kategori 25% av det totala antalet

brottmål. 70 Eva Österberg har i en undersökning kommit fram till att samma kategori

som ovan, i Arboga 1602-1610 uppgick till 47%.71 Även Dag Lindström har funnit en

hög siffra på 43,5% gällande samma kategori i sin undersökning i Stockholm 1601-

1612.72 Detta illustrerar att våld och förtal i dessa fall var högre i städerna än på landet.

En tänkbar förklaring till detta menar Johan Söderberg vara den stora rörlighet och

inflyttning till städerna från landsbygden. De inflyttade förde med sig sina värderingar

hemifrån vilket kunde leda till konflikter.73 En annan liknande tolkning kan vara att man

i staden kom i kontakt med fler människor man inte kände så väl jämfört med

situationen i häradet. Detta kunde vara grunden för en konflikt. Det är kanske lättare att

slå någon man inte känner väl än någon man träffat ofta.

   Perioden 1638-1651 har en siffra på 24% våldsbrott (här är dråp inräknat) och förtal

av det totala antalet brottmål. Gudrun Anderssons resultat i Askers härad 1645-1649 var

                                                                
70 Sundin, s. 91.
71 Österberg och Lindström 1988, s. 54.
72 Ibid, s. 85.
73 Johan Söderberg, Våld och civilisering i Sverige 1750-1870, Stockholm 1999. s. 77-78.
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29% gällande samma kategori. 74 Dessa siffror kan jämföras med den siffra Sundin fått

fram för Gullbergs härad 1640-1648 på 24,5%.  I Linköping fick han för perioden 1640-

1647 resultatet 35%.75 Detta tyder på att en utjämning mellan Sjuhundra och Gullbergs

härader skett. Dessa låg nu andelsmässigt på samma vålds- och förtalsnivå. Askers

härad låg ungefär på samma nivå som de övriga häraderna. Däremot är siffrorna för

häraderna fortfarande lägre än i staden. Våld tycks ha varit vanligare i städerna än på

landet. För perioden 1660-1670 görs inga jämförelser då andra siffror för denna period

inte kunnat hittats.

   Johan Söderberg har i en undersökning visat att andelen våldsmål i ett antal härader

minskade efter 1630.76 Även Sundin menar att våldet sjönk något under 1600-talet.77

Österberg och Lindström har även de sett en minskning av det dödliga och grova våldet

samtidigt som det milda våldet ökat.78 För att kunna tolka dessa trender ur ett

civiliseringsperspektiv behöver historikern ta i beaktande, vilket Piter Spierenburg

påpekar i en uppsats, att allt dödligt våld inte berodde på låg affekt- och impulskontroll.

Mord kunde vara planerade. Samtidig varnar han dock för att skilja dessa kategorier åt.

Det är svårt att empiriskt belägga affektkontrollen. Vi måste ta i beaktande de ändrade

attityderna gentemot slaveri, våld, straff etc. Annars kan vi hamna alltför långt ut på den

ena extremen, som är att endast lita på deduktionen. 79

   Materialet har visat på en stor minskning av det dödliga  våldet och en liten minskning

av det grova våldet under 1600-talet i Sjuhundra härad, vilket torde ha sin förklaring i

att människorna tog mer hänsyn till varandra, eller om vi använder Jarricks beteckning,

de visade mer empati. Man tycks ha lyckats kontrollera sina impulser mer då man

åtminstone i större grad undvek att använda tillhyggen och vapen då slagsmål utbröt.

Detta går hand i hand med större respekt för människoliv. Dessa resultat visar på ett kliv

framåt i civiliseringsprocessen samtidigt som ett steg bakåt möjligtvis tas genom att det

skedde en ökning av det milda våldet, vilket kan ha berott på det ökade antalet ärenden

rörande förtal.

                                                                
74 Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och män: Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal.
Uppsala 1998. s. 70.
75 Sundin, s. 90-91.
76 Söderberg 1990, s. 233.
77 Sundin, s. 159.
78 Österberg och Lindström 1988, s. 152-157.
79 Pieter Spierenburg, ”Long-Term Trends in Homicide: Theoretical Reflections and Dutch Evidence, Fifteenth
to Twentieth Centuries”. The Civilization of Crime: Violence in Town & Country since the Middle Ages. Chicago
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   När det gäller dödligt och grovt våld är mörkertalet antagligen litet, då benägenheten

att anmäla sådan torde ha varit stor. Det var antagligen svårt att dölja ett dråp eller ett

allvarligt sår. Däremot är mörkertalet troligtvis större för det milda våldet, vilket gör det

svårare att tolka ändringar i den kategorin. Att en ökning av det milda våldet sker

samtidigt som det grova våldet minskar kan te sig paradoxalt men behöver inte vara det.

En möjlig förklaring kan vara att ökningen av tvisterna påverkade antalet fall av milt

våld. Ökat antal intressekonflikter ledde möjligen till att fler slagsmål uppstod eftersom

dessa ofta hade sin grund i någon tvistighet. Andra möjliga tolkningar kan vara att

ökningen kan ha berott på ökad benägenhet att ta ärendet till tinget, en ökad social

kontroll eller att fler våldsbrott begicks. Några säkra slutsatser går inte att dra.

   Att rätten ville upprätthålla lugnet inom häradet tyder sättande av vite på. Den 30/4

1638 dömdes Peer Jonsson I Ösby i Skederid socken till böter för att ha slagit sönder

armen och orsakat annan skada på sin granne Oloff Andersson. I sin tur fick Oluff böta

för att ha slagit Peer. Rätten satte ett 40 markers vite mellan dem för ”att de här efter

bättre skola förenas”.80 För att lösa konflikten helt togs ärendet upp i rätten där båda

straffades för de skador de åsamkat den andre samtidigt som vite sattes dem mellan.

Detta var ett sätt för rätten att medla i konflikter. Det innebar att den som startade ännu

en konflikt dem mellan skulle få betala vitet.

Egendomsbrott

   Bland egendomsbrotten finns två olika kategorier. Den ena är stöld där någon tagit

egendom från annan, den andra övriga egendomsbrott där någon olovligt utnyttjat

annans egendom eller förstört något för annan person. Ökningen i frekvensen för dessa

tillsammans är försumbar, från 0,85 period ett till 1,17 period tre. Många av stölderna

handlade om att någon tagit säd, ved eller andra saker som var viktiga för dåtidens

människa, vilka kan te sig som småsaker för nutida betraktare. Oftast utdömdes böter

som straff i syfte att kompensera den kärande för dess förluster. Ibland ansågs brottet så

hårt att man dömde den åtalade till döden. Ett sådant fall togs upp den 20/1 1602 då

Oloff Äskelson i Söderby dömdes till galge och gren för att han stulit över 20 olika

saker från en kyrkoherde.81 Att tolka strukturförändringen gällande egendomsbrott över

tid i ett civiliseringsperspektiv med så pass små ändringar går inte att göta.

                                                                
80 Sundelius 1984, s. 71.
81 Ibid, s. 15.
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   På det internationella forskningsområdet har tidigare ägnats stor uppmärksamhet åt

tesen ”de la violence au vol”. Denna innebär att en övergång från våldsbrott till allt fler

tillgreppsbrott.82 Mina resultat och min period kan inte stödja den tesen då

tillgreppsbrotten endast ökat försumbart.

Sedlighetsbrott

   För att kunna få en blid av sedlighetsbrottens utveckling i Sjuhundra härad behövs

först en bakgrund och en kort genomgång av lagstiftningsutvecklingen på detta område.

   År 1608 är en viktig tidpunkt i samband med sedlighetsbrotten. Då skärptes

lagstiftningen och dödsstraff gällde nu för både dubbelt och enkelt hor. Med det menas

sexuellt umgänge utanför äktenskapet, dubbelt hor där båda var gifta och enkelt hor där

en av de inblandade var gifta. Vägen dit var kantad av flera lagändringar. Redan i

Magnus Erikssons Stadslag och Kristoffers av Bayerns Landslag togs horsbrottet upp

där mökränkning, dvs. då kvinnan var ogift, ledde till 40 marker i böter. De världsliga

straffen skulle kompensera den skada maken respektive släkten lidit när en kvinna

kränkts. Enligt kyrkan och den kristna tron var sexuellt umgänge utanför äktenskapet en

synd som begåtts av båda parter vilket ledde till att kyrkan införde vissa straff under

medeltiden, bl.a. böter. Denna likformighet inför lagen fastslogs i Upplandslagen i fråga

om horsbrott där gift person skulle böta 40 marker oavsett kön.

   Under 1500-talet skärptes lagstiftningen. En kränkt make kunde i fall av hor yrka på

dödsstraff om gärningen var uppenbar. Däremot kunde inte en kränkt kvinna yrka på

dödsstraff på sin make då han begått hor. Under senare delen av 1500-talet kom en lag

att införas som sa att varje könsumgänge med gift kvinna skulle leda till dödsstraff. Om

kvinnan var ogift skulle endast böter utgå. Den världsliga rätten strävade efter att

kompensera kvinnans förfördelade make eller hennes släkt. Ogifta kvinnor gick själva

helt fria från straff.

   I landslagen 1608 stadgades dödsstraff för alla fall av hor, vilket var en skärpning som

var påverkad av den mosaiska lagen. Den kyrkliga synen på utomäktenskaplig

sexualitet var på frammarsch. 83 Under 1600-talet kom mökränkning att figurera mindre i

domböckerna och beteckningarna lägersmål och lönskaläge blev allt vanligare. Dessa

syftade på sexuellt umgänge mellan ogifta personer. Kvinnan kom alltmer att betraktas

                                                                
82 Österberg 1991, s. 79.
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som ett rättssubjekt och hon fick nu böta hälften så mycket som männen vid sexualbrott.

Genom att rätten införde begreppet lönskaläge kriminaliserades kvinnorna för detta. Att

böterna var hälften så stora som männen berodde på hänsynstagande till kvinnans

betalningsförmåga. Vid hor kom dock kvinnan att få lika höga straff som mannen. 84

   1614 inrättades Svea hovrätt. Hit skulle alla ärenden remitteras där dödsdom utdömts,

vilket var fallet med alla ärenden rörande hor. Det visade sig att de flesta av dessa

dödsdomar kom att omvandlas till böter i hovrätten som nu fick en stor arbetsbörda då

många fall rörande hor kom att ställas under dess domäner. För att förenkla

rättsutövandet kom en ny straffordning 1653 som gav underrätterna tillåtelse att

tillämpa hovrättspraxis gällande enkelt hor, dvs. utdöma böter istället för dödsstraff. 85

   Vid sidan av de världsliga straffen utdömde även kyrkan straff. Det vanligaste

kyrkostraffet var den uppenbara kyrkoplikten vilken innebar att syndaren fick sitta på en

särskild pall i kyrkan under högmässan en söndag för att visa sin ånger.86

   För perioden 1601-1614 har nio sedlighetsärenden registrerats. Sju av dessa skedde

mellan åren 1601-1608, varav fyra rörde hor, två lönskalägen och en mökränkning. Ett

av fallen rörande hor ledde till dom vilken sattes till 30 marker i böter. Efter 1608 togs

endast två ärenden rörande sedlighet upp i rätten. Dessa gällde lägersmål där mannen i

ena fallet dömdes till 40 marker i böter och i det andra till sex mark i böter. Värt att

notera är att det efter 1608 inte togs upp ett enda ärende rörande hor vid rätten.

Materialet är begränsat att dra för stora slutsatser kring men det kan tyda på att

benägenheten att anmäla hor sjönk efter 1608, då dödsstraff infördes. Kanske ville man

inte anmäla sin granne för hor om det kunde leda till dödsstraff.

   Under perioden 1638-1651 registrerades elva ärenden rörande sedlighetsbrott. Av

dessa rörde sex hor, ett lägersmål, två lönskaläge, en mökränkning (eller våldtäkt,

framgår inte av materialet) och ett tidelag. I fyra av horärendena utdömdes straff i

enlighet med lagen, dvs. både mannen och kvinnan dömdes till döden utom i ett fall där

kvinnan inte var tillstädes. Ingen notering finns i domböckerna om att dessa mål

remitterades till Svea Hovrätt. Detta är märkligt eftersom hals- och livssaker skulle

underställas hovrätten. 87 Förklaring är antagligen att detta togs för givet och inte

antecknades i domböckerna. Värt att notera är att rätten anammat den nya lagstiftningen

då den utdömde dödsstraff vid fall av hor. En ökning av antalet horsbrott kan ha berott
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85 Sundin, s. 158. Thunander 1993, s. 108.
86 Sundin, s. 327.
87 Thunander 1993, s. 12.



34

på att rädslan inte längre var lika stor för dödsstraff då hovrättspraxis var att omvandla

dödsdomarna till böter gällande enkelt hor. Användandet av beteckningen lägersmål

tycks ha varit flytande under de första perioderna då det används i både ärenden rörande

hor och i ärenden rörande sexuellt umgänge mellan två ogifta personer. Senare kom

beteckningarna alltmer att skiljas åt då lägersmål endast åsyftade sexuellt umgänge

mellan två ogifta personer.

   Ett tidelag förekom, vilket innebar att man hade samlag med ett djur. Den 28/2 1642

stod en pojke på tio år vid namn Rasmus Rasmusson inför rätta anklagad för tidelag

med några getter. Han hade blivit tagen på bar gärning av en kvinna som frågat vad han

gjorde. Då hade han svarat att han ”skulle något taga sig för”. Han hade erkänt

gärningen då han var instängd hos en bonde som förhört honom. Denna bekännelse

gjorde han endast för att slippa från bonden. Rätten friade honom p.g.a. hans ringa ålder

och att han både nekade och bejakade gärningen. Det gick inte att säkert säga om han

var skyldig.88 Rätten var pragmatisk och tog omständigheterna i beaktande. Den tänkte

på hans ringa ålder och det framtvingade bekännandet. Rätten verkade i detta fall hellre

fria än fälla. Mer utförligt har Jonas Liliequist skrivit om tidelaget i sin avhandling

”Brott, synd och straff: tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet”.89

   Ett av fallen gällande hor ledde till att kvinnan Margareta Matzdotter dödade det barn

hon fött som följd av brottet. Den 9/6 1649 stod hon inför rätta för hor och barnamord.

Lägersmålet skulle hon ha begått med den gifte karlen Erich Larsson i Nykvarn. Hon

erkände båda anklagelserna. Dråpet hade gått till så att hon gått ut ur sitt hus och ställt

sig vid en vägg då hon skulle föda barnet. Det var påsk och kallt ute. När barnet var

levande fött lät hon det ligga ¼ timme ute, varpå det dog. Hon tog det döda barnet och

lade det i sitt foderhus och gick sen in och lade sig igen. På eftermiddagen tog hon med

sig barnet ut till skogen och lade det under en sten. Hon blev avslöjad av en grannfru

som såg mjölk sippra ur hennes bröst. Efter litet letande fann grannfrun det döda barnet.

Margareta nekade ej till brottet utan sa att hon känt så stor blygsel och nesa p.g.a. den

uppdagade hordomslasten. Därför ville hon dölja den mindre synden med en större. De

båda som begått hor dömdes till döden och Margareta som begått barnamord dömdes att

brännas på bål. 90 Denna handling kan tyckas grym för nutida betraktare. För att få viss
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förståelse för Margaretas handling måste vi få en bild kvinnans ställning under 1600-

talet. Hur såg man på en kvinna som födde ett utomäktenskapligt barn?

   Kvinnans ställning under 1600-talet blev sämre gällande sedlighet. Allmogen ålades i

början av seklet att kontrollera grannarnas liv och rapportera misstänkta fall av

sedlighetsfall till prästen eller länsman. Födande av barn var bevis på begånget brott om

kvinnan inte var gift. Samtidigt skamstämplades kvinnan vilket kunde leda till

uteslutande ur den sociala gemenskapen. Konsekvensen blev att många kvinnor dolde

sitt havandeskap, födde i lönn och tog livet av barnet.91 Detta var fallet då Margareta

dödade sitt barn. Hon ville dölja synden för det begångna sexualbrottet.

   För perioden 1660-1670 har 28 ärenden rörande sedlighet registrerats. Av dessa rörde

sex stycken hor varav ett dubbelt hor, femton lägersmål, tre lönskalägen, en

mökränkning, ett tidelag, en man som övergivit sin hustru och ett frändsämjospjäld,

vilket innebär samlag med släkting. 92 I fyra av horärendena utdöms straff där mannen

fick böta 80 daler och kvinnan 40 daler. Gällande lägersmål utdömdes straff i tio mål

där det vanliga straffet var 40 daler böter för mannen och 20 daler böter för kvinnnan.

Av lönskalägena ledde två fall till dom. Även där var det vanliga straffet 40 daler böter

för mannen och 20 daler för kvinnan. Om kvinnan tidigare dömts för sedlighetsbrott

höjdes hennes straff till det dubbla medan mannens straff halverades. Mannen ”tjänade”

på att begå lägersmål med en tidigare dömd kvinna. Ett sådant fall togs upp den 16/9

1665 då Per Michelsson dömdes för lägersmål med Annika Andersdotter. Hon hade

tidigare varit dömd för detta vilket ledde till dubbla böter för henne, dvs. 40 daler och

Per dömdes till halva bötesbeloppet, 20 daler.93 Vid mökränkning var det vanliga

beloppet 40 daler i böter för mannen. 94 Dessa bötesstorlekar verkar vara något osäkra då

de inte stämmer överrens med Sundins resultat. Då det gällde hor var det vanliga

bötesbeloppet 80 daler för den giftas parten och 40 daler för den ogifta parten, vilket

stämmer överrens med denna undersökning. Däremot var böterna för lägersmål och

lönsakläge vanligen 40 mark för mannen och 20 mark för kvinnan, inte räknat i daler

vilket är fallet i denna undersökning. Även mökränkningens bötesstorlek räknades i

mark och inte i daler.95 En daler var värd fyra mark96 vilket inverkar på tolkningen då
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böter i daler blir mycket högre än böter i mark. En möjlig förklaring till skillnaden kan

vara att notarien antecknat fel valör i domböckerna för 1660-1670. En annan möjlig

förklaring kan vara att den som översatt domböckerna skrivit fel. En tredje förklaring

kunde vara att böterna höjts, vilket dock inte är alltför troligt eftersom det skulle

inneburit en markant höjning, och inget stöd för detta finns hos Sundin.

   Då någon begått lägersmål med sin egen piga såg rätten detta som allvarligare än

annars. Det var fallet den 10/2 1668 då bokhållaren Johan Holm dömdes för lägersmål

med sin piga Margareta Persdotter. Han dömdes till dubbla böter, 20 daler för att han

hade ”skämt” sitt eget legohjon. Han fick också böta fem daler för henne, eftersom hon

var hans ansvar då han var hennes husbonde.97 En trolig förklaring till detta kan man

finna hustavlans ideologi. Den innebar att varje individ var tilldelad en viss roll i ett

visst sammanhang. En piga var i kyrkståndet åhörare, i det politiska ståndet undersåte

och i hushållsståndet var hon tjänstefolk. Alla människor ålades att uppfylla specifika

roller i dessa tre sammanhang. 98 Att ha sexuellt umgänge med sin egen piga var

allvarligare då hon var i beroendeförhållande till sin husbonde. Kanske kände sig pigor i

sådana fall mer eller mindre tvingade att tillmötesgå sin husbondes önskemål.

   Att notera under denna period är att rätten hade anammat den nya straffordningen som

kom 1653 vilken sa att underrätterna fick utdöma böter vid fall av enkelt hor. Samtidigt

verkar kyrkan ha fått större inflytande över bestraffningen av sexualförbrytare.

Kontrollen över sedligheten skedde av den världsliga makten med stöd av kyrkan. Inte

ett enda omnämnande om kyrkoplikt i sedlighetsärenden fanns under de två första

perioderna. Däremot nämndes kyrkliga straff i elva av ärendena under den tredje

perioden. Detta i kombination med den ökade frekvensen av dessa ärenden vid rätten

torde tyda på en ökad kontroll av sedligheten efter mitten av 1600-talet. Detta är en

utveckling som inte stämmer med Söderbergs resultat i ett antal härader. Där ser han ett

minskat intresse för sedlighetsbrott efter 1630-talet. Däremot stämmer mina resultat

med de tendenser av skärpt uppsikt över sedlighetsbrotten som Sundin sett från mitten

av 1600-talet. 99

   Att sedligheten kom att bevakas så hårt hade med den lutherska ortodoxins framväxt

att göra. Sverige var ett av de länder i Europa som från mitten av 1600-talet till 1700-

talets slut hade den hårdaste kontrollen av utomäktenskapliga relationer. Detta kunde

                                                                
97 Sundelius 1997, s. 67.
98 Thunander 1992, s. 60.
99 Söderberg 1990, s. 239-240.
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upprätthållas p.g.a. ett stabilt politiskt och religiöst system. Initiativ till kontrollen kom

både från kyrkan och statsmakten. Den världsliga makten dömde i målen och kyrkan

kunde lägga till kyrkliga straff till de världsliga. Det vanligaste var kyrkoplikt vilket

innebar att den dömde fick stå på en pall i kyrkan under ett antal gudstjänster för att visa

sin ånger. Meningen var att markera att personen återintogs i församlingen, men den

fick motsatt effekt och blev i realiteten ett skamstraff.100

   I Sjuhundra härad skedde en frekvensökning av sedlighetsbrotten. Under period ett

och två var nivån densamma för att till period tre öka till det dubbla. Denna markanta

ökning verkar ha sin förklaring i att kyrkan började ägna sig mer aktivt åt sexualbrotten.

Det syns inte minst i att under den sista perioden omnämns elva fall då ärendet även

hänvisades till kyrklig bestraffning. Något sådant omnämnande fanns inte under de två

första perioderna. Samtidigt blir ogifta kvinnor mer utpekade då de under 1600-talet allt

mer kom att dömas för lägersmål. En graviditet utanför äktenskapet var en stor skam,

vilket ställde kvinnan utanför den sociala gemenskapen. Ibland kunde detta leda till att

hon hellre födde i lönndom och tog livet av barnet.

   Rätten tycks fullt ut ha anammat den mosaiska lagen som infördes 1608. Alla ärenden

rörande hor efter detta år, där dom utdömdes, ledde i första instans till dödsstraff. Även

straffordningen 1653 anammades då alla ärenden gällande enkelt hor efter denna period,

där dom utdömdes, ledde till böter.

Rätten och straffen

   Ur ett civiliseringsperspektiv är det intressant att se hur rätten agerade i olika

situationer. Straff de utdömde torde vara uttryck för rådande lagstiftning, samtidigt som

rättens agerande kan säga oss något om dess värderingar då de tolkade den rådande

lagstiftningen. De vanligaste straffen under 1600-talet i Sjuhundra härad var böter.

Syftet med dessa tycks ha varit att kompensera de som berörts av brottet. En tredjedel

betalades vardera till målsägaren, häradet och kronan. 101 Ett förtydligande exempel

gällande kompensationstanken togs upp den 30/4 1638, då Anders Erichsson i Esterna

socken anklagades för att ha orsakat Simon Laggares hustrus död. Anders hund, som

tidigare skrämt och bitit folk vilket Anders bötat för, började skälla när hustrun kom

ridande förbi ladugården. Detta ledde till att grannarnas hundar började skälla vilket

                                                                
100 Sundin, s. 326-327.
101 Sundelius 1984, s. 33.
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skrämde hästen som började springa och slå. Hustrun föll av hästen och slog sig illa.

Några dagar senare var hon död. Rätten tog detta mål i betänkande och hänvisade till

sista kapitlet i Dråpamålsbalken som gällde dråp med våda. Den sade: ”Dräper hundar

man etc. böte den som hunden äger nio mark, oavsett om hundarna bitit henne eller ej.”

Anders dömdes till böter och ärendet remitterades till Svea Hovrätt.102 Detta är ett något

annorlunda fall av dråp. Jag har klassificerat det som dråp eftersom han dömdes efter

dråpamålsbalken. Det intressanta är här att diskutera varför något sådant stod med i just

den balken. Att döma någon för vållande till annans död p.g.a. dennes hund kan synas

hårt. Förklaringen ligger då nära till hands om vi ser till det syfte rätten hade när de

utdömde straff. Rätten ville bevara lugnet i häradet genom att förlika parterna vid

rättsliga ärenden. När ägaren till hunden betalar böter för att hunden orsakat någon

annans död kompenserar han den kärande. Samtidigt visar han att han är en ärlig person

som inte smiter undan sitt ansvar.

   I ärenden rörande våldsbrott (dråp ej inräknat) dömde rätten förövaren till böter i 41

fall av 50. I fem av fallen förtäljer domböckerna inte vilken dom det blev. Vissa av dem

skulle tas upp igen vid ting som ej ingick i undersökningsperioden. I ett av fallen

utdömdes aldrig någon dom då rätten ej kunde avgöra vem som bar skuld till det

inträffade brottet. I ett fall dömdes den åtalade parten att förlikas med kärande. I ett

annat fall dömdes förövaren till åtta dagar i kistan då denne inte kunde betala böter. Att

sättas i kistan innebar fängelsestraff. 103

   Endast i ett fall utdömdes stympningsstraff. Det var Erich Clementsson som dömdes

för att ha slagit sin granne i dennes hem. Straffet blev att mista sin högra hand samt

skövling av hans lösöre.104 Böter var alltså det vanligaste straffet vid våldsbrott, men

hemfridsbrott ansågs å andra sidan vara en synnerligen grov förseelse. Rätten dömde

vanligen till böter i förhoppning om förlikning mellan berörda parter. Att bevara lugnet

i häradet och kompensera de inblandade verkar ha varit rättens mål. Att endast ett

kroppsstraff utdömdes tyder på en relativt human rätt som tog hänsyn till människan.

   Vid vissa brott ansågs inte böter tillräckliga, utan man dömde till döden istället. I de

fall som registrerats i min undersökning utdelas dödsstraffet i fyra fall av hor, i ett fall

av mord och i ett fall av stöld. Dessa brott ansågs så allvarliga att dödsstraff utdömdes.

De dödsdomar som utdömdes för sedlighetsbrott, remitterades vidare till hovrätten, där
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de antagligen omvandlades till böter enligt praxis. Dödsstraffet användes inte i alla fall

rörande dråp, istället utfästes mansbot eller liknande kompensation i sex av de sexton

ärenden som rörde dråp. Ett sådant fall togs upp den 13/5 1605 då Karl i Mälby dömdes

för dråp att utfästa en mansbot om 50 daler.105 Sådan bot tyder också på den

kompensationstanke som rätten följde då de dömde i olika ärenden. Genom att betala

mansboten kompenseras den kärande i målet medan den svarande visar att han betalar

sina böter och återupprättar då sin ära. I övriga fall rörande dråp frikändes den svarande

i fem fall, i två fall förlikades parterna, vilket hade kompensationssyfte liksom

mansboten. Ett av de övriga fallen avslutades inte och det sista remitterades vidare till

hovrätten.

   Att urskilja andra straff i domböckerna är svårt då dessa inte alltid står med. För att få

en bättre inblick i straffen bör saköreslängder studeras, dvs. böteslängderna.106 Där står

alla böter som drivits in uppskrivna. I vissa fall då den dömde inte kunde betala sina

böter fick den ersätta detta med kroppsstraff vilket då antecknades i saköresländerna.

Böterna kunde ibland vara för höga för en enkel piga eller dräng att betala och istället

pliktade de med kroppen. Den möjligheten fick Maria Andersson den 22/5 1668 då hon

dömdes för att ha begått lägersmål med en gift karl. Han fick böta 80 daler medan hon

fick böta 40 daler. Om hon inte kunde böta detta skulle hon få slita ris istället.107 Något

annat fall än detta finns inte i domböckerna där det talas om att bötesstraff kan ersättas

med kroppsstraff. Orsaken till detta torde vara att sådant står i saköreslängderna.

   Ett annat straff som förekom var förvisning från häradet. Även detta straff förekom

endast en gång i domböckerna. Den 14-15/5 1669 då drängen Lars Eriksson dömdes till

förvisning från häradet i ett år då han inte kunde betala böter på 80 daler silvermynt för

begånget frändsämjospjäll. 108 Även här tycks straffet ha fungerat som ett

omvandlingsstraff, nu från böter till förvisning då någon inte har råd att betala böterna.

En undersökning av saköreslängderna skulle kanske avslöja fler ärenden där förvisning

utdömdes. Enligt Sundin ska kroppsstraff ha varit det vanligaste omvandlingsstraffet

efter 1653, då förvisning hade minskat i omfattning . Förvisning var också ett sätt att bli

av med en oönskad individ.109 Den troligaste förklaringen i det redovisade fallet torde

                                                                
105 Sundelius 1984, s. 22.
106 Sundin, s. 16-17.
107 Sundelius 1997, s. 73.
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40

vara att rätten ville bli av med Lars som begått ett allvarligt brott, vilket den höga

bötessatsen tyder på.

Rätten och statsmakten

   Inflytandet från statsmakten i häradets angelägenheter kan spåras genom att se hur

många kungörelser som lästes upp och om pålagorna från staten var många. Under den

första perioden lästes inga kungörelser upp från statsmakten. Under andra perioden

lästes två kungörelser upp från kungen och en från landshövdingen och under tredje

perioden läste fyra upp från kungen och en från landshövdingen. Detta tyder på att

inblandningen ökat något från statsmaktens håll under 1600-talet men skillnaderna är

mycket små och säger oss inte så mycket.

   Ett ökat inflytande kan dock spåras då statsmakten börjar tillsätta domaran i häradet.

Den 20/9 1669 lästes upp Kungliga Hovrättens brev upp om tillsättande av domare i

landshövdingens ställe.110 Domaren tillsattes från centralt håll.

   Den 7/6 1651 talade häradsnämnden om att mycket tid gick till rättsarbetet.

Nämndemän eller tolvmän i häraderna som låg intill Sjuhundra härad, hade skaffat sig

ett kungligt brev om att de skulle ha en riksdaler om året i lön som togs från

häradskistan. De påpekade att häradet var litet och de inkomster de hade räckte inte till

lön. De ville då istället se om kronan kunde betala detta. Ärendet sköts till

landshövdingen för avgörande.111 Att de som är verksamma vid rätten får betalt torde

vara en yttre faktor och markering som återspeglar den vikt dessa poster har. Med

betalning följer antagligen status.

   Den 14/10 1647 togs ett ärende upp i rätten gällande uteslutande ur rätten. Domare

Erich Persson i Härsby och tre nämndemän uteslöts för att de ansågs ovärdiga att sitta i

rätten. De hade gett ifrån sig en vittnesskrift trots att samtliga i rätten beslutat något

annat. Därmed hade de missbrukat häradets sigill.112 Missbruk av ämbetet accepterades

inte.

   Alla dessa exempel illustrerar en professionalisering av rättens arbete. Den tidigaste

indikatorn kommer först 1647, vilket kan tyda på att professionaliseringen i Sjuhundra

härad tog fart någon gång under 1630- 1640-talen.
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   Hovrättens inrättande har påverkat rättens handlande i olika situationer. Hur har denna

ändring skett över tid? Under första perioden omnämndes hovrätten inte en enda gång

då den vid denna tidpunkt ej inrättats. Under den andra perioden visade det sig att fyra

fall remitterades vidare till hovrätten. Detta kan tyckas vara få men historikern kan i

detta fall tolka materialets ”tystnad”, framför allt gällande sedlighetsärenden, som ett

uttryck för att dessa ärenden alltid remitterades vidare. Det ansågs som självklart att

detta skulle ske och skrevs då inte in i domböckerna. Under den tredje perioden

remitterades också fyra fall vidare till hovrätten. Samtidigt tycks större inblandning ha

skett från hovrättens sida gällande utfärdade brev rörande tvistemål.

   Hovrätten hade även en viktig kontrollfunktion över den enskilda underrätten. Varje

år  granskade de alla domböcker för att se om domaren följde de lagar som fanns.113

Brott mot domstol

   Antal brott mot domstol per ting ökade under 1600-talet markant i Sjuhundra härad.

Som jag tidigare redogjort för bör siffrorna för denna kategori räknas om för att de ska

bli mer rättvisande. Dessa siffror visar hur många procent av alla ärenden som kunde

leda till dom för brott mot domstol, ledde till dom. Siffran för första perioden blir då

14,5%, för andra perioden 34% och för tredje perioden 32%. En annan bild framträder

då än om vi ser till frekvensökningen enligt tabell 1, eftersom den stora ökningen enligt

procentsiffrorna sker mellan period ett och två. Under period tre ligger siffran på samma

nivå som under period två.

   Brott mot domstol rörde främst frånvaro från ting men även oljud, fylleri och

okvädningsord som i rätten bötfälldes. Den 25/2 1646 anklagades Oluff Matzon för att

ha huggit för mycket skog på Christina von Biurens mark. Oluff var berusad och

”pockande på en hop med fåfänga” mot föregående domar, trotsande och skällande sig

vara rättslös. Han sprang därefter från tinget. För detta kom han att dömas till böter för

oljud, fylleri och missvördnad för rätten eftersom han sprang därifrån. 114 Detta är ett

extremexempel ur domböckerna. De flesta fall gäller endast frånvaro från tinget men det

säger dock något om tidens mentalitet. Oluff kände sig orättvist behandlad av rätten och

betedde sig på ett oacceptabelt sätt, vilket verkar vara en vanmaktshandling. Detta ledde
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till böter. Likaså ledde frånvaro från ting till böter. Att utebli från tinget då man var

inblandad i ett ärende, var brottsligt och böter utdömdes.

   Söderberg har sett en minskning i flera härader gällande brott mot myndighet under

1600-talet.115 Sundin har däremot noterat en liten ökning i Linköping och en stor ökning

i Gullbergs härad gällande brott mot domstol mellan 1610-talet till 1640-talet. Den stora

ökningen i Gullberg förklarar han med att rättvisan troligen blev mer formell och

bötfällde då oftare än tidigare.116

   Första frågan historikern kan ställa sig är varför människorna begick brott mot

domstolen. Taussi Sjöberg menar att folk blev uppretade av pålagor. När verbala

skymfningar etc förekom vid rätten var det mer en vanmaktshandling i en situation där

staten var starkare och nämnden underställd staten än ett uttryck för en barnslig

affekt.117 Sådana fall finns i materialet men de är få. Ofta förtäljer endast domböckerna

att någon uteblivit från tinget vilket de fått böta för. Detta är svårt för historikern att

tolka eftersom den reella informationen inte säger mer än att böter utdömts. Istället får

tolkningen grunda sig på de kvantitativa resultaten insatta i det historiska

sammanhanget. De processer som ägde rum tillför mycket till tolkningen.  Statens

centraliseringssträvan under 1600-talet genom en professionalisering av rättsväsendet,

där bl.a. inrättandet av hovrätten och utökande av ämbetsmannakåren spelade stor roll

kan ha påverkat människans benägenhet att gå till en rätt, som representerar den

kontrollerande statsmakten. Någon sådan tolkning tycker jag mig inte kunna göra med

det material jag har gått igenom. Pålagor från staten var få och statens inblandning i

häradets angelägenheter var låg under den undersökta perioden. Det fanns ingen

anledning att öppet protestera mot staten.

   Böterna för brott mot domstol var vanligen 3 daler118 under perioden 1660-1670

jämfört med 3 mark under tidigare perioder. Om böternas valör var i mark var det inte

en hög summa för gemene man att betala. Att frånvara från domstolen kan då inte ha

haft för stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda individen. Att det återigen

skiljer sig åt i valör mellan perioderna (se under kapitlet sedlighetsbrott) torde tyda på

att valörena i domböckerna för 1660-1670 är felskrivna eller feltolkade på något sätt,

men utan en mer genomgående undersökning kan inget säkert svar ges. Sundin har dock

i sin undersökning noterat att böterna för utevaro från tinget under perioden 1600-1840
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varierade mellan tre marker, en till två daler eller en riksdaler, vilket han tolkar som

relativt låga böter.119  Rätten kunde i vissa fall även visa förståelse för frånvaro. Den

17/1 1670 uteblev Erik Andersson i Ösby i Rö socken från tinget trots att han var stämd.

Det fanns de vid rätten som intygade att Erik var sjuk och därför var han lagligen

ursäktad för sin frånvaro.120

   Ökningen av brott mot domstol kan bero på att de civila ärenden ökade. I de fall då

någon uteblev från tinget då de skulle stå till svars för ett brott, tycks detta stå

uppskrivet i anslutning till anteckningen för utdömda böter.121 De fall där det endast står

utevaro från tinget och böter, vilket gäller de flesta, rörde möjligen främst utevaro från

tinget då man var inblandad i ett civilt ärende. Detta går inte att säkert säga men det är

en möjlig tolkning. I de civila ärendena kändes det kanske inte lika viktigt att närvara.

En ökning i civila ärenden ger då underlag för fler ärenden där någon kan utebli från

tinget. En annan trolig tolkning gällande ökningen av brott mot domstol är densamma

som Sundin kommit fram till i sin undersökning. Ökningen speglade troligen att

rättvisan blivit mer formell och bötfällde oftare än den gjort tidigare.
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4. Sammanfattning och slutdiskussion

Rätten och dess ärenden i Sjuhundra härad

   Undersökningen har utgått från att undersöka brottsstrukturens ändring över tid i

Sjuhundra härad som ligger vid Norrtälje i Uppland. En periodindelning har gjorts för

att göra en jämförelse över tid möjlig, 1601-1614, 1638-1651 och 1660-1670. Genom

att räkna fram jämförelsetal som representerar antal ärenden av en viss kategori per ting

och period har grunden för jämförelsen lagts.

   Perioden 1601-1670 undgick en ökning i både civila ärenden och brottmål. Fler

ärenden kom att handhas av rätten vilket kan ha berott på en befolkningsökning. Antalet

civila ärenden ökade kraftigt där tillkännagivelser var den största kategorin. Tvister var

den civila kategori som ökade mest av de civila ärendena mellan andra och tredje

perioden, vilket antagligen berodde på att antalet civila ärenden över lag ökade. När så

skedde fick man fler situationer där tvist kunde uppstå. Ändringen i de civila ärendenas

struktur och volym pekar i första hand på en ökad benägenhet att använda domstolen för

ekonomiska transaktioner.

   Undersökningen har visat att en minskning av det dödliga och grova våldet skett i

Sjuhundra härad 1601-1670, samtidigt som det milda våldet ökade. Resultaten stämmer

väl överrens med det som andra forskare kommit fram till, t.ex. Sundin, Österberg och

Lindström. Dessa strukturändringar verkar ha haft sin förklaring i att människan började

ta mer hänsyn till varandra, de visade mer empati vilket kan sägas vara ett steg framåt i

civiliseringsprocessen. Att undvika användningen av vapen i slagsmål torde vara ett

uttryck för att inte vilja skada motståndaren alltför hårt. Ärenden rörande det dödliga

våldet ledde sällan till att den åtalade dömdes för brottet. Då dom utdömdes gällde det

ofta mansbot, dvs. ersättning till den dödes familj. På så sätt förlikades båda parter,

kärande kompenserades och lugnet i häradet upprätthölls. Våldet skedde oftast mellan

två personer och det var inte ovanligt att någon av dem var påverkad av alkohol.

   Många fall rörande våld tycks ha tagits upp i rätten av en person i syfte att

återupprätta sin ära och få kompensation. Genom att en person åtalade den som slagit

honom, dödat någon släkting till honom etc, återupprättade han sin ära genom att

förövaren blev dömd. Den åtalade återupprättade i sin tur sin ära genom att betala de

böter han dömts till för det begångna brottet, vilket visade att han tog sitt ansvar.
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    Ett samband mellan förtalen och det milda våldet tycks föreligga. Då förtalen ökar,

ökar också det milda våldet. En tolkning kan vara att den förtalade kände sig tvungen att

svara på förtalet. Genom att ta till våld försvarade han sin ära direkt, vilket kanske vara

att föredra då det andra alternativet var att vänta till nästa ting som låg upp till fyra

månader fram i tiden. En annan tolkning kan vara att benägenheten att lösa konflikter

ökade vilket ledde till en ökning av det milda våldet. Det handlade kanske inte om ett

ökat våld i samhället.

   Egendomsbrottens struktur ändrades försumbart över tid vilket medför att det inte

finns tillräckligt med underlag för några slutsatser. Det går möjligtvis att säga att

resultaten inte stöder tesen ”de la violence au vol” som betyder att tillgreppsbrotten

skulle ha ökat på bekostnad av minskad våldsbrottslighet.

   Sedlighetsbrotten ökade markant från 1640-talet till 1660-talet vilket tycks ha sin

orsak i att kyrkan ökade sin kontroll över sexualiteten. Först under 1660-talet omtalas

kyrkostraff i domböckerna och då i drygt en tredjedel av ärendena. Rätten rycks ha

anammat de lagändringar som skedde under 1600-talet. Efter 1608 utdömde de

dödsstraff i alla fall av hor där dom föll och när den nya straffordningen kom 1653

anpassade man sig till denna och utdömde böter för alla fall av enkelt hor där dom föll.

Rätten tycks också ha varit pragmatisk då den dömde i sedlighetsmål. När en kvinna

dömdes för lägersmål andra gången dubblades hennes böter medan mannen som hon

begått brottet med andra gången, fick betala halva bötesbeloppet. I fall där en husbonde

haft lägersmål med en av sina pigor dubblades hans böter eftersom rätten fann det

allvarligare än ett vanligt lägersmål. En möjlig förklaring kan finnas i hustavlans

ideologi där pigan står i beroendeställning till sin husbonde. Ökningen av sedlighetsmål

i mitten på 1600-talet har också noterats av Sundin.

   För att bevara lugnet i häradet försökte rätten förlika parterna. Då detta inte fungerade

fullt ut satte rätten vite mellan berörda parter. Genom detta markerade rätten att de inte

ville veta av några fler konflikter mellan dem. Den som först startade en konflikt igen

fick betala vitet. De allra flesta straffen som utdömdes var böter, vilket gällde alla

kategorier, även dråp. Syftet tycks ha varit att kompensera alla inblandade parter såsom

målsägaren, häradet och konungen genom att böterna delades lika dem mellan. Då

domböckerna inte innehåller alla straff skulle komplettering behöva ske med hjälp av

saköresländerna vilket ligger utanför ramen för denna uppsats. I dessa står alla straff

uppskrivna. Då någon inte kunde betala böterna de dömts till kunde straffet omvandlas

till kroppsstraff, förvisning eller fängelse. Under den undersökta perioden utdömdes få
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dödsstraff och de flesta av de som utdömdes gällde hor, vilka antagligen ändrades till

böter i hovrätten. Kroppsstympning var inte heller vanligt, utan endast ett fall har

registrerats. I vissa fall tog rätten även hänsyn till omständigheterna kring begånget

brott, t.ex. ålder, antal vittnen etc. Att så få dödsstraff och kroppsstympningar utdömdes

samtidigt som omständigheter kring vissa brott vägdes ger en bild av att rätten i

Sjuhundra härad var human och pragmatisk.

   Inflytandet från statsmakten tycks ha varit låg under hela den undersökta perioden.

Under den första perioden 1601-1614 finns inga indikatorer på att statsmakten skulle ha

blandat sig i rättens förehavanden. Under den andra och tredje perioden (1638-1651

respektive 1660-1670) börjar kungörelser från kungen läsas upp för tingsmenigheten

samtidigt som hovrätten blandar sig i tillsättandet av domare. Att flera ärenden

remitterades vidare till hovrätten var i enlighet med lagstiftningen och inrättandet av den

markerar en punkt då mer kontakt med centralmakten började tas. Nämndemännen och

domarna i rätten börjar också få betalt för sitt arbete, åtminstone i de större häraderna

kring Sjuhundra härad. Allt detta tyder på att rätten började professionaliseras samtidigt

som statsmakten ökade sitt inflytande, men endast marginellt, över rättens arbete.

   Den största enskilda ökningen bland brottmålen står brott mot domstol för. Mellan

period ett och period två sker en ökning på mer än hundra procent. Förklaringen till

detta tycks ligga i att de civila ärendena ökade i antal, vilket innebar att det fanns fler

ärenden där man kunde utebli från domstolen. Troligen blev också rättvisan mer formell

och bötfällde oftare än den gjort tidigare. Det handlar nödvändigtvis inte om en protest

mot statsmakten då dess inblandning i häradets angelägenheter tycks ha varit marginell.

   Undersökningen har inte gett några belägg för en utbredd och lyckad disciplinering av

invånarna från statens sida. Det område där kontrollen tycks ha lyckats bäst på är

kontrollen över utomäktenskaplig sexualitet.

Civiliseringsteoretisk och metodologisk diskussion

   Hur kan då denna undersökning sättas in i civiliseringsteoretiskt sammanhang?

Sjuhundra härad 1601-1670 visar vissa tendenser till att människor började agera på ett

mer civiliserat sätt. Det dödliga och grova våldet minskade vilket torde tyda på ökad

respekt för människoliv och ökad empati för ett större antal människor. Elias

beskrivning av aggressiva människor utan affekt- eller impulskontroll tycks passa in på

min undersökning i vissa enskilda fall genom att en del av våldsmålen handlar om att
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gemene man lätt brusade upp över vad som kan tyckas vara småsaker. Att ta ärendet till

rätten var ett sätt att återupprätta äran för båda parter, vilket min undersökning tycks

påvisa.

   Hur historikern tolkar sitt material beror helt på vilken angreppssätt denne har.

Lindström vill i sin forskning angripa materialet på ett ”icke fördomsfullt sätt”. Han

försöker tolka de enskilda fallen utifrån dåtidens värderingar och mentalitet, en sorts

historisk empati. Det är ett intressant sätt att angripa materialet på och jag har delvis

använt mig av det i min undersökning. Ett annat sätt att se på saken är att utgå från

dagens situation och se hur de mellanmänskliga relationerna förändrats över tid. Detta

gör både Jarrick och Söderberg. De undersöker samspelet mellan människor och

samspelet mellan människor och stat.122 Som jag redogjort för i forskningsläget menar

dessa forskare att empati är tecken på civilisering vilket är ett annat teoretiskt antagande

än det Lindström har. Det Lindström ser som ett slagsmål där syftet är att hävda sin ära

ser Jarrick och Söderberg som ett fall där förövaren visar brist på impulskontroll och

empati.

   Lindström menar, vilket redan nämnts, att en person ibland försvarade sin ära genom

att slå någon, ett ”ärans våld”. Detta gjorde han då utan några affekter, dvs. han gjorde

det oberoende av hur han kände sig.123 Om så var fallet var våldet ett accepterat inslag i

tillvaron. Frågan som väcks då är om det kan anses civiliserat att acceptera våld som ett

naturligt inslag i tillvaron. Mitt svar skulle vara nej. Att tycka att det är acceptabelt att

slå någon bara för att jag måste försvara min ära är enligt mig bevis på låg moral. Då

menar jag i den mening att man värderar sin egen ära högre än den skada man kan

åsmaka någon genom användandet av våld. Sådant sker antagligen idag i vissa

situationer då någon, troligen i grupper där grupptrycket är stort t.ex. ungdomsgäng,

känner sig förorättad. Att ha en mekanism av detta slag ”inbyggd” i sitt beteende, i

enlighet med en rådande norm, torde vara liktydigt med en impuls. När man ger uttryck

för denna mekanism/impuls i situationer då äran ska försvaras ger man då inte uttryck

för låg impulskontroll?

   Det grova våldet som förekom bör på något sätt tolkas ur ett civiliseringsperspektiv.

Då någon brusade upp och tog till vapen i ett slagsmål visade denne ibland låg impuls-

                                                                
122 Arne Jarrick och Johan Söderberg, Odygd och vanära: Folk och brott i gamla Stockholm, Stockholm 1998. s.
216.
123 Lindström 1994, s. 533-534.
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och affektkontroll eftersom det rörde sig om mer våld än ett ”ärans våld” krävde. Även

om man är arg och har druckit alkohol bör man kunna kontrollera sina känslosvall. Att

dessa funktioner försämras under alkoholens påverkan torde vara ganska uppenbart,

men någonstans i ens inre borde man vara medveten om konsekvenserna för ens

handlande och då undvika att ta till vapen. På så sätt menar jag att den relativt höga

våldsnivån under 1600-talet delvis har sin grund i låg impuls- och affektkontroll.

   Samtidigt vill jag kort föra över denna diskussion till dagens samhälle, då vi kan se att

våld med eller utan vapen även förekommer idag. Därför skulle en undersökning för

användandet av vapen i dagens samhälle vara intressant, då en hög nivå möjligen skulle

påvisa låg impulskontroll medan en låg nivå möjligen påvisar det motsatta.

   Alkoholen påverkar också idag människans handlande och spelar stor roll vid

våldsbrott då ca 70% av alla gärningsmän och 40% av offren i Sverige under 1997 var

alkoholpåverkade.124 Nu är inte meningen att göra stora jämförelser mellan 1600-talet

och nutid men historikern bör ha i åtanke att det kan vara fruktbart då man vill föra en

civiliseringsteoretisk diskussion. Våldet idag menar jag, har även den ibland låg impuls-

och affektkontroll som sin förutsättning. För att se detta ur ett civiliseringsperspektiv

bör diskussionen koncentreras kring jämförelser mellan våldsnivån under olika

tidsperioder kombinerat med tolkningar av de omständigheter som finns kring de

enskilda fallen. Vilken metod man väljer för ändamålet är av största vikt för

slutresultatet.

   Söderberg har i sin domboksforskning kvantifierat materialet i olika kategorier under

olika perioder för att kunna jämföra strukturändringar över tid. Han tillvägagångssätt är

att räkna ut en kategoris andel av periodens totala antal ärenden vilket ger en

procentsiffra. Jämför man siffrorna för en vissa kategori mellan olika perioder kan man

utläsa om en ökning eller minskning skett. Denna metod har ett stort metodologiskt

problem då den enskilda kategorin kan bli påverkad av en stark ökning av en annan

kategori. Följande exempel används för att förklara problemet: Söderberg fick fram att

tvistemålen i Sjuhundra härad låg kvar på samma nivå under perioden 1638-1651 som

under 1601-1628.125 I min undersökning där jag räknat ut frekvensen av varje kategori

per ting och period, har jag funnit att frekvensen av tvistemålen ökade från perioden

1601-1614 till perioden 1638-1651. Samtidigt har jag noterat att andelen tvistemål

                                                                
124 Folkhälsoinstitutet: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Alkohol- och
narkotikautvecklingen i Sverige rapport 97, Stockholm 1997. s. 32.
125 Söderberg 1990, s. 233.
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sjunkit av det totala antalet ärenden. Detta illustrerar att man får olika svar beroende på

hur man hanterar materialet. Att andelen sjunkit trots att frekvensen ökat beror på att

andra kategorier ökat mycket under den andra perioden, vilket har påverkat tvisternas

andel. Det är därför vanskligt att göra jämförelser över tid baserad på andelen av det

totala antalet.

   Ett annat metodologiskt problem gäller tidsaspekten. Att endast röra sig under ett

århundrade ger för små ändringar för att dra stora slutsatser ifrån. Genom att röra sig

över flera århundraden kan större strukturförändringar analyseras, vilket ger mer

underlag för slutsatser. För att kunna se civiliseringstendenser åt det ena eller andra

hållet får historikern inte begränsa sig till ett århundrade utan ett längre tidsperspektiv

ger större stadga åt tolkningarna, svängningarna går att iaktta lättare. Om

tidsperspektivet är kort blir det lätt att fastna för en liten strukturförändring som kanske

endast är en lokal tillfällig utveckling. Om tidsperspektivet är längre kan man ägna sig

åt de största ändringarna vilket torde tillföra civiliseringsstudier mer.

Avslutning

   För att återknyta till uppsatsens inledande frågeställningar om människan civiliserats

eller ej kan det konstateras att undersökningen visat att det finns tendenser till att

människan börjat visa större empati och tolerans. Man tog inte i lika stor utsträckning

till vapen i de slagsmål som utbröt. Samtidigt finns vissa tendenser till en horisontell

civilisering, dvs. människorna tog själva många ärenden till rätten för att lösa dem. Den

statliga inblandningen var låg. Denna funktion tyder på att rätten var en konfliktlösande

instans. Svaret på frågan om konfliktlösning eller civilisering skulle bli att tendenser till

båda finns, där konfliktlösningens tendenser är allra tydligast. Någon motsättning

mellan begreppen tycks inte föreligga.

   Vissa enskilda fall ger bilden av människor med låg affekt- och impulskontroll, vilket

dock inte är en genomgående tendens i alla våldsbrott. Att denna kontroll även är låg

hos vissa personer i dagens samhälle torde vara troligt, vilket gör att det med den

begränsade undersökningen som genomförts är svårt att dra några stora slutsatser i

frågan om civilisering. Först efter att ha jämfört perioder under ett längre tidsperspektiv

både kvantitativ och kvalitativt kan mer träffsäkra slutsatser dras. Att kombinera

Lindströms historiska empati med Söderbergs kvantitativa metoder torde vara ett

fruktbart försök att komma ett steg längre i civiliseringsforskningen, förutsatt att man
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rör sig över ett längre tidsperspektiv. Att efter denna begränsade undersökning sluta sig

till någon av de i forskningsläget, redovisade teorier är svårt. Vissa tendenser pekar

dock på en ökade empati hos människorna, vilket kan anses vara civiliserande och det

ger då visst stöd till Jarricks och Söderbergs teoretiska utgångspunkt.
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