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Abstract  

In this essay court cases from Öland in the period of 1635-1649 which were later subjected to 

the scrutiny of Göta hovrätt are examined. The point being to investigate differences in how 

crimes and criminals were treated in the local häradsrätt versus the regional hovrätt. The study 

is limited to cases found in the collection På häradsting by Lennart Landin. Furthermore, the 

results are compared to the theoretical model of the civilization process in early modern 

Sweden, as laid out by Johan Söderberg and Arne Jarrick, based on the earlier theory of 

Norbert Elias. 

     The essay concludes that while the ingredients of the theoretical model can be seen in the 

material at hand, they are far too jumbled to be categorized simply as a matter of "the state" 

versus "the local." Instead, rather than the process of civilizing society stemming from above 

or below, the evidence seems to indicate that the above and below, at least within the 

boundaries of the legal system and legal practices in the given period, shared many of the 

civilizing traits with each other. 

     Additionally, the essay concludes that the material and results of the study have 

applicability in the context of teaching history in the Swedish upper secondary school system. 

The conclusion is based upon the personal stories made available by the material being useful 

for building empathy for historical people, its potential for intersubject teaching with respect 

to language history and the historical process of change highlighted by the analysis.  

 

Worlds Apart 

A comparison between court cases from Öland between 1635-49, how these cases were 

treated in Göta hovrätt and the Swedish civilization process. 
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Tack 

Särskilt tack till Claes Westling på landsarkivet i Vadstena för god hjälp med navigering 

bland Göta hovrätts domar.
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1. Inledning 

Det är en bistert kylig dag den 9:e September 1616, och i Vannborga har man till ting 

församlats. Den lilla istiden biter, kanhända skulle årets dödskyla komma än tidigare än vad 

någon kan tro. Vid tinget sitter de goda männen, de vilka har som uppgift att rätteligen fria 

och fälla i de mål vilka av bygdens folk vilja framläggas. De har valts till uppgiften för sitt 

goda rykte och förstånd, och vilja agera därefter.  

     Inför de församlade framträder en Lars Svensson, stenhuggare till yrket, för att till svars 

ställas, emedan han haft oegentligt umgänge med sin styvsons fru, Kirstin Olofsdotter. Vid 

tinget sistlidne oktober hade Lars Svensson för detta blivit åtalad, Hans skuld bestyrktes av 

reda vittne, vilket hade de två beskådat då de i lönndom åt synden sig gav hän. Emellertid 

hade Lars och Kirstin nekat, han därvid sig förbundit att nekandet styrka med eder av 12 goda 

män till nästlidne ting. Dessa befallde nu häradstingets domare bli framsläppta, på det att 

fallet må bli löst. Men Lars Svensson bekände, till skam, att han dessa 12 utlovade edsmän 

icke hade uppbådat kunnat.
1
  

     Då tog de församlade till med lock, pock och strängeliga förmaningar på det att sanningen 

skulle uti dagen komma. Efter tandagnissel föll de åtalade till föga. Lars Svensson, 

stenhuggare i Ranstad, och hans Kirstin Olofsdotter bekände sig som skyldiga till dubbelt 

hor,
2
 såsom vittnet Olof Rö hade berättat. Därmed var det färdigt med funderingar och 

huvudbry för de goda männen i häradstinget, ty i fall som dessa var lagen, av nådige Hans 

Majestät instiftad, över hövan tydlig. "Dock efter deras egen bekännelse och grann 

rannsakning, kunde de gode män för rätta sutto, icke fria deras liv, som det står i 3 Mose bok 

20 kap., tjuvabalken 1 kap., högmålsbalken 5 kap. Är skjutet till höga överhetens nådiga 

betänkan."
3
    

     Så kunde det gå till på ett häradsting på Öland under början av 1600-talet. Måhända är det 

fritt dramatiserat efter mitt eget tycke, men sakkunskaperna kommer ifrån domböckerna. Lars 

Svensson och hans styvsons hustru stod anklagade för att ha haft sexuellt umgänge med 

varandra. De nekade och ombads skaffa fram folk som kunde gå i god för deras oskuld i 

frågan. Efter att detta projekt misslyckats  manades de båda att bekänna, vilket de till slut 

gjorde. Därav fällde häradsrätten sin dom, vilket enligt dåvarande svensk lag måste bli döden.  

     Men vad hände sedan? Att ärendet sköts upp till "höga överhetens nådiga betänkan" 

                                                 
1
 Den här metoden att styrka sin sak i domstol kallas allmänt för "att utfästa edgång."  

2
 Hor innebär att man har haft sexuellt umgänge utanför äktenskapet. I fall av enfalt hor var ena parten gift, 

medan dubbelt hor innebar att båda parterna var gifta. 
3
 Landin 1967, 23, 26. 
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innebar att ärendet skickades till hovrätten för vidare prövning. Detta var i sig inget konstigt 

eftersom det hade beslutats att samtliga dödsdomar skulle godkännas av dylik instans innan 

straffet verkställdes. Men vad hovrättens dom skulle bli var inte alltid lätt att veta för de 

lagmän och tingsdomare som satt i landets alla ändar, liksom det kan förefalla outgrundligt 

idag. 

     Det är dessa mysterier som är föremål för undersökning i den här uppsatsen. Den under 

stundom nebulösa kontakten mellan häradsting och hovrätt, mellan det lilla och det stora, 

mellan det regionala och det lokala. Skillnader i tänk och praxis mellan det centraliserande 

och det lokalt autonoma kunde skapa klyftor mellan en rättsinstans och en annan. En särskilt 

prekär situation, kan tänkas, när människors liv eller död kunde stå på spel och hovrätten 

enkom hade sista ordet. Sådan tedde sig civilisationen då, i början av 1600-talet.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att svara på frågan om hur förhållandet mellan det regionala och 

lokala kunde se ut i det svenska rättsystemet under första hälften av 1600-talet. Mer specifikt 

är det den Öländska häradsrättens relation till högre rättsinstans som ska ställas under 

skärskådning. De huvudsakliga källorna ur vilka uppgifterna hämtas är dels Lennart Landins 

sammanställningar av öländska domböcker och anteckningar ur Göta hovrätts arkiv. Målet är 

att skapa en helhetsbild av hur brottsmål har behandlats från en instans till en annan och 

undersöka eventuella likheter och skillnader i hur den lokala och regionala rättsskipningen ser 

på målen i fråga.  

     Utöver att ämnet är värt att utforska för sin egen saks skull är uppsatsens primära poäng 

således att jämföra och kontrastera lokala förhållanden med regionala, samt genom att 

konsultera forskning på området även landsomfattande dito. Sammantaget är det uppsatsens 

förhoppning att fylla i en lucka i det pussel som utgör den breda och långtgående 

centraliseringsprocessen vilken karaktäriserar Sverige under tidigmodern tid. Till hjälp i detta 

värv ämnar användas Arne Jarricks och Johan Söderbergs teorier om civiliseringsprocesser. 

Rent konkret skall teorin konsulteras för att pröva om resultaten stödjer ett antagande att 

civiliseringsprocessen sker uppifrån och ner, som enligt Norbert Elias, eller nerifrån och upp, 

som enligt Jarrick och Söderberg. 
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1.2 Frågeställning 

 Vilka likheter och skillnader kan man se i häradsrättens och hovrättens bedömning av 

de aktuella målen? Varför har dessa diskrepanser uppstått? 

 Vad säger de uppkomna överensstämmelserna och diskrepanserna om Sveriges vid 

tiden pågående civiliseringsprocess, givet Jarricks och Söderbergs modell? 

1.3 Avgränsningar och bortfall 

En första uppenbar avgränsning är att jag av det öländska domboksmaterialet enbart använder 

det som finns i Lennart Landins sammanställning. Som framgår av syfte och frågeställning är 

det vidare bara de fall som har sänts upp till hovrätten som är föremål för undersökningen. 

Detta innebär dels de fall där dödsstraff utdömts, vilka alla var tvungna att fastställas av 

hovrätten, eller i fall där häradsrätten uttryckligen ber om hovrättens förklaring eller dom i ett 

brottsmål.  

     Ytterligare avgränsning är att enbart fall från del III Landins serie, med undertiteln Brott 

och straff på Öland under förra hälften av 1600-talet, kommer att behandlas. Detta med 

hänvisning till att det är i den volymen där rättsfallen återges obearbetat, förutom att 

stavningen moderniserats. Det är naturligtvis inte uteslutet att Landins andra volymer 

innehåller fall vilka kan vara av intresse för undersökningen, men detta får i sådana fall bli 

föremål för framtida forskning.  

     Tidsmässigt avgränsar sig forskningen specifikt till att behandla rättsfall under perioden 

1635-49. Det första skälet till avgränsningen är att Landins sammanställningar enbart täcker 

in domboksmaterial från äldre hälften av 1600-talet. Det andra skälet till detta är att Göta 

hovrätt instiftades i november 1634. En undersökning som skulle ha innefattat allt material i 

Landins bok skulle ha krävt en rannsakning av även Svea hovrätts material, vilket får anses 

falla utanför utrymmesmässigt spektrum för detta arbete. Således, av de 302 brottsmål som 

finns i På häradsting: del III, behandlas här endast 24 stycken. 

     Slutligen finns även en begränsning i genomsökningen av Göta hovrätts arkiv. 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är att ett fall från häradsrätten tas upp under 

nästkommande, eller därefter följande säsonger. Med detta sagt så förekommer ett bortfall på 

5 utav de 24 nämnda fallen. Det är naturligtvis inte uteslutet att de saknade fallen finns 

någonstans i Göta hovrätts arkiv, men en sådan grundlig undersökning får anses stå utanför 

räckvidden för detta arbete. 
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2. Tidigare forskning 

Den kanske enskilt viktigaste forskningen om äldre tiders häradsrätter har gjorts som en 

avdelning i Jan Sundins För Gud, staten och folket från 1992. Hans forskning på denna punkt 

är baserad på Gullbergs häradsrätt 1603-1647. Han hänvisar även sporadiskt till Landins 

sammanställningar i jämförande syfte. Sundin betonar den fundamentala platsen som 

häradstinget innehade i lokalsamhällets liv. Han illustrerar den som en central mötesplats dit 

alla begav sig, i kontrast till dagens svenskars mer sporadiska relation med den moderna 

tingsrätten.
4
 Som bevis för detta lyfts fram hur sociala och ekonomiska förhållanden satte sin 

tydliga prägel på den rättsliga verksamheten. Exempelvis var det vanligt förekommande att 

lösa mål med edgångsmän
5
 och att det var betydligt lättare för bättre bemedlade eller bättre 

ansedda människor att skaffa sig dylikt. Allt som allt ges intrycket av en häradsrätt som ännu 

under 1600-talets första hälft är betydligt mer intresserad av att bevaka lokalsamhällets 

intressen än nödvändigtvis statens eller kungens direkta önskemål.  

     Om Ölands rättshistoria under äldre tid har det forskats sparsamt. Det givna verket är 

Lennart Landins sammanställningar från öländska domböcker, vilket används som en av 

huvudkällorna i detta arbete och beskrivs mer i detalj nedan under rubriken "Metod och 

material." I övrigt finns tillstädes Harald Wullts mindre arbete Om den medeltida juridiska 

indelningen av Öland och om de forna häradshövdingarna därstädes (1961). I boken ges, 

som titeln antyder, en översikt över organisationen av Ölands medeltida och i viss mån 

tidigmoderna rättssystem på kompakta 33 sidor. Det beskrivs hur förhållandena för 

lagstiftning och rättskipning i landskapet förändrades, från Magnus Ladulås skiljande av 

fogde- och lagmansverksamheten
6
 till det att landskapet slogs ihop till en domsaga under 

andra hälften av 1600-talet.
7
  

     Sammanfattningsvis målas bilden upp av 1600-talets häradsrätter som en tid då processer 

kolliderar med varandra. Den svenska statsapparaten expanderar och börjar tränga in på 

hävdvunna lokala intressen. Med tiden skulle statsapparaten segra, men vid tiden som rör den 

här forskningen var friktionen ännu ny och turbulent. 

     En viktig stomme i forskningen om äldre tiders hovrätt i allmänhet, och Göta hovrätt i 

synnerhet, är Rudolf Thunanders avhandling Hovrätt i funktion. Den beskrivs mer ingående 

under "Metod och material." Om Svea hovrätt, å andra sidan, finns Elsa Trolles avhandling 

                                                 
4
 Sundin 1992, 165. 

5
 Sundin 1992, 84.  

6
 Wullt 1961, 3. 

7
 Wullt 1961, 10. 
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Justitia et prudentia: Rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och 

testamentsmålen 1640-1690 från 2010. För hovrättens verksamhet i största allmänhet 

konkluderar Trolle att man inom rättssystemet hänvisade till ett hopkok av lagar och 

förordningar. Dels fanns äldre landskapslagar, dels fanns det intryck från andra länder runt 

Östersjön, dels naturrättsliga principer.
8
 Vidare kontextualiserar hon hovrättens framväxt i 

Sverige som en del av pågående centralisering,
9
 bland annat genom att påvisa kopplingen 

mellan exempelvis Svea hovrätt och riksrådet.
10

 Vad gäller just Svea hovrätts behandling av 

testamentsmål fastställer Trolle att den existerande uppfattningen att den romerska rättsläran 

var den viktigaste kuggen i rättsmaskineriet måste nyanseras. Hon vill istället mena att 

hovrätten blev så illa tvungen att skapa sin egen rättspraxis för att klara av komplicerade fall 

där rådande rättsläror inte räckte till.
11

 

     Mer specifikt har Gustaf III:s relation med hovrätterna varit föremål för undersökning. 

Hans räfst med Göta hovrätt var en del av Kenneth Awebros avhandling Gustaf III:s räfst med 

ämbetsmännen från 1977. Sammanfattningsvis visar Awebro att hovrätten hamnat i kris, både 

till följd av inbördes politiska stridigheter i kölvattnet efter Gustaf III:s statskupp
12

 och på 

grund av en ständig brist på ledamöter.
13

 Göta hovrätts ledamöter blev således föremål för 

rättegång. Fyra ledamöter avsattes permanent, ett flertal temporärt.
14

 Vad gäller statsmaktens 

motivation till räfsten framhåller Awebro att "regimens antibyråkratiska inställning"
15

 

sannolikt var den viktigaste faktorn. Gustaf III såg alltså uppgörelsen med Göta hovrätts 

verksamhet inte enbart som en fråga om en bättre fungerande rättspraxis, utan även som ett 

tillfälle att främja sina personliga politiska ideal. 

     Ett liknande mönster uppträder i Henrika Tandefelts ”Vasa hovrätt, kungen och lagen.” 

Där beskrivs hovrätten i Vasa i Finland som en del i Gustaf III:s stora projekt att reformera 

det svenska rättssystemet. Tandefelts konklusion blir att Vasa hovrätt var ett sätt för kungen 

att bättre upprätthålla lag, ordning och att stärka styrningen av riket, men betydligt mer en 

kugge i Gustaf III:s dramaturgiska hjul och hans ständiga politiska spel med sina ständer. Som 

konkret exempel lyfts kungens inledningstal till Vasa hovrätts öppnande 1776. Där håller han 

sig kort om kungens skyldigheter gentemot bönder, borgare och präster, sannolikt för att han 

redan hade deras stöd, medan han uppehåller sig betydligt längre vad gäller kungens 

                                                 
8
 Trolle 2010, 89.  

9
 Trolle 2010, 90. 

10
 Trolle 2010, 115. 

11
 Trolle 2010, 286. 

12
 Awebro 1977, 94. 

13
 Awebro 1977, 96. 

14
 Awebro 1977, 149. 

15
 Awebro 1977, 168. 
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skyldigheter mot adeln, där hans position var ojämn.
16

 Återigen nyttjar kungen hovrättens 

funktion för sin egen politiska agenda. 

     Sammanfattningsvis bestod hovrätten alltså av två primära funktioner. Dels den första, rent 

rättsskipliga, som en del av den expanderande svenska statsmakten under tidigmodern tid. 

Denna funktion ses tydligast i den kvantitativa forskning som berör hovrätternas verksamhet 

på bred front. Dels den andra, den politiska, där hovrätten är en maktfaktor i riket. Det är en 

institution som via sitt inflytande oundvikligen måste bli en pjäs i det rikspolitiska maktspelet 

mellan kung och ständer, obesett att det kanhända inte var dess ursprungliga syfte.    

3. Teori 

För att förstå Jarricks och Söderbergs teori om civiliseringsprocesser är det för gott att först 

kort beskriva den teori vilken de utgår ifrån. Deras uppfattning om civiliseringens natur är 

grundad i Norbert Elias idéer och uppslag om den västerländska civilisationens utveckling, 

främst under tidigmodern tid.  

     Elias teori går ut på att motorn i civiliseringsprocessen är den framväxande och alltmer 

centraliserade statsmakten. Genom att våldsmonopolet så sakteliga försköts från individen till 

staten lämnades spelrum i den mellanmänskliga kontakten för mindre våldsamma relationer. 

Den första konsekvensen av detta skulle ses som den hovliga kulturens framväxt under 

tidigmodern tid, där ord, gester och ceremonier fick mer vikt på våldets bekostnad. Samma 

beteendemönster skulle senare sippra genom folklagren. Sammantaget blev människor 

successivt mer behärskade, mindre impulsiva och mer medvetna om sig själva som 

individuella personer. Denna förändring är vad Elias definierar som civilisering.
17

       

     Civiliseringen är således en process där statsmakten ökar sitt våldsmonopol, maktelitens 

kulturella självuppfattning skiftar från krigare till byråkrater och där den personliga 

självkontrollen ökar som följd. Dessa förändringar sipprar sedan ner genom samhällstoppen 

tills den efterhand når ner till en lokal nivå. 

     Med utgångspunkt i detta resonemang formulerar Johan Söderberg sin egen variant i 

Brottsmål och tvister i svenska häradsrätter 1540-1660. Han inleder med påståendet att 

studier av tidigmoderna domböcker har påvisat en skiftning i brottsmålen som hamnar hos 

häradsrätten, från att ha varit handgripliga oförrätter och våldsbrott till att övergående bli mer 

ekonomiskt betingade tvister,
18

 vilket faller väl i linje med förklaringen om centralmaktens 

                                                 
16

 Tandefelt 2000, 569. 
17

 Lindström 2004, 261.  
18

 Söderberg 1990, 230. 
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växande inflytande. Däremot menar Söderberg att det finns en lucka i resonemanget, emedan 

brott mot staten inte ökar nämnvärt under samma period, trots att de enligt teorins logik borde 

ha gjort det.
19

 Söderberg nämner därtill att om en ökning av tvistefrågor kontra våldsbrott är 

tecken på centralmaktens växande inflytande är det märkligt att våldsbrotten under 1500-talen 

hade större utrymme i centrala delarna av Sverige (Ex. Uppland) gentemot i periferin (Ex. 

Småland).
20

 Istället för Norbert Elias teori om överhetens ingrepp som dikterande för 

utvecklingen, pekar Söderberg istället på att även i lokalsamhället pågår samma typ av 

civiliseringsprocess som i övriga Sverige, i ett jämförbart tempo. Det konkluderas därigenom 

att människorna i lokalsamhället, och deras beteende gällande sina sociala nätverk, agerade 

som motor när Sverige gick mot ett mer hänsynstagande och mer civiliserat samhälle.
21

   

     Arne Jarrick hade själv under 1980-talet dragit slutsatsen att äldre tider, såsom 15- och 

1600-talen, i högre grad än senare perioder karaktäriserades av en lättkränkthet och lågt 

hänsynstagande till andra människor, ofta med lättvindigt dödligt våld som följd.
22

 Under 

1990-talet skulle Jarrick utveckla resonemanget till att Sverige under tidigmodern tid rört sig 

mer mot en gemensam empati gentemot varandra och en större mellanmänsklig förståelse.
23

 

Jarrick och Söderberg skulle sedermera slå samman sina teser och teorier om civiliseringen 

till fyra  grundläggande aspekter: 

1. Respekten för människoliv: Människors hänsyn till varandras existens ökar. Detta 

gäller våld mellan människor på individnivå, inte nödvändigtvis inom krigsföring eller 

våld som utförs i statens tjänst.  

2. Omsorgen om svaga grupper: Att samhället strävar efter att fördela resurser så att så 

många som möjligt kan leva ett drägligt liv. 

3. Rätten till likvärdig behandling: En kontinuerlig kamp mot diskriminering av olika 

grupper. 

4. Personlig autonomi och tolerans: Individens växande privilegier, medborgerliga 

rättigheter, frihetsförordningar, osv.
24

   

     Denna teoretiska modell har sedermera blivit ämne för debatt. Dag Lindström påpekar att 

det förvisso förekom mycket våld under äldre tid, men att det vid sidan av detta dessutom 

fanns ett utpräglat system för förlikningar i Skandinavien. Ett sådant system, där våld inte 

                                                 
19

 Söderberg 1990, 241. 
20

 Söderberg 1990, 243. 
21

 Söderberg 1990, 256. 
22

 Jarrick 1987, 11.  
23

 Lindström 2004, 265. 
24

 Jarrick & Söderberg 1994, 10.  
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nödvändigtvis leder till mer våld, menar Lindström ”nyanserar med nödvändighet bilden av 

ett rakt igenom affektstyrt handlande."
25

 Vidare problematiserar han saken ytterligare genom 

att påpeka att ”Jarrick och Söderberg egentligen inte har operationaliserat de centrala 

begreppen affektkontroll och empati,”
26

 varvid deras slutsats om den ökade empatin som en 

del av civiliseringen måste ses som problematisk. Det tas även upp, något som Jarrick och 

Söderberg själva erkänner, att källmaterialet bitvis är ohjälpsamt och smalt.
27

 

     Med beaktande av teorins brister är dess användning i detta arbete begränsat. Därmed inte 

sagt att teorin och dess modell omkullkastas, då det ännu finns en övergripande struktur som 

bibehåller legitimitet i stora processer, låt vara att vanskligheter uppstår då den appliceras på 

mindre. Istället för att låta teorin styra hela bearbetningen av det aktuella materialet ska den 

istället tjäna som vägledning i tolkning av de uppkomna resultaten. Teorin ska inte betraktas 

som sanningen mot vilken resultaten antingen står eller faller, utan som en möjlig 

förklaringsmodell. Alltså kommer den teoretiska modellen att testas, givet principerna att 

Göta hovrätt ses representera statsmaktens intressen och att häradsrätten får representera de 

lokala och folkliga.   

4. Metod och material 

Den metod som kommer att användas för att uppnå de uppsatta målen med uppsatsen lyder 

som följer: 

1. Sammanställa brottsmål från På häradsting del III som skickades vidare till hovrätten 

efter Göta hovrätts instiftande. 

2. Återfinna de berörda målen i Göta hovrätts dokument och ta reda på vilken dom som 

fällts i ärendet. 

3. Jämföra häradsrättens och hovrättens agerande. 

4. Jämföra uppkomna reslutat med Thunanders slutsatser om Göta hovrätts generella 

verksamhet och försöka fastställa varför eventuella diskrepanser uppstått. 

5. Ställa resultatet mot Jarricks och Söderbergs teorier om civiliseringen av Sverige 

under tidigmodern tid. 

6. Diskutera materialets och analysens applikabilitet för modern svensk gymnasial 

utbildning.  

7. Avlägga en avslutande sammanfattning av arbetet.    
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Det första materialet som ligger till grund för den här uppsatsen är alltså uppgifter ur öländska 

domböcker från början av 1600-talet, sammanställda av Lennart Landin. Informationen som 

presenteras hämtas ur seriens tredje del med underrubriken Brott och straff på Öland under 

förra hälften av 1600-talet, med vissa fakta hämtade ur del I, Anteckningar ur öländska 

domböcker 1620-49.      

     På häradsting utkom mellan 1963 (del I) och 1967 (del III) och utgavs av Seeling & C:o I 

Distribution. Med undantag  för ett kort förord, en försvarlig mängd fotnoter samt 

begreppsförklaringar så består just del III nästan i sin helhet av direkta återgivningar av 

innehållet i de öländska domböckerna. Språket har kvar sin ursprungliga meningsuppbyggnad 

och grammatik, även om stavningen har moderniserats för enklare läsning eftervärlden. 

Dispositionsmässigt är verket indelat efter brottsrubricering. Inom kapitlen listas därefter 

fallen i kronologisk ordning, från äldst till yngst. I underrubriken för varje rättsfall ingår 

dessutom en datumangivelse för tinget där målet togs upp samt den aktuella tingsplatsen och 

berörda härader. 

     Utöver att stödja sig på uppgifter ur själva domböckerna har Landin även använt en 

avsevärd mängd litteratur. Bland dessa framgår Jan Eric Almquists forskning om svensk 

juridik på 1600-talet, liksom Lizzie Carlssons lagtolkningar. Därtill tillkommer en del 

litteratur rörande öländsk lokalhistoria, såsom tidigare nämnda Harald Wullt och Gunnar 

Håkanssons verk om personer och personminnen i Öland-Kalmarregionen. Dessa sekundära 

källor har använts i förord, men även i noter och förklaringar.  

     För att undersöka hovrättens behandling av målen har det varit av nöden att leta i deras 

arkiv i Landsarkivet i Vadstena. Mer konkret undersöks domarna, och inte de fullständiga 

protkollen. Av naturliga skäl uppstår även i detta grävande i otryckt källmaterial en viss 

problematik. Kanhända försvann målet i rättsbyråkratin redan under sin samtid, men ännu 

troligare kanske är att den specifika uppteckningen har gått förlorad till tidens oförlåtande 

tand. Som tidigare nämnts avsöks bara säsongerna närmast efter att fallet borde ha tagits upp, 

vilket betyder att om fallet tagits upp långt senare har det fallit bort för uppsatsen. Att finna 

rätt bland hyllkilometrarna som innehas av Göta hovrätts rättshandlingar i landsarkivet är inte 

lätt, bland annat på grund av den ämnessortering som finns i själva arkivet.
28

  

     Gällande information om Göta hovrätts verksamhet under 1600-talet konsulteras Rudolf 

Thunanders Hovrätt i funktion: Göta hovrätt och brottsmålen 1635-1699 från 1993. Verket 

innehåller synnerligen matnyttig information rörande både hovrättens form och funktion i den 

                                                 
28
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kontext och det rättsväsende i vilket det framtogs och instiftades. Thunander beskriver de 

generella dragen i Göta hovrätts dömande och straff inom samtliga större brottsrubriceringar 

som kom dem till del, allt från sedlighetsbrott och böter till bestialiska mord och avrättning. 

Utöver detta tecknas även en kartbild upp av Göta hovrätts plats i den rådande 

justitiehierarkin genom dess relation till kungen ovan och underrätterna nedan. I synnerhet det 

senare ska visa sig värdefullt för detta arbete.  

5. Bakgrund 

Den första hälften av 1600-talet kan betecknas som en kaotisk och omvälvande tid för 

Sverige, i både det stora och det lilla. I det stora, statliga och riksomfattande, exploderade det 

marginaliserade landet in i det storpolitiska spelet ute i Europa, mycket till följd av tillfällen 

som bjudits av det trettioåriga kriget.
29

 I det lilla, det lokala, innebar denna kometkarriär att 

statens, och därmed lagens, centraliserande arm sträckte sig längre och längre in i allmogens 

liv och leverne. Ett av de allra största ingreppen i lokala angelägenheter som staten genomför  

vid den angivna tiden, och vilket är i högsta grad relevant för den här uppsatsens intressen, 

var inrättandet av hovrätter. Med dessa ämnade en rättslig överhet på allvar kontrollera att 

rättsskipningen i de olika landsändarna gick till på det sättet som man på högsta instans 

behagade. I det lokala samhället var den förhärskande logiken att sämja skulle råda för 

allmänhetens bästa och rättskipningen blev därefter. Denna logik skulle emellertid utmanas av 

nya tiders ideal och statsmaktens centraliseringsbegär.
30

   

     Under densamma tid skedde en avgörande juridisk förändring som skulle sätta sin prägel 

på svenskt rättsväsende för överskådlig tid, nämligen Karl IX:s införande av den mosaiska 

lagen som ett appendix till gällande svensk lag år 1608. Även om detta kan ses som det största 

enskilda ingreppet så skulle flera mindre lagändringar och tillägg tillkomma i efterhand, 

allteftersom 1600-talet gick vidare och den svenska statens centralisering ställde ökade krav 

på en moderniserad rättspraxis.
31

 

     Dessa lagar skulle genomgående stiftas och överses av kungen. Monarken var alltså högsta 

instans, både för att införa lagar och förordningar och för att tolka dem. Praktikaliteter innebar 

dock att dessa bestyr, som det mesta, var tvunget att delegeras ner till lokala rättsinstanser. 

Dock fanns det, på ett sätt som liknar dagens system att begära resning i ett mål och få det 

behandlat av högre instans, på 1600-talet "en möjlighet för en part som var missnöjd med 
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hovrättens dom att föra målet vidare,"
32

 alltså få det behandlat av kungen själv. Dock kom 

ärenden bara framför kronans personliga beslutsfattande i undantagsfall.
33

  

     Värt att notera är att innan inrättandet av hovrätter hade det inte funnits stadgade 

kopplingar mellan lokal och statlig rättskipning, utan hovets domstolar sattes enbart upp som 

tillfälliga institutioner. Därför är det kanske inte förvånande att bedömningen av justitieläget 

1614 från kungligt håll var att i Sverige alls icke skipades rätt på det vis som majestätet 

ville.
34

 Därav inrättades Svea hovrätt samma år för att på ett effektivare sätt vara den direkta 

juridiska representationen för hovets (läs: kungens) juridiska tycke. På grund av kraftigt 

stigande arbetsbörda tillökades i rask ordning verksamheten med hovrätter i Åbo, Dorpat och 

Jönköping.
35

 Tanken var alltså att hovrätterna skulle fungera som mellaninstans mellan 

underrätterna ute i landsändarna och Majestätets personliga lagbedömning i Stockholm.  

     Precis som kungen hade en uppgift att övervaka hovrättens verksamhet, hade hovrätten i 

sin tur i uppgift att övervaka underrätterna. Under 1600-talet gick underrätten under 

benämningen häradsrätten, vars rätt skipades på särskilda häradsting. Exakt hur det gick till 

när ett sådant häradsting skulle organiseras är inte helt klart, eftersom proceduren för de 

inblandade var så självklar att ingen brydde sig om att skriva ner det.
36

 På häradstinget togs 

alla rättsmål och tvister i lokalsamhället upp för att straff skulle utmätas eller, ännu hellre, 

förlikning uppnås. På 1600-talet, innan modern kriminalteknisk bevisning, löstes målen 

genom förhandlingar och förhör där utfallet i legio kunde bestämmas med hjälp av styrkande 

vittnen eller enklare muntliga bekännelser. I de fall där ord stod mot ord var man tvungen att 

styrka sitt ord genom ed, vanligtvis avlagda av 12 personer med gott rykte. Som exempel på 

hur sådant kunde gå till rent praktiskt kan läsas inledningen av uppsatsen.  

     Hovrätternas förhållande till häradsrätten finns uttryckt i två huvuduppgifter. Till att börja 

med skulle häradsrättens domböcker årligen inlämnas till hovrätten för överseende och 

rannsakning. Detta var en kontroll som genomfördes i efterhand, vilket skulle tjäna till att 

kontrollera att lagläsarna och nämnderna i landsändarna skötte verksamheten som de borde. 

För det andra skulle alla mål som rörde dödsstraff underställas hovrättens direkta bedömning 

innan domen fastställdes. Från överhetens håll handlade detta främst om att livssaker skulle få 

ett resolut avgörande och inte dra ut på tiden. Dessutom fanns det en beaktningsvärd religiös 

uppfattning om att det skulle misshaga Gud ifall man tillät eventuella gärningsmän slippa 
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undan deras gudomligt rättfärdigade straff genom förhalande i underrätterna.
37

   

     Precis som hovrätten existerade som ett mellanled mellan kung och häradsrätt fanns alltså 

häradsrätten som ett led mellan hovrätten och allmogen. Dock med den besynnerliga 

egenheten att hovrätten till det yttre föreföll ha en rättsuppfattning som stämde mer överens 

med allmogens än allmogens med häradsrättens. Sedan gammalt hade nämligen vanliga 

sedlighetsbrott, såsom hor, bestraffats med böter. Karl IX:s mosaiska lagändring skärpte dock 

detta till dödsstraff, och både han själv och sonen Gustaf Adolf manade underrätterna att 

slaviskt döma därefter. Ändock, när strömmen av dödsdomar från landsbygden strömmade in 

till hovrätterna ändrades dessa rutinmässigt till att straffas med böter, precis som i de gamla 

ordningarna.
38

 Det tog naturligtvis inte lång tid för allmogen att fatta galoppen, att 

häradsrättens dödsdomar i sådana mål var i praktiken meningslösa. Därmed uppstod den 

sällsamma situationen att det som skulle vara allmogens närmaste juridiska instans i praktisk 

betänkande kunde ignoreras i den enskilt vanligaste formen av brott.
39

 Sålunda är det ett 

säreget, kaotiskt och mångfacetterat läge som utgjorde relationerna mellan allmogen, 

häradsrätten och hovrätten i det tidiga stormaktstidens Sverige, under första hälften av 1600-

talet.  

     I detta tidens och rättvisans virrvarr var Öland ett av många landskap i marginalen vilket 

utstod överhetens plötsliga intåg i de lokala brottsmålen. I Sveriges allra tidigaste historia 

administrerades Öland, som andra landskap, juridiskt och ekonomiskt av en och samma 

person. Kungens hövitsman utgjorde både fogde och lagman över ett område.
40

 Under 

medeltiden bestod Öland av inalles 10 härader, 6 i södra motet och 4 i norra. Notera att två av 

häraderna i södra motet uppgick i omliggande härader under senmedeltiden.
41

 Först år 1606 

sammanfogades häraderna i norra motet och södra motet till två domsagor, och införlivades 

därmed i det tidigmoderna juridiska systemet.
42

  

     Vid 1600-talets inledning kan där urskiljas en tidig skiftning i rättvisans representanter. 

Nämligen att, till skillnad från tidigare, så upphör öländska domare och lagläsare att vara 

bosatta på ön.
43

 Kanhända är detta ett uttryck för centraliseringens ökade betydelse för lokala 

häradsrätter i tiden. En egenhet som utmärker just Öland jämfört med grannliggande landskap 

på fastlandet var att inga fastslagna tingsplatser upprättats. Därför är det svårt att ens 
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bestämma på exakt vilken plats ett häradsting hölls, även om man känner till i vilken by eller 

socken dito bedrevs.
44

  

6. Rättsmålen 

Nedan redovisas de 24 brottsmål vilka fallit inom ramar för undersökningen. De har delats in 

efter olika brottsrubriceringar för att underlätta den analysen som följer redogörelsen. det 

redogörs här för den information som framkommit ur både Landins bok och Göta hovrätts 

domar. Det bör beaktas att emedan en del av målen i häradsrättens protokoll upptar en sådan 

textmängd att det inte är praktiskt att återge dem i sin helhet, varför de nedan presenteras i 

sammanfattad form. Hovrättens domar i sin tur har även de bara sammanfattats av 

läslighetsskäl. Originaltexten, med ursprunglig stavning, finns transkriberad i Bilaga A. Fallen 

är numrerade från 1 till 24 och motsvarande numrering återkommer i bilagan.     

6.1 Sedlighetsbrott 

1. Den 16/7 1635, på tinget i Tomteby, norra motet, dömdes Ingeborg Persdotter i Lundeby 

för enfalt hor till döden enligt 3 Mose boks 20 kap. Mannen, en "Nils," har rymt till Albo 

härad.
45

 Hovrätten dömer Ingeborg att böta 80 mark och stå uppenbara skrift.
 46

 Dessutom 

beslutas att Nils ska jagas ner och infångas så att han kan tingföras, dömas och prövas av 

hovrätten.
47

  

     2. Den 4-5/10 1636, på tinget i Borgholm, norra motet, dömdes Mårten Bröms för enfalt 

hor med Elin Larsdotter till döden enligt 3 Mose boks 20 kap. Dessutom döms han för enfalt 

hor med en Margareta Simonsdotter.
 48

 Hovrätten dömde att Mårten och Elin skulle böta 80 

mark var och stå uppenbara skrift. Fallet med Margareta skulle bedöms som lönskaläge
49

 och 

de dömer Mårtens böter därefter.
50

  

     3. Den 20/5 1640, på tinget i Skogsby, Algustrum-Möckleby härader, dömdes Mats 

Månsson och Elin Persdotter för enfalt hor till döden efter Leviticus 20 kap.
51

 Hovrätten 

dömde båda till att böta 80 mark och stå uppenbara skrift.
52

  

                                                 
44

 Landin 1963, 14. 
45

 Landin 1967, 46. 
46

 Att stå uppenbara skrift var en offentlig bikt som gjordes i sockenkyrkan i allmänhetens närvaro. 
47

 VaLa vol. 4 1635-1636, dom 11. 
48

 Landin 1967, 47-48. 
49

 Lönskaläge åsyftar utomäktenskapligt sex utan att någondera part är gift.  
50

 VaLa vol. 6 1637, dom 31. 
51

 Landin 1967, 48-49. 
52

 VaLa vol. 13 1640, dom 15. 



  
 

14 

     4. Den 4/11 1640, på ting i Runsten-Slättbo härader, dömdes Per Jonsson och Elin 

Olofsdotter till döden för enfalt hor enligt Leviticus 20 kap. Dessutom skickas en Daniel 

Svenssons sak till hovrättens prövning. Han har nämligen tagit emot betalning av Per för att ta 

på sig faderskapet på det barnet Per avlat med Elin.
53

 Hovrätten dömde Per att böta 80 mark 

och Elin 40, samt att bägge skulle stå skrift. Daniels döms att ge tillbaka de pengar han tagit 

emot av Per tillbaka, hälften till sockenkyrkan och hälften till "hospitalet." Därefter skall 

Daniel också böta 40 mark för sitt försök till bestickning.
54

  

     5. Den 30/3 1641, på tinget för Gräsgård och Hulsterstad härad, dömdes Lars Skräddare till 

döden för enfalt hor enligt Leviticus 20 kap.
55

  

     6. Den 30/3 1641, samma ting, döms Per Holstensson och Ingeborg Matsdotter för kätteri
56

 

(de har haft sexuellt umgänge och "äro skylde till tredje och födda av syskonbarn"
57

) till 

döden enligt Leviticus 18 kap. Hovrätten dömde Pedher till att böta 80 mark, Ingeborg 40, 

och båda att stå skrift.
58

 

     7. Den 30/3 1641 remitteras även Olof Anderssons sak till hovrättens resolution, då han 

haft sexuellt umgänge med flera kvinnor (Karin Hemmingsdotter och tidigare en Karin 

Nilsdotter) och häradsrätten inte vetat hur de skall döma.
59

 

     8. Den 29/7 1641, på tinget för Runsten och Slättbo härader, dömdes Nils Winter och 

Sissela Olofsdotter till döden för dubbelt hor och kätteri (Sissela var Nils hustrus broders 

hustru).
60

 Hovrätten ordinerade att Nils och Sissela ska föras till avrättningsplatsen och där 

ombeds bekänna sitt brott. Om de bekänner skall de brännas på bål. Om de nekar, så ska de 

kastas tillbaka i fängelse och hovrätten skall meddelas för vidare förklaring.
61

 

     9. Den 19-20/2 1644, på tinget i Färjestaden för södra motet, dömdes Jacob Castensson för 

enfalt hor och kätteri (med sin styvdotter) till döden.
62

 Hovrätten dömde detsamma straff som 

för Nils och Sissela ovan.
63

      

     10. Den 22-23/2 1644, på tinget i Borgholm för norra motet, dömdes Kerstin Persdotter till 

döden för enfalt hor med en småländsk dräng (Anders Månsson) som vid tillfället varit 
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förlovad. Dömd till döden enligt Leviticus 20 kap.
64

 Hovrätten dömde Kerstin att böta 40 

mark. Anders, som inte var tillstädes, skulle finnas, lagföras och dömas och domen skulle 

skickas till hovrätten.
65

  

     11. Den 14-15/2 1645, på tinget i Störlinge för Runsten och Slättbo härader, dömdes 

drängen Nils Carlsson och löskonan Karin Jönsdotter att dela omsorg om sitt barn. 

Häradsrätten ber hovrätten om förtydligande, eftersom Karin Jönsdotter var dömd sedan 

tidigare och de är osäkra på bötesbeloppet.
66

 

     12. Den 6-7/2 1645, på tinget i Stora Dalby för Gräsgård och Hulterstads härad,  dömdes 

Kirstin Finna till böter för lönskaläge, och häradsrätten ber om hovrättens förtydligande i 

summans mängd, emedan hon var dömd för andra gången.
67

 Hovrätten friade Kirstin från 

straffet, då båda männen hon haft samröre med befanns vara döda.
68

 

     13. Den 12/7 1649, på tinget i Kärr för norra motet, dömdes lösekonan Maria 

Mickelsdotter till döden för att ha lägrat en gift man (Måns i Kvistorp) och dennes son 

(Anders Månsson). Häradsrätten ber om hovrättens vägledning i dömandet av sonen eftersom 

han inte bekände om han visste att hans far haft umgänge med kvinnan.
69

 Hovrätten dömde 

Maria till att brännas på bål. Anders å andra sidan ska föras till avrättningsplatsen och förmås 

bekänna. Gör han det, så dör han samman med Maria, annars åker han åter till fängelset och 

saken får prövas igen.
70

  

6.2 Våldsbrott 

14. Den 18/11 1639, på tinget för Åkerbo härad, dömdes Gunnel Persdotter till döden för 

barnamord, enligt 1, 2, 15 kap. i högmålsbalken. Fadern Olof Månssons sak underställs 

hovrätten vidare resolution för inblandning i dito barnamord.
71

 Hovrätten fastställde Gunnels 

dödsdom, hon skulle brännas på bål. Olof, som hade rymt till Gotland, skulle omedelbart 

sändas över för att lagföras och dömas.
72

  

     15. Den 30/3 1641, på tinget i Södra Möckleby för Gräsgård och Hulterstad härad, dömdes 

Gudmund Folkesson för dråp enligt 11 arv, 19 såramål med vilja och 14 dråpmålsbalken. 
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Vidare förklaring av hovrätten efterfrågas, då bevisningen är något oklar.
73

 Hovrätten 

förklarade att då Gudmund föreföll ha motiverats att misshandla sin hustru i ett försök att 

tukta henne, inte allvarligt skada, så kan han inte fällas för dråp. Istället döms han att betala 

20 mark till sin sockenkyrka, 20 mark till hospitalet och stå uppenbara skrift.
74

  

     16. Den 11-12/2 1647, på tinget i Torp för Algutsrum och Möckleby härad dömdes Olof 

Skåning för slagsmål till att mista sin högra hand, efter 35 kap. i edsöresbalken.
75

 Hovrätten 

beslutade att Olof skulle lösa sig fri från straff med att böta 50 mark.
 76

   

6.3 Rån och stöld 

17. Den 13/11 1639, på tinget för Gräsgård och Hulterstad härad, dömdes Jöns Larsson för 

tjuveri enligt 5 kap. i tjuvabalken. Egendomligt nog ställdes detta under hovrättens vidare 

resolution.
77

 Hovrätten dömde Jöns att ge målsäganden värdet av den stulna egendomen, 

därtill böta det dubbla värdet och stå skrift i kyrkan.
78

 

     18. Den 31/8 1640, på tinget för Algutsrum och Möckleby, dömdes Lasse Håkansson Glad 

för stöld enligt kap. 11 i tjuvabalken. Emellertid skickas hans sak till hovrätten på grund av 

hans tidigare kriminella karriär och häradstinget begär att han skall avrättas.
79

  

     19. Den 29/10 1640, på tinget i Skärlöv för Gräsgård och Hulterstad härad, dömdes Sven 

Nilsson för tjuveri till döden efter 32 kap. edsöresbalken i Landslagen.
80

  

     20. Den 15-17/6 1643, på tinget i Lerkaka för Runstens härad och Slättbo, dömdes Bengt 

Dolk till hängning, i enlighet med kap. 6 i tjuvabalken, för ett stort antal stölder. Dock skall 

han dessutom ha rymt från fängelset, varvid häradsrätten ber hovrätten om vidare förklaring i 

ärendet.
81

 Hovrätten fastställde att häradsrättens dom var korrekt, och att Bengt Dolk skulle 

hängas.
82

      

     21. Den 19-21/6 1643, på tinget i Holmetorp för Algustrums härad och Möckleby, dömdes 

Lasse Håkonsson för flertalet stölder till döden enligt 2 och 4 kap. i tjuvabalken.
83

 Hovrätten 

mildrar straffet till att återge målsäganden värdet av stölden, böta det tredubbla och stå 
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uppenbara skrift.
84

   

     22. Den 11/12 1643, på tinget i Nyby för Åkerbo och Förbo, dömdes Knut Olofsson och 

Nils Andersson för rån av gotlänningen Botolf enligt 40 kap. i edsöresbalken "under svärd." 

Skälet till att ärendet skickas till hovrätten är att de dessutom åtalas för dråp, dock frias de 

från detta av häradsrätten på grund av att offret i fråga ska ha siktats av oberoende vittnen 

dagarna därpå.
85

 Hovrätten dömer att eftersom Botolf inte själv har yppat ärendet i tid så skall 

Nils och Knut böta 40 marker var och återlämna allt stulet gods.
86

  

     23. Den 16/10 1644, på tinget i Ormöga för Runstens härad och Slättbo, dömdes 

häradskärddaren Anders Andersson för grov stöld, därtill andra resan, enligt 21 kap. i 

tjuvabalken. Häradsrätten förbehåller sig hovrättens resolution.
87

 Hovrätten bestämde att den 

kjortel som Anders stulit och förstört ska han själv återställa och ge igen. För den aln tyg han 

stulit ska han ge lika värde tillbaka till målsäganden, böta tredubbla värdet på tyget samt stå 

uppenbara skrift.
88

  

     24. Den 16-17/5 1645, på tinget i Högsrum för Norra motet, dömdes Mickel Bulle i Sörby 

för medhjälp till stöld och försök till förhalande av rättvisa, enligt 19 kap. i tingsmålsbalken 

och 7 kap. i tjuvabalken. Han skall ha hjälpt en Karin Nilsdotter sedan hon stulit utsäde. 

Häradstinget förpassar nåden till den kungliga hovrätten. Karin döms till döden, enligt 6 kap. i 

tjuvabalken.
89

 Hovrätten beslutar att Karin ska ge målsägande värdet av den stulna 

egendomen tillbaka, böta tredubbelt och stå uppenbara skrift.
90

 Mickels dom skjuts upp till ett 

senare tillfälle, då det fastslås att han får samma straff som Karin, bortsett från att han slipper 

skamstraffet i kyrkan.
91

  

6.4 Diskussion om bortfall  

Av de 24 behandlade fallen av sedlighetsbrott har 19 återfunnits bland hovrättens domar. 

Dock finns det kvalificerade slutsatser att dra angående hur de borde ha bedömts av hovrätten. 

     Till att börja med borde fall 5, där en Lars Skräddare dömdes till döden för enfalt hor, att i 

Gota hovrätts regi omvandlas till böter. Det förhåller sig nämligen så att Thunanders 

forskning visar att under perioden 1635-1644 fastställdes inte ett enda dödsstraff för brottet 
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enfalt hor.
92

 Dessutom är det sannolikt att då inga vidare komplikationer fanns i själva 

brottsfallet bör straffet som utdömts vara att böta 40 mark och stå uppenbara skrift. Att 

bekräfta saken ligger utanför uppsatsen, men detta får räknas som i skrivande stund rimligaste 

antagande. 

     Med fall 7 är det inte lika självklart hur hovrätten kan ha dömt. Olof Andersson har 

nämligen av häradsrätten inte erhållit en brottsrubricering, utan beskrivs bara med epitetet 

"lösaktig sälle."
93

 Det som rimligen kan fastslås, låt vara att häradsrättens protokoll tiger om 

saken, är att de båda kvinnor som Olof har haft sexuellt umgänge med båda var ogifta, liksom 

han själv. I andra fall hade rubriceringen mycket klart kunna bli enfalt eller dubbelt hor. 

Varför man inte har velat benämna det som lönskaläge förblir höljt i dunkel, emellertid ger 

Thunander ledtråden att det var vanligt att upprepade lönskalägen ofta underställdes 

hovrättens resolution, då häradsrätten inte funnit en tydlig lag i frågan.
94

 Ett jämförbart fall 

finns i fall 12 där en Kirstin Finna har dömts för dubbelt lönskaläge. Häradsrätten har velat 

döma böter, men emedan de båda männen befunnits döda så har hovrätten friat Kirstin från 

straff. Hennes make hade varit försvunnen i 30-åriga kriget under många år och den andre, en 

dräng vid namn Ander Povelsson, gått till sjöss och därpå dött.
95

 Den rimligaste gissningen 

blir att Olof Andersson fick böter, straffet för vanligt lönskaläge, låt vara ett högre belopp. 

     Med fallet 11 blir utfallet ett liknande. Det är ytterligare ett fall av lönskaläge, där kvinnan 

tidigare figurerat i ett lägersmål. Det kan antas att även denna dom fastställdes till ett 

bötesbelopp.  

     Ett i sammanhanget intressant fall är fall 18, där en Lars Håkansson Glad döms för tjuveri 

och remitterats till hovrättens vidare förklaring angående lösaktigt leverne samman med en 

Elin Svensdotter efter att han fördrivit sin hustru. Han har olyckligtvis inte återfunnits i Göta 

hovrätts domar, däremot kan man få en ledtråd i Landin. Där dyker han nämligen upp ett år 

senare för häradstinget. Protokollet ger vid handen att hovrätten eftersökt en undersökning om 

huruvida Lars var lagligt skild från sin hustru då han levt med Elin. Häradsrätten har 

konkluderat att han varit skild då han legat med Elin andra gången, men inte första. De ber 

därpå hovrätten om förklaring,
96

 men inte heller denna har återfunnits. Utöver tjuveriet måste 

då Lars ha gjort sig skyldig till enfalt hor och sannolikt även ett lönskaläge med Elin, då de 

inte formellt gift sig efter att Lars frånskilt sig från sin första fru.  
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     Vad gäller Lars eventuella straff finns det några punkter att beakta. Till att börja med är 

Lars inte enbart en tjuv, utan därtill en horkarl. Just kombinationen mellan hor och tjuvnad 

kunde vara ett sätt att få sin dödsdom fastställd. Dessutom ingick i Lars stöld att han stulit, 

slaktat och ätit en annans boskap, vilket benämndes "gortjuv" och ej sågs med blida ögon av 

varken hovrätt eller underrätt.
97

 En annan punkt som talar för ett hårt straff för Lars var att 

häradsrätten uttrycker i sin dom att "hela häradet begär bliva kvitt sådant slemt, lättfärdigt 

parti."
98

 Av de 33 tjuvar vars dödsdomar fastställdes av Göta hovrätt mellan 1635 och 1644 

innehöll 17 av dem en dylik vädjan.
99

 Det kan alltså räknas som sannolikt att Lars fick en 

dödsdom, låt vara att hovrätten i gemen inte fastställde dödsdomar mot vanlig tjuvnad.
100

 

     Det sista förlorade fallet är fall 19, där en Sven Nilsson dömdes till döden för att ha stulit 

12 rökar vete. Anledningen till det hårda straffet torde vara stöldens omfång, då bara en röka 

kunde bestå av omkring 20 kärvar.
101

 Det är således en försvarlig mängd spannmål som Sven 

olovligen har tagit. Dock måste bekännas att detta är den enda motivationen som skulle kunna 

leda honom till galgen. Andra omständigheter som skulle tala för att han benådats var att han 

inte var känd tjuv,
102

 och det statistiska faktum att de flesta dödsstraff för tjuvar i största 

allmänhet benådades av hovrätten.
103

 En sannolik slutsats är att han fick, liksom många tjuvar, 

ge tillbaka stöldgodsets värde, betala det tredubble i böter och stå skamstraff i kyrkan. 

7. Analys 

7.1 Analys av sedlighetsbrotten 

Med utgångspunkt i det framkomna träder en tydlig, om än inte särskilt överraskande, 

helhetsbild av de öländska sedlighetsbrotten fram. Av de 13 målen har 10 dömts till döden i 

häradsrätten. De tre mål där häradsrätten dömde böter är alla lönskalägen. Detta är givetvis 

inget märkvärdigt, då straffskalan för särskilt horsbrott efter Karl IX:s lagreformer var 

synnerligen hård.  

     I de flesta fall har Göta hovrätt dömt lindrigare. Inte heller detta är egentligen någon nyhet, 

då tidigare forskning i ämnet har visat samma resultat i fråga om horsbrott. Av de sex rättsfall 

ovan som får sägas vara "enkla" fall av enfalt hor har samtliga omvandlats till böter och 
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skamstraff i kyrkan av Göta hovrätt.  

     Mer intressant blir att studera kätteriärendena. De öländska häradstingen har dömt ut tre 

dödsstraff för kätteri
104

 och ett dödsstraff för det, ursäkta uttrycket, närbesläktade brottet 

skyldskap.
105

 För skyldskapen har hovrätten utdömt böter och skamstraff, alltså jämförbart 

med straffen för enfalt hor.  

     Det kanske mest spektakulära av kätteriärendena är det som rör Jacob Castensson och hans 

samröre med sin gifta styvdotter Mariet.
106

 Jacob och Mariet ska ha inlett en affär sedan 

dottern behandlades illa av sin make, Per Månsson. Jacob och Mariet ska ha rymt i september 

1642 och under några veckors tid levt som ett gift par i Kristianopel,
107

 innan de återvänt till 

Öland under slutet av året 1642. Både Jacob och Mariet nekade ihärdigt till sitt brott, men på 

grund av diverse skriftliga intyg, bland annat från Kristianopels borgmästare, dömde 

häradstinget de båda för kätteri till döden. Uppenbarligen har Göta hovrätt ställt sig 

tveksamma inför häradsrättens bevis, då de åberopar en skenavrättning. Jacob och Mariet ska 

ställas inför ett byggt bål och förmanas bekänna. Nekar de även då ska de sättas i fängelse och 

invänta att få saken omprövad.    

     Ett liknande fall utspelade sig där Nils Winter och Sissela Olofsdotter dömdes för kätteri, 

låt vara av mindre dramatisk karaktär. Det rör sig om en man och hans hustrus brors hustru, 

och om liknande dispyter i hemmet ligger till grund för misshäligheterna tiger källorna därom. 

De två döms trots ihärdigt nekande av häradsrätten till döden. Även de skall, enligt hovrättens 

dom, utstå en skenavrättning där de manas att bekänna.  

     Det sista kätterifallet är möjligen också det mest krångliga ur juridisk synpunkt. Det rör sig 

om löskekonan Maria Mickelsdotter som har legat först med en Måns, som sedan har dött, 

men därefter även hans son Anders.
108

 Häradsrätten har dömt Maria till döden, men 

underställer Anders sak hovrättens prövning. I detta fall är Göta hovrätt hårdare, eftersom 

Maria själv bekänt att hon med vetskap legat med fader och son. Hennes dödsdom fastställs 

och hon ska brännas på bål. Anders ska istället få den skenavrättning som drabbade Jacob och 

Mariet, och Nils och Sissela.  

     En okulär besiktning av Thunanders resultat ger vid handen att även detta mönster går igen 

i Göta hovrätts domar från tiden i största allmänhet. Mellan 1635 och 1644 fastställdes för 
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sedlighetsbrott endast 34 dödsdomar av de 632 som utdömts i underrätter.
109

 Sålunda kan 

Öland, trots eventuella särskiljande drag i rättspraxis i övrigt, inte anses som något 

anmärkningsvärt fall rörande sedlighetsbrotten. Materialet har på 10 dödsdomar endast fått en 

säkert fastställd. Eller, om man så vill, av potentiellt 20 dödsdömda för olika sedlighetsbrott 

har enbart en med säkerhet fått betala ett sådant pris. 

     När det gäller straffmetodiken i sig kan ändock Marias dom ses som ovanlig. Thunander 

lyfter fram att den rena och skära bålbränningen, utan lindrande hängning, halshuggning eller 

efterföljande begravning, kanske var det mest förödande straffet som kunde utdömas på 

dåtidens människor.
110

 Detta har sin förklaring inte enbart i det outsägliga kroppsliga lidandet, 

utan även på vetskapen att man inte skulle läggas i vigd jord och därmed bli dömd till vad 

som uppfattades som ett evigt straff.  

     Skenavrättningarna är ett sällsamt kapitel i den tidigmoderna svenska rättshistorien. 

Kanske är de lättast att förknippa med trolldomsmål under Stora oväsendet mellan 1668-1676. 

Det förefaller som om samma funktion utspelar sig i tre separata fall härstädes. Huruvida detta 

var generell praxis för Göta hovrätts behandling av tveksamma dödsdomar är svårt att avgöra. 

Thunander tar inte upp skenavrättningar i sin avhandling, inte heller Trolle i sin. Det 

materialet som här framkommit måste tyvärr ses som för begränsat i omfång för att några 

konkreta konklusioner i skenavrättningens rättsliga funktion och syfte ska kunna dras. 

Möjligen blir detta föremål för framtida forskning.   

7.2 Analys av våldsbrotten 

Med våldsbrott är det klent i Landins upptäckning. Mordfallen, som av rättsprocessens natur 

måste ta upp många sidor, är likväl fåtaliga. Endast ett från perioden, ett dråp, skickades till 

hovrättens betänkande. Med barnamord är det lika, då endast ett står att finna efter Göta 

hovrätts instiftande. Slagsmål och misshandel förekommer förvisso i större mångfald, men av 

brottens förhållandevis ringa natur kunde dessa allt som oftast lösas i underrätten och aldrig 

nödgas falla framför höga herrarna i Göta hovrätt. Av nio fall av slagsmål och misshandel 

mellan 1635 och 1650 har endast ett blivit föremål för fastslående av hovrätten.  

     Fallet med barnamord
111

 är ett dubbelmord där det beskrivs hur Gunnel Persdotter har 

dödat två barn. Ett av dem med hjälp av barnets fader Olof som gett henne förgiftat bröd och 

således fördrev fostret. Det andra födde hon i lönndom och på egen hand dränkte i en 
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våtmark. Gunnels dödsdom fastställs av hovrätten och man menar att Olofs löftesmän, vilka 

figurerat som vittnen i målet, omedelbart ska se till att han kommer inför rätta och kan dömas. 

Det är ett fall som får tillskrivas viss märkvärdighet i det avseendet att det inte bara gäller 

dubbelt barnamord, utan att även fadern är implicerad i ärendet. Det normala var att 

barnamord begåtts av ensamma kvinnor på egen hand.
112

 Gunnel benämns inte med någon 

titel, varpå det är svårt att säga vad hennes samhällsställning kunnat vara, men att hon haft 

fadern till hjälp gör det likväl ovanligt. Att sedan ett brott som begåtts under sådana 

bedrövliga omständigheter ändå måste straffas med döden på egen bekännelse var oundvikligt 

i det rättsystem som var. Hur hovrätten dömt Olof Månsson, om han någonsin hittades på 

Gotland, förblir höljt i dunkel tills vidare undersökningar kan vidtas.     

     Det ensamma fallet med brottsrubriceringen "dråp" består i att en Gudmuns Folkesson har 

misshandlat sin fru till döds.
113

 Tveksamheten består i att hon levt i ett par veckor efter 

misshandeln innan hon avlidit. Hovrätten har resonerat så att även om det inte är ställt utom 

rimligt tvivel att Gudmunds slag har vållat sin hustrus död så väljer man att hellre fria än fälla. 

Summan av kardemumman blir således att Gudmund ska betala böter till sockenkyrkan och 

hospitalet, samt att han har förverkat sin rätt till hustruns kvarlåtenskap. Varför hovrätten 

dömt som den gjort, trots diverse vittnesmål och att Gudmund själv erkänt misshandeln, är 

svårt att veta. Thunander skriver å sin sida att fall där skada och dödsfall låg långt ifrån 

varandra i tid, kallat "vållande av annans död" och inte "dråp," alltid slutade med att den 

misstänkte friades.
114

 En tänkbar slutsats är att hovrätten fann fallet vara någon slags 

mellanting mellan ett vådadråp och vållande av annans död och utdömde straff därefter.     

     Även en misshandel från tiden hamnade under Göta hovrätts granskning och dom.
115

 Det 

är båtsmannen Olof Jönsson som blivit slagen av båtsmannen Olof Skåning så illa att han har 

fått spendera tid med konvalescens. Skälet till att det skickades till hovrätten var att man dömt 

Olof Skåning att för misshandeln stympas, vilket ofta blev likställt med livsstraff och därmed 

krävde hovrättens godkännande.
116

 Hovrätten har emellertid valt det mindre drastiska straffet 

att låta Olof Skåning böta 50 mark. Exakt den här förmildringen av exakt det straffet 

beskriver Thunander i sin diskussion av edsöresbrott på 1600-talet.
117

 Därvid kan man sluta 

sig till behandlingen av fallet med Olof Skåning följde för tiden gemen rättspraxis, en juridisk 
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konsekvens av fortlevnaden av edsprinciper från 1200-talet skulle få interagera med ett 

rättssystem och en verklighet från 1600-talet.    

7.3 Analys av rån- och stöldbrotten 

Öland visar i domarna av rån och stölder sig självt återigen som ett mönsterlandskap. 

Häradstinget har varit gladare i att utdöma dödsstraff och hovrätten har varit gladare i att fria 

från desamma. Av de 8 fallen har häradsrätten dömt 3 till böter och 5 till galgen, i hovrätten 

ser samma fördelning ut 6 och 2.  

     Den dödsdom som faktiskt har återfunnits, den över Bengt Dolk, får även det anses typiskt 

för tidens skräckbaserade juridiska pedagogik. Det beslöts nämligen att Bengt skulle hängas 

till "sky och varnagel,"
118

 alltså som avskräckande exempel. Ofta innebar sådana avrättningar 

även stympning eller stegling av kroppen efter att döden var ett faktum.
119

 Alla i häradet 

skulle bli varse vad som kunde ske för den som slog sig in på den kriminella yrkesbanan. 

Samtidigt var man uppenbarligen från överhetens sida inte alltför ivrig med att statuera för 

många exempel, utan närmade sig dylika pedagogiska ingrepp i lokalsamhället med viss 

varsamhet. Detta visar Thunanders forskning, och inget som denna uppsats funnit tyder på 

något annat. 

     I övrigt ser straffet ut som följer, att tjuven ska ge stöldens värde åter till målsäganden, 

böta antingen tvådubbelt eller tredubbelt och ofta stå skrift i kyrkan. Med undantag för mindre 

modifikationer efter specifika omständigheter är detta det enda straff som utmätts för de 

dömda tjuvarna. Detta trots att omständigheterna har tänkbar variation. Av de sex bötesstraff 

som har utmätts för tjuvnader ryms även fall av tingsbrott, förhalande av rättvisa och i ett fall 

även misshandel och frihetsberövning.  

     Misshandeln, vilken för sina detaljer kan vara väl värd att berätta, är den som utfördes av 

Nils Andersson och Knut Olofsson i samband med deras rån av gotlänningen Botolf och en 

icke namngiven kvinna som reste samman med honom. I misshandelsrånet skall även ha 

deltagit Knuts halvbror Nils Nilsson, men vilken friades redan av häradsrätten emedan han 

bara var 12 år gammal. Som en sista märklig detalj kan nämnas att i hovrättens resolution står 

det vid sidan av den faktiska domen även en sträng förmaning till lagläsarna att inte införa 

latinska låneord i sina domar, utan endast skriva dem på "reen och godh swenska."
120

 Varför 

denna notation har gjorts när latinska låneord inte verkar ha förekommit i häradsrättens domar 
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får förbli ett historiskt frågetecken. 

     Som nämnts i anslutning till våldsbrotten så hände det att dråp även kunde innefatta skada 

som tillfogats veckor och månader innan offrets död. Varför rätten nöjde sig med att se att 

Botolf överlevt i något dygn och sedan skrev av händelsen som ett rån står var och en fritt att 

spekulera i. Kanske är det bondesamhällets praxis som lyser igenom, att rätten över den egna 

egendomen i viss mån stod över den personliga säkerheten.
121

  

8. Diskussion: Tecken på civilisering? 

Kontentan av materialet ger vid handen att de öländska häradstingen utdömde dödsstraff i 17 

fall, bötesstraff i 5 stympning i ett.  I ett fall var saken så pass oklar att häradstinget helt 

avstod från att utdöma eget straff utan förpassade det hela till hovrättens resolution.
122

 Göta 

hovrätt å sin sida har utdömt dödsstraff  i 4 fall, skenavrättning i 2, böter och skamstraff i 11, 

enbart böter i 6 och frikännande i 1. 

     Den första och mest uppenbara observationen som kan göras är diskrepansen i de olika 

rättsinstansernas straffskalor. Det framgår klart, vilket tidigare forskning även berättar, att 

häradsrätten dömde hårdare än hovrätten. Det kan tolkas som ett uttryck för den så kallade 

judiciella revolutionen, en lång process som skedde över hela Europa i vilken två rättstänk 

samexisterade. Dels den germanska, där förlikning och förhandling var centralt och där friden 

i lokalsamhället var det slutgiltiga målet. Straffet kunde mildras eller skärpas därefter. Dels 

fanns även den romerska rättsläran, där lagen hade en bokstav vilken skulle följas, och där 

givet brott har givet straff som döms och fastställs av staten.
123

 Göta hovrätts tidiga 

verksamhet, 1635-1650, ligger mitt i denna utvecklings skede och därav uppstår egenheter. 

Exempelvis visar undersökningen att man i lokalsamhället dömer mer enligt lagens bokstav, 

trots att detta borde vara ett särdrag för överhetens rättsliga institutioner. Möjligen kan detta 

ses som uttryck för ett underutvecklat rättsystem där en praxis måste utvecklas självständigt 

av utövarna, i detta fall av hovrätten.  

     Frågan om förändrade rättsystem hänger intimt sammankopplat med frågan om 

civilisering. I Jarricks och Söderbergs version av civiliseringens utveckling i Sverige blir 

förändringar i rättsystemet en spegel för en kraft som kommer från de breda folklagren. När 

folket förändras måste överheten hantera det på ett eller annat sätt. Ett förändrat rättsystem 

blir således en produkt av civilisering, inte dess motor. För att testa denna tes tas 
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utgångspunkt i Jarricks och Söderbergs fyra  kriterier för civilisering. Den drivande frågan att 

besvara blir således om häradsrätten, det lokala, framstår som mer drivande i den civiliserande 

utvecklingen kontra hovrätten, det statliga. 

Respekten för människoliv 

Det uppenbara intrycket är att Göta hovrätt sätter större värde på det individuella livet i 

jämförelse med häradsrätten. Detta kan uttolkas av den stora diskrepansen i dödsdomar. 

Samtidigt är det tänkvärt att man från konungsligt håll, på Gustaf II Adolfs tid i synnerhet, i 

strängaste ordalag förmanade underrätterna att döma efter lagens bokstav, medan man gav 

betydligt mer svängrum till hovrätterna. Samtidigt kommer det från  häradsrättens håll yrkan 

på formellt oegentliga dödsdomar, som hovrätten under stundom väljer att godkänna.
124

 

Kanske är den mest rättvisa bedömningen att hovrätten och den romerska rättsläran å ena 

sidan och häradsrätten och den germanska å andra inte ska betraktas som diametralt motsatta, 

utan existerande i ett gemensamt spelrum, där de olika rättslärorna går in och ut ur varandra i 

både statlig rättsinstans såväl som lokal.  

Omsorgen om svaga grupper 

Fundamentalt handlar denna omsorg i första hand om resursfördelning. De resurser som är i 

rörelse i anslutning till brottsmålen är de bötesbelopp som ska betalas ut. Visserligen skulle 

generellt en tredjedel av bötesbeloppet betalas ut till målsäganden, men i de mångtaliga 

horsbrotten blir detta en klen tröst då den mest utsatta parten många gånger var delaktig i 

brottet. Det är därtill lätt att tro att Göta hovrätts förmildrande av dödsstraff till böter kan ses 

som en slags gärning för omsorg av samhällets utsatta. Men med tanke på pengars värde vid 

tiden var bötesdomen även den ett hårt straff. Böter på 40 eller 80 mark för enfalt hor slog 

ofta ut över de fattigaste, se löskekonorna. I en värld där en häst normalt kostade runt 10 och 

där en årslön i reda pengar ansågs inbringa ungefär 5. Resultatet blev många gånger att 

uteblivna böter kompenserades med kroppsstraff och skamstraff.
125

 Inte heller ifråga om böter 

för tjuvnad kan detta ses som särskilt civiliserande, då det allt som oftast rörde sig om 

gärningsmän som stal från bättre bemedlade.
126

 

     I bemärkelse om resursfördelning kan inte sägas kunna utpekas en betydande skillnad 

mellan hovrätt och underrätt. Kanhända är det inte helt rättvist, emedan alla de böter 
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häradstinget dömt ut har haft uppenbara fördelningar, såsom gäld för tjuveri. Göta hovrätt har 

i två fall
127

 har hovrätten utdömt en uttrycklig fördelning av bötesbeloppet, där en del av 

summan går till sockenkyrkan och en del till hospitalet. Möjligen kan detta ses som någon 

form av välgörande verksamhet, eftersom socknen i viss mån hade ansvar för fattigvården. 

Ändock får det tillstås vara klent utrymme inom rättsväsendet för omsorg av samhällets 

olycksbarn. 

Rätten till likvärdig behandling 

Ett flertal personer som kan observeras tillhöra utsatta grupper figurerar i materialet från de 

öländska häradstingen och Göta hovrätt. Samhällets marginaler kantas av löskekonor, ogifta 

kvinnor och inhyses. Alla dessa befinner sig i en utsatt situation och att även dessa fick 

likvärdig behandling kan enligt given teori ses som tecken på civilisering.  

     Just löskekonor, alltså prostituerade, var kanske lokalsamhällets mest utsatta människor 

och figurerar tre av de aktuella fallen. Ett av dem, fall 11, har tyvärr inte återfunnits i Göta 

hovrätts domar, även om man kan anta att hon dömdes för det aktuella brottet till böter. En av 

löskekonorna, Elin Olofsdotter i fall 4, benämns överhuvudtaget inte som sådan, utan enbart 

som ogift kvinna av hovrätten.
128

 Den tredje, Maria Mickelsdotter i fall 13, får å andra sidan 

sin skambelagda yrkestitel i hovrättens dom,
129

 låt vara att de i resolutionen benämner henne 

"kietterskan."
130

 Inte heller det faktum att Jöns Larsson i fall 17 var ett inhyseshjon har tagits 

notis om i hovrättens dom. Det man däremot kan ta notis om är att straffet som utdömts för 

dessa utsatta individer inte nämnvärt skiljer sig från det som ansågs vara normal och gängse 

straffskala.  

     Fall 15 kanhända är det mest intressanta ur juridisk rättvisesynpunkt. Häradsrätten har 

dömt Gudmund Folkesson till döden för dråp på sin fru, men Göta hovrätt valde att fälla för 

böter då de menar att han enbart menat att skada, inte döda. Landin drar slutsatsen att det kan 

vara så att eftersom Gudmund själv under stundom suttit i nämnden kan detta mycket väl ha 

hjälpt till att rädda honom från ett ondare straff.
131

 Under sådana omständigheter kanske det 

alltså var häradsrätten som stod för rättvisa enligt lagens bokstav, och i detta fall även rättvisa 

för ett offer, medan hovrätten valde förlikning för allmänhetens  bästa. 
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Personlig autonomi och tolerans 

Det tidiga 1600-talets Sverige befann sig ännu en bra bit ifrån tryckfrihetsförordningar, 

medborgerliga rättigheter och avskaffandet av ståndsamhället. Dessutom befann sig 

majoriteten av befolkningen fortfarande i ett lokalsamhälle där bygemenskap, 

sockengemenskap och häradstillhörighet var givna byggstenar i den egna identiteten. Det 

kollektivistiska dominerade fortfarande.  

     I denna fråga förefaller Göta hovrätt och de öländska häradstingen resonerat likartat. Låt 

vara att de har olika rättssyn, men konklusionen blir densamma: lokalsamhällets ve och väl 

går före individens. En ledtråd är angivningsmönster i underrätten. Av 24 fall har inte 

angivaren upptecknats i 7 fall. I 9 fall har den anklagade förts till tinget av länsman, eller av 

folk som jobbar för länsman, 1 har angetts av utomstående, i 2 fall har man angett sig själv. I 

endast 5 fall av 17 (där anklagelsens upphovsman är känd) har anklagelsen uppkommit av 

någon med personlig anknytning till brottet eller brottslingen. Alltså måste konkluderas att 

obesett om man menar att individualismens uppkomst i Sverige under tidigmodern tid är ett 

resultat av statlig kontroll eller förändringar i folklagren, går de svårligen att skönja ur den 

rättsliga kontakten mellan Öland och Göta hovrätt i början av 1600-talet.  

Sammantagen slutsats    

Frågan om civiliseringens kärna i det tidigmoderna Sverige bär på källmaterialets förbannelse, 

vilket härstädes ger sig till känna. Bortfall är stort och domar är ofta kortfattade och utelämnar 

detaljer. Ändock kan en form av slutsats skönjas i frågans grumliga historiska vatten. 

Nämligen det ohjälpsamma att dikotomin mellan det ociviliserade "före" och det civiliserade 

"efter" blir mindre korrekt ju närmare materialet synas i sömmarna. Det är inte två separata 

krafter som för en dragkamp, med klart tillskrivna drag och aktörer i varsin ände av ett 

spektra. Istället samexisterar allting i ett juridiskt virrvarr, en samverkan mellan det statliga, 

regionala och lokala, mellan romerska och germanska rättsprinciper. Civiliseringen, ur 

rättssamhällelig synpunkt, förefaller inte som en konflikt där det ena eliminerar det andra utan 

ett kaos där det äldre systemet gradvis försvinner in i det yngre. 

9. Didaktisk reflektion 

En ytterst värdefull ingångspunkt för en historielärare får sägas vara att hjälpa elever att 

bygga inlevelse och empati för historiska livssituationer. Detta gäller inte enbart den direkta 
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arbetssituationen i klassrummet
132

 utan bidrar också till den viktiga förståelsen för människors 

skilda levnadsvillkor. Dessutom skall elever få tillfälle att bekanta sig med historiskt material 

och historiska källor.
133

 

     Det material som behandlats i denna uppsats borde passa ovannämnda ändamål väl. Rent 

praktiskt är det förmodligen av nöden att i viss mån modernisera språket i de aktuella 

domsluten innan man kopierar dem för utskick till en klass eller elevgrupp. I övrigt är 

materialet rikt på personliga berättelser och levnadsöden, berättelser om utsatta individer som 

i bästa fall kan öka elevernas empati. 

     Några faktorer bör tas i beaktande innan man som lärare introducerar materialet som grund 

eller del i ett aktuellt arbetsområde. Till att börja med är det lämpligt att använda dem som 

supplement till elevers studerande av tidigmodern tid. Människoöden är klent värda om 

eleverna inte besitter kunskapen att sätta in dem i en historisk kontext. Beträffande kursnivån 

finns det två huvudsakliga vägar att gå. Antingen använder man materialet som en renodlad 

källövning, i vilket fall de passar in på det centrala innehållet i samtliga kurser i historia, och 

justerar svårigheten i materialet därefter. Om man å andra sidan vill konstruera en aktivitet 

som handlar om hur materialet används i akademiskt arbete syns det mig lämpligast att vänta 

till när detta tas upp i centrala innehållet för Historia 3.
134

  

     Utöver ovan nämnda betänkligheter finns även en möjlighet att använda materialet till 

ämnesöverskridande arbete. Specifikt för elever som läser språkhistoria i exempelvis Svenska 

3, där svenska språkets utveckling ska behandlas.
135

 Att ge tillfälle för elever att koppla sin 

kunskap om den språkliga utvecklingen till relevanta originaltexter torde vara en metod för att 

öka förståelsen för båda delarna. 

     I själva arbetsområdets utformande förefaller det klokt att koppla det till en 

förändringsprocess, vilket är ett stående inslag i alla nivåer av historieundervisningen. Den 

självklara ingångspunkten är den som presenterats i uppsatsen, nämligen 

förändringsprocessen i det svenska rättssamhället under tidigmodern tid. Elever får tillfälle att 

reflektera över och dra slutsatser om hur förändringen har gått till, anledningar till varför den 

uppkom och vilka långtgående konsekvenser den har fått. I detta finns även möjlighet att göra 

den ständigt relevanta kopplingen till nutiden och framtiden, vilket är betygsgrundande i 

samtliga av gymnasiets kurser i historia. 

     En viss problematik skall man som lärare ändå vara förberedd på. Till exempel kan det 
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betraktas som ett problem att själva materialet är för mycket av en detaljbild för att smidigt 

kunna kopplas till det större sammanhanget. Kopplingen mellan individen, rättssystemet och 

utbyggandet av den svenska statsapparaten kan tyckas diffus för somliga. Som motargument 

kan emellertid lyftas att materialet ger ypperligt tillfälle att bekanta sig med personer som 

sällan syns i mer översiktlig undervisning, såsom utfattiga, tjuvar, löskonor och andra i 

samhällsperiferin. Det är den direkta insynen i det lilla samhället som kanske är det mest 

värdefulla materialet har att erbjuda.   

10. Sammanfattning  

Genom en närmare titt på protokoll ur öländska domböcker och Göta hovrätts domar har en 

bild kommit fram om de båda institutionernas samröre. Bilden ger å ena sidan intrycket av ett 

lokalsamhälle som försöker döma efter gammal sed och bruk och en överhet som bromsar det 

gamla i statens nya intressen. Å andra sidan kan även intolkas en underrätt som hålls i nacken 

av kungens och statens direkta kommandon och en hovrätt som däri står med 

tolkningsföreträde. Materialet är stundom belysande och avslöjande, stundom dunkelt och 

tigande. Huruvida de domar som fällts faktiskt har genomförts är bara en av många relevanta 

frågor som faller utanför uppsatsens räckvidd. De frågorna får bli föremål för framtida 

forskning, liksom eventuella inkluderanden även av de äldre öländska domar som behandlats 

av Svea hovrätt.  

     Vad gäller Sveriges civiliseringsprocess är den lärdom som bör tagas av materialet att den 

dikotomi mellan det statliga, romerska och det folkliga, germanska kanske är lika mycket en 

efterhandskonstruktion som en historisk realitet. I efterhand kan skådas ett före, med det ena 

rättstänket, och ett efter, där det finns ett annat. Även om den logiska konklusionen är att en 

kamp förestått systemen emellan där den ena avgått med segern, kanske det är närmre 

sanningen att säga att systemen under processens gång existerade i en enda hybrid, innan de 

äldre mentaliteterna skalades av. 

     En sista reflektion återstår: Vad hände med Lars och Kirstin, vars fall av dubbelt hor 

användes som illustrerande exempel i uppsatsens inledning? Dömde hovrätten med en trött 

suck de båda till böter för tilltaget? Eller fick de, på grund av sitt nära släktskap, kanske utstå 

en skenavrättning, som Nils och Sissela. Eller kanske brändes de på bål, liksom Maria 

Mickelsdotter, till sky och varnagel i ett land där civiliseringen ännu hade lång väg att gå.    
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Bilagor 

Bilaga A: Transkribering av domar från Göta hovrätt över valda öländska 

brottsmål 1635-1650.
136

 

1. "Ingeborgh skall böta ottetijo mark afbedia församllingen och stå oppenbara skrift. Skall 

och slås efter Nils att han kan fångas, tingföras och dömmas, sedhan domen till denna Kg: 

Hovrätt försändas."
137

 

     2. "Mårten skall för det han andra resan enfalt hoor begåt hafver medh Elin bööta ottatio 

mark och Elin ottatio mark. Men för lägersmålet medh Margareta bööta för lönskaläge eftter 

lagh. Mårten och Elin skola afbedia i församlingen och stå uppenbara skrift."
138

 

     3. "Mattias skall bööta 80 marker och Elin för att hon hoor andra gången begåt hafver åttio 

marker, begge stå uppenbara skrift."
139

 

     4. "Pedher skall bööta 80 mark Elin 40 mark, begge stå skrift. Daniel skall de penningar 

han af Pedher tagit hafver igien gifva, hwilka skola halfparten komma sockna kyrkian till, och 

den andra halfparten till hospitalet. Sedhan skall Daniel bööta 40 mark för dett han hafver 

liugitt på sigh sielf."
140

 

     6. "Pedher skall för skyllskapen bööta 80 mark, Ingeborg 40, begge stå skrift."
141

  

     8. "Nils och Sissela skola begge vthfööras på rättare plattzen och icke annors få weeta ähn 

dee Döö skola, bekiänna de syndhen då Justifieres. Bekiänna de icke, då skola dee införas och 

deeras bekiännelse granneligen antecknas, och den sedhan medh första till denna K. rätt 

försända till wijdare för klaringh, och skall här till förordnas een godh man, som här medh 

troligen och wäll omgår att the icke få weeta annatt ähn de döö skola."
142

     

     9. "Landshövdingen låtha göra ett båål och förordat en godh och trogen mhan som 

warligen därmedh omgåt, att Jacob och Maria icke få annat wetha, än dhe skola brännas, 

bekänna dhe denna sin begångna syndh, då låta Executionen öfwer dhom stå, men bekänna 

dhe icke då föres j fängelse igen, och landshövdingen avisera denna Kungl: Rätt, hvilken 

sedhan sigh opå saaken ytterligare förklara will."
143

    

     10. "Kierstin Pehrsdotter skall för hooret bötha 40 mark och stå uppenbara skrift. Anders 
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skall lagföras och dömmas, sedhan dommen till denne Kungl: Rätt försendas."
144

 

     12. "Kirstin warij efter Ht: doomen frij."
145

 

     13. "Maria justificeras och i båle brännas hwadh(?) dett icke reeda(?) skedt(?) ähr. Skall 

ock Anders införas på rätta platzen icke vettandes annors ähr han död, skall ock han så wäll 

som hon aff prestrerna medh flit tillhålles att bekänna sanningen om Anders hafver widt 

tillförene af sin fadhers omgänge medh Maria. Bekänner han så justificeres och brennas medh 

kiätterskan, bekänner han icke så införas igen och dheras ytersta bekännelse sädhan till denna 

Kongl: Rätt försändas."
146

 

     14. "Efter Gunnil Pehrsdotter twenne barn förgiort och mördadt hafver, derföre kan hon 

icke benådhas vthan Landshöffdingen rätte sigh efter den 7 punkt i ordinantzien. Olofs 

löftesmän skola så framt de willia vndwyka straff efter lagh, giöra sin flijt att skafa Olof igien 

och måge de sökia Landshöffdingen om bijståndh att han skrifver ståthållaren på Gullan till, 

att han wille Olof öfver sändha, hwilken: när han öfver kommer:  Skall lagföras och döömas 

sedhan doomen till denna K: rätt föresändas."
147

   

     15. "Efter Gudmun icke hafver slagit sin hustru medh nogon mordwäria, vthan medh enn 

råck, och alltså icke haft animum nocendi uthan castigandi. 2. Ähr thetta homicidium Casuale 

i thett han efter lagh syn hustru mästra skulle ährhett emoot hans willia hårdare tagit ähn till 

eventyrs öwer annat, 3. Hafver hon i syn siukdoom eller ytersta icke klagat öfver sin man, 4. 

uthi tviflachtiga saaker ähr bettre fälla mittorem sentenciam derförr blifver Gudmun benådh 

gifven, skall gifva 20 mark till sin sockna kyrkia och 20 mark till hospitalet och sett af sitt 

eget, och hafver förwerkatt alt thett han åtte taga af hennes gods efter dett en Cap: 1 i Erf 9. B. 

Sedhan skall han stå uppenbara skrift."
148

 

     16. "Olof skall löösa handh sijna medh 50 mark."
149

 

     17. "Jöns skall giffwa målsäganden sitt igien, bööta tredubbelt så myckkit tiuffnaden werd 

ähr, och stå skrift."
150

  

     20. "Alldenstundh Bengt många och åtskilliga pergnlar stulit hafver /2 rymdt Cronans 

fängelser /3 ähr ingen bättring haas honom att förmodha, derförer skall han androm till sky 

och warnagel vthan vpskof uphängias, whi dett ht. som gierningen ähr giordh."
151
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     21. "Lars skall gifva målsäganderna sitt igien, bötha tredubbelt och stå uppenbara 

skrift."
152

 

     22. "Efter Botolph icke hafver klagat innan den tijdh som Lagh säger: derföre skall Knut 

och Nills Andersson bötha hwardere 40 marker och åter dhet som råånt ähr. Lagläsarna skall 

afstå att införa Latinske ordh vthi sine dommar, vthan skall skrifwua dem på godh och reen 

swänska."
153

      

     23. "Andhers Skräddare skall kiortelen han förderfwat hafwer till som godt klädha igien 

uprätta och betala. För den alun klädhe han stulit hafver skall han gifva målsäganden sitt 

igien, bööta tridubbelt så myckkit tjufnadhen werd ähr, och stå uppenbara skrift."
154

     

     24. "Karin skall gifva målsäganden sitt igien, böötha tredubbelt så myckkit tiufnaden 

wärdh ähr och stå uppenbara skrift. Mickel skall eedhen han uthfäst haffwer fylla siälf trädie, 

om han kan och gitter. Lagläsaren skall så lätteligen icke tillåta uthfästa lijka eedgångh i små 

saaker som hööga."
155

 Mickel Bulles sak sköts alltså upp, och han dömdes vid ett senare 

tillfälle under 1645: "Mickel Bulle skall gifva målsäganden sitt igien, böötha pro quota 

tredubbelt så myckitt tjufnaden wärdh ähr."
156
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