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Abstract 

The aim of the study was to investigate the crimes and punishments that were commonly 

occurring between the years 1601-1651, and how the distribution was between men and 

women represented in the court in district Sjuhundra and Njurunda district. To answer these 

questions, a quantitative examination of court records conducted in which the crimes and 

punishments have been categorized. The results that have emerged have been the basis for the 

conclusions issued in the essay. The results showed that the most common target types were 

various civil and propertycase and the most common punishments were sentenced to fines and 

settlements. It was predominantly men who were in the court, the proportion of women was 

between 13-22%. The conclusion is that men were increasingly confronted with the court than 

the women and the crimes and punishments in comparison to the two districts were relatively 

equal. 
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1. Inledning 

”Kom till rätten Peer Oluffson i Ingelsta och klagade till Grels i Medevi, att en klövsadel och 

betsel hade förekommit för honom i Grels´ gård, när Peer Olson sände sin häst i skjutsfärd till 

Medevi. Däremot sade Grels att knekten tog bort denna sadel och betsel. Blev avsagt att Grels 

skulle betala halva skadan till 2 mark i penningar”.1 

 

Brotten och straffen har förändrats över tid. Vad som har betraktats som allvarligare 

respektive lindriga brott och straff är inte konstant och har varierat över tid, och även vad som 

betraktats som manligt och kvinnligt har ändrats. Påföljden på ett brott får inte i nutid 

påverkas av andra orsaker än brottets karaktär, men hur var det egentligen på 1600-talet? 

Denna uppsats kommer att ge svar på vilka brott och straff som var vanligt förekommande på 

1600-talets första hälft. En jämförelse kommer även att göras mellan två ting.  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

I nutida samhällen ska vi alla vara lika inför lagen, oavsett om man är rik eller fattig, gammal 

eller ung, eller om man är kvinna eller man. Syftet med uppsatsen är att utifrån 

domboksprotokoll göra en komparativ analys av rättsutövningen i Njurunda och Sjuhundra 

härad 1601-1651. 

Mina frågeställningar lyder som följande: 

 

 Vilka typer av åtalspunkter rannsakades på tingen mellan åren 1601-1651? 

 Vilka typer av påföljder var vanligast som utdömdes? 

 Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnors närvaro i tingen?  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius. Norrtälje 1984, s. 35. 
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2. Tidigare forskning 

Det har genomförts en del forskning som handlar om brott, straff och genusperspektivet under 

1600- och 1700-talet. Åsa Karlsson Sjögrens Kvinnors rätt, i stormaktstidens Gävle, skildrar 

kvinnor som bor i staden, deras rättsliga ställning i lagstiftningen och rättspraxis. Karlsson 

Sjögren visar på att kvinnor förekom i rätten i olika sammanhang. De var både brottoffer och 

brottsling och de slapp inte undan straff. Ogifta kvinnor förekom inte ofta i tinget, utan de 

som var flitigast förekommande var änkorna och då i civilmål. Däremot förekom ogifta 

kvinnor oftare i brottsmål, än andra kvinnokategorier, men sällan i civila mål. Den ogifta 

kvinnan var sårbar, både ekonomiskt och rättsligt. Gifta kvinnor använde tinget om de till 

exempel skulle upprätthålla sin ära, om de blivit kränkta verbalt. Karlsson Sjögren beskriver 

studier från Sverige och Finland som visar på att kvinnornas närvaro i tinget varierade mellan 

10-25 %. När det gällde vilket straff som skulle utdömas så bedömdes brotten olika av rätten. 

Straffet var beroende på om de var män eller kvinnor, parternas relation till varandra och 

civilståndet. Kvinnorna undgick inte straffansvar utan dömdes för sina brottshandlingar. Det 

fanns brott som gav dödsstraff, men här kunde det skilja sig mellan män och kvinnor hur detta 

dödstraff verkställdes, männen kunde hängas medan kvinnan kunde bli levande begravd.2 

 

Sundin redogör för sin underökning hur den lokala rättvisan fungerade i Sverige under första 

delen av 1600-talet och till mitten av 1800-talet i För Gud, staten och folket. De vanligaste 

brotten som kom fram i hans undersökning var våld och verbala konflikter mellan 

privatpersoner, till följd av sexualbrott och överträdelse av olika stadgor, exempel olaga 

skogshygge och tillbestämmelser. De som främst var i tinget i de civila målen (registreringar 

av köp och försäljning, skuldkrav och tvistemål) var bönder, handlare och hantverksmästare. 

Det som var ett oväntat resultat i Sundins undersökning var att dessa grupper även 

dominerade i brottsmålen. Anledningar till detta kunde vara att de var en stor andel av 

befolkningen, men även att de mera obesuttna, betitlade pigor, drängar och ”kvinnspersoner”, 

inte använde tinget för konfliktlösning i lika stor utsträckning. Däremot utgjorde de obesuttna 

en stor del som åtalades för sexualbrott. De som var mest representerade vid tingen var 

bönderna.3 

___________________________________________________________________________ 

2 Karlsson Sjögren Åsa, Kvinnors rätt i Stormaktstidens Gävle, Umeå 1998. 
3 Sundin Jan, För Gud, staten och folket, Lund 1992. 
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Soldaterna förekom också i tingen, även om de inte var så många, och även ”främlingar” och 

kvinnor. Kvinnorna var i minoritet, ca 10-20%, men det kunde skilja sig beroende på om det 

var på landsbygd eller i staden. Brotten kunde vara arvstvister, skulder och tvister om lös 

egendom.  Kvinnorna förekom även i andra brottsmål, främst i sexualbrott men även i 

våldsbrott och verbala konflikter, främst som kärande, den som åtalade. Straffen var beroende 

på brotten, men även på vem som begått brottet. Straffen kunde vara olika, fängelsestraff 

förekom och användes som både avskräckningsmetod och omvandlingsstraff, när den dömde 

inte kunde betala sina böter. Andra straff Sundin tar upp var stockstraff, kyrkoplikt, dödstraff 

och skamstraff, medan det allra vanligaste straffet var böter men även förlikning förekom.4 

 

I Rätten och kvinnorna, från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen av 

Marja Taussi Sjöberg, beskrivs kvinnans rättsliga ställning och rättspraxis. Kvinnorna 

förekom i rätten, men de var betydligt färre förekommande än männen. Under 1600-talet var 

ca 20 % av deltagarna vid tinget kvinnor i Njurunda, och i hela riket kunde kvinnoandelen 

variera mellan 8-25 %. Taussi Sjöberg menar att vanligt förekommande brott i början av 

1600-talet i Njurunda var förtals-, sedlighets- och våldsmål, medan det allra vanligaste 

brottsmålet gällde brott mot staten, ex skatt och handelsförbud. De vanligaste kvinnobrotten 

var lägersmål (utomäktenskapliga sexuella förbindelser), följt av våld, trolldom, 

tingsstämpling och förtal. Det var både ogifta kvinnor, gifta kvinnor och änkor i tingen men 

de var färre till antal än männen. När det gällde gifta kvinnor visade det sig ofta vara en änka 

och målet gällde ofta ärenden exempelvis om jord, arv. Kvinnor dömdes inte för sexuellt 

samvaro mellan ogifta, medan däremot männen straffades. Straff som framkommer i 

undersökningen är bland annat böter och dödstraff, men att dessa straff ofta sänktes i början 

av 1600-talet för att skärpas i mitten av 1600-talet. Taussi Sjöberg framhåller att kvinnan var 

ansvarig för sina brott och kunde dömas till olika straff för sina brottshandlingar, däremot 

kunde hon inte dömas till fredlöshet. Taussi Sjöberg har undersökt genusperspektivet genom 

att studera hur kvinnans rättsliga ställning var och relationen man-kvinna och förändringarna.5 

 

___________________________________________________________________________ 

4 Sundin (1992). 
5 Taussi Sjöberg Marja, Rätten och kvinnorna, från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 

1600-talen. Malmö 1996. 
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Vidare har hon analyserat hur rättsystemtes förändringar påverkade relationerna mellan 

lokalbefolkningen och staten. Taussi Sjöbergs har även gjort en kvalitativ undersökning av 

domböcker för en tolkning av människornas förhållningssätt till varandra.6 

 

Gudrun Anderssons Tingets kvinnor och män, genus som norm och strategi under 1600- och 

1700-tal skildrar Askers härad under delar av 1600-talet och början av 1700-talet. 

Ekonomiska brott som nyttjande av egendom och jordköp var vanligt förekommande och 

även sedlighetsbrott och fysiskt våld förekom i stor utsträckning. Andersson redovisar även 

att det är männen som dominerar i tingen, de representerar mellan 70-80 % av aktörerna. I 

mitten av 1600-talet dominerade kvinnorna när det gäller sedlighetsbrotten medan männen var 

överrepresenterade i brott som fysiskt våld och de ekonomiska brotten, som exempel 

nyttjande av egendom.7 

 

3. Källmaterial, metod och källkritik 

3.1 Avgränsningar 

Domböckerna kan följas från Njurunda, 1609-1651, och från Sjuhundra härad, 1601-1651, 

och undersökningen innehåller tingens verksamheter. Studien omfattar två ting under en 

begränsad tidsperiod. Med tanke på att domböckerna är omfattande källmaterial att bearbeta, 

har jag därför valt att göra en avgränsning av min studie till åren 1601-1651.  Undersökningen 

ger exempel på vilka åtalspunkter och straff som behandlades vid tingen under dessa år och 

även hur genusperspektivet såg ut. Jag har valt att begränsa min studie till dessa härads då det 

hade blivit ett betydligt mera omfattande arbete om fler härads skulle tagit upp, både 

tidsmässigt och resursmässigt. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

6 Taussi Sjöberg Marja (1996). 
7 Andersson Gudrun, Tingets kvinnor och män, genus som norm och strategi under 1600- och 1700-

tal. Uppsala 1998. 
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3.2 Metod 

I metodavsnittet redogör jag för hur arbetsgången varit för att uppnå mitt syfte med denna 

uppsats. Jag har använt mig av den kvantitativa metoden och även en komparativ analys. 

Både åtalspunkterna och straffen har kategoriserats utifrån både Björn Furuhagens och Jan 

Sundins metoder.   

Furuhagen menar på att det går att studera rättsskipning vid tinget genom olika källor som 

domböcker, saköreslängder och även stämningslistor.8 Sundin menar att klassificering görs så 

det skapar en likartad gruppering utan att det varken blir för många eller för små grupper. 

Klassificeringen ska även kunna användas över hela den undersökta tidsperioden . Vid 

klassificering är Sundins målsättning att varje straffbar handling registreras som en enskild 

sak.9 

Materialet som använts i undersökningen är bearbetade primärkällor som utgörs av 

domböcker, och innehåller protokoll från rättegångarna. Det är tryckta utgåvor där språket till 

viss del har moderniserats. I Njurunda härads dombok har det ålderdomliga språket och 

stavningen till stor del behållits, medan i Sjuhundra härads dombok har språk och stavning 

förnyats. Det skulle ta för lång tid att analysera materialet som de icke bearbetade 

primärkällorna utgör, där både språket, stavningen och texten är ålderdomlig och svårläst, 

men det hade varit det mest idealiska. 

Det saknas en del arkivmaterial från perioden, ibland hela årgångar och även enstaka 

protokoll saknas. Den komparativa delen utgörs av Sjuhundra härad mellan 1601-1651, och 

Njurunda härad under åren 1609-1651. 

I de flesta undersökta målen var det ett brott och därmed ett straff, men brottsmålen kunde 

innehålla flera åtalspunkter med flera domar, beroende på om den eller de som åtalades begått 

flera brott.10 Metoden gör det möjligt att följa antal personer som var inblandade i de olika 

kategorierna och även frekvensen av en viss åtalspunkt och straffet, hur vanligt ett visst brott 

var och påföljden. Antal åtalspunkter som har analyserats är 1573 stycken.  

 

___________________________________________________________________________ 

8 Furuhagen Björn, Berusade bönder och bråkiga båtsmän, social kontroll vid sockenstämmor och ting 

under 1700-talet, 1996, s. 52. 
9 Sundin (1992), s. 23-24. 
10 Furuhagen (1996), s. 55-61. 



10 
 

Analysen av resulterat har utfallit i följande kategorier som närmare kommer att presenteras i 

mitt resultat. 

 Stöld 

 Våld 

 Sedlighet 

 Tvist  

 Egendom  

 Övriga brott 

Straffen har indelats i följande kategorier: 

 Böter 

 Förlikning 

 Fäste lag 

 Kistan/sockenhäktet 

 Dödstraff 

 Frikändes 

 Övrigt 

 

 

3.3 Källkritiskt övervägande 

Bedömningen av trovärdigheten i domböckerna är att den är tillförlitlig, trots bortfall av vissa 

årtal i undersökningsmaterialet. Däremot finns ingen garanti för materialet är helt korrekt 

uppfattat av mig som författare, men analysen bygger på det granskade materialet. Det finns 

en risk för feltolkningar vid översättningen av författaren till domböckerna. Vid granskning av 

materialet finns det ingen full garanti för att tolkningen och summeringen av brotten, straffen 

och genusperspektivet är helt korrekt. Det kan finnas feltolkningar och felräkningar i 

sammanfattningen. Det undersökningsmaterial som granskats, anses av författaren vara 

representativt och generaliserbart då en lång tidsperiod har undersökt och då det finns likheter 

i de källor som granskats. I och med den långa undersökta tidsperioden och likheterna går det 

att dra slutsatser, trots visst bortfall av material, då undersökningen visar de brott och straff 

som kom till tinget, och inte om brottsligheten generellt. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta stycke beskrivs de teorier som är relevanta för att skapa en förståelse för att kunna 

belysa syftet i undersökningen. Hellner beskriver rättsteorin, och den belyser hur rättssystemet 

ser ut och hur dynamisk den kan vara. Brottsteorin förklarar uppkomsten till och omfattningen 

av hur brott kan förklaras. Genusperspektivet redovisas enligt Hirdmans genusteori, för att 

öka förståelsen för hur perspektiv är kopplat till brottslighet. 

 

4.1 Rättsteori  

Rättsystemet består av olika regler som har ett sammanhang med varandra, de är samordnade. 

Rättssystemet kan ses som ett innovativt system, där förändringarna sker med medvetna 

beslut, detta innebär inte att alla rättsregler och beslut har ett tydligt samhällsutvecklande 

intention. Rättsystemet kännetecknas av att lagstiftare bestämmer vilka lagar som ska gälla, 

och har med det en bestämmanderätt vad lagarna ska innehålla och de som dömer har frihet 

att avgöra hur lagarna ska tillämpas. Rättsreglerna är de regler som tillämpas av domstolarna. 

Detta citeras av en amerikansk domare och rättsvetenskapsman i slutet av 1800-talet, Oliver 

Wendell Holmes: ”The prophecies of what the court will do…are what I mean by the law”. 

Undrar man om en regel är en rättsregel, vill man veta om den tillämpas av domstol. 

Utvecklingen av rättssystemet har varit långsam under långa perioder, och har ansetts som 

statiskt. Däremot anses rättssystemet även som dynamiskt, då det befinner sig i ständig 

utveckling och då främst när det gäller lagstiftningen. Så som rättssystemet var förr, är inte 

detsamma som rättssystemet är idag eller kommer att vara i framtiden.11 

 

4.2 Brottsteori 

Våld är starkt associerat med maskulinitet och kan ses som ett uttryck för dominans. Våldet 

anses som ett manligt område och för att markera sin maskulinitet.12 Brottsoffer omfattar 

personerna som direkt utsatts för brott, men det finns även indirekta offer som exempel 

anhöriga och vittnen. Lindgren citerar von Henting som menar att många våldsbrott är ett 

resultat av någon form av interaktion mellan offret och gärningsmannen.13 

___________________________________________________________________________ 

11 Hellner Jan, Rättsteori, en introduktion, Stockholm 1994, s. 10-17. 
12 Pettersson 2011, ”Våld som iscensättning av femininitet?, i Femininiteter, maskuliniteter och 

kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi, red. Lander, Pettersson & Tiby, Malmö 2011, 

s. 139-142.   
13 Lindgren Pettersson & Hägglund, Brottsoffer, från teori till praktik, Stockholm 2002, s. 35-37. 
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Offret är inte alltid passivt, utan dess beteende i samspel med gärningsmannen kan bidra till 

upphovet till brott. Man ska studera kedjan av det inträffande som inträffar innan ett brott, för 

att förstå viktimiseringen.14 

 

Genom livsstilsteorin kan uppkomsten till och omfattningen av brott förklaras. Denna teori 

anser att vissa livsstilar och livsföringar i större utsträckning leder till situationer där risk för 

brott är stora. Risken för brott påverkas av kön, ålder, civilstånd, yrke, etnicitet och 

socialgrupp. Även rutinaktivitetsteorin ger en förklaring till att brott inträffar. Enligt denna 

teori ska det finnas en motiverad förövare, ett lämpligt offer och avsaknad av personer som 

kan förhindra brottet. Sannolikheten för att ett brott ska ske är att dessa faktorer 

sammanstrålar i tid och rum. Detta beror till stor del på hur människor har det i sitt vardagsliv. 

En del människor hamnar oftare i dessa situationer, medan andra endast i undantagsfall 

hamnar i dessa lägen.15 

 

4.3 Genusteori 

Hirdman menar att genus, är en process som konstituerar sociala relationer, och som baseras 

på tillskrivna skillnader mellan könen och detta skapas i det dagliga samspelet. Män och 

kvinnor har olika roller i samhällslivet och olika förväntningar exempelvis på hur de ska bete 

sig, språket, intresse. Detta finns i ett genuskontrakt som ärvs från generation till generation 

och är tids- och rumsoberoende. Finns det kunskap om detta genuskontrakt, innebär det en 

möjlighet till fördjupad förståelse av hur den manliga normens dominerande ställningen har 

tillåtits i historien. Genus innebär att man namnger den kunskap man har om manligt och 

kvinnligt, att man får en förståelse av hur manligt och kvinnligt görs. Genusbegreppet är en 

utveckling från begreppen könsroll och socialt kön och kan betecknas som ett nätverk av olika 

processer, händelser, föreställningar och förväntningar. Genussystemet är en ordningsstruktur 

av kön och denna ordning är en förutsättning för andra sociala ordningar som exempel 

sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Genussystemet utgår från två synsätt, diktomi 

och hierarki. Diktomin innebär att det finns en gräns mellan det som är manligt och kvinnligt 

och som inte bör blandas. Med hierarkin menas att det är mannen som är normen, det är de 

som är det normala och allmängiltiga.16 

___________________________________________________________________________ 

14 Lindgren Pettersson & Hägglund, Stockholm (2002), s. 35-37. 
15 Ibid, s. 35-36. 
16 Ericsson Christina (red), Genus i historisk forskning, Lund 1993, s. 146-161. 
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Ju mer uppdelat ett samhälle är, desto mer känsligare och mer komplexa blir segregeringens 

uttryck och konsekvenser. På det sättet aktualiseras hierarkin, den manliga normens 

konsekvens, då det är ur isärhållningen som den manliga normen legaliseras eller den 

generella underordningen av kvinnor.17 

 

5. Rättshistorisk utveckling   

Syftet med detta kapitel är att ge en allmän historisk bakgrund till min uppsats. Det är brist på 

källmaterial om hur samhället fungerade och var organiserat före 1100-talet. Olika faktorer 

har påverkat rättsutvecklingen under medeltiden, som samhällsutvecklingen, kristendomen 

som infördes i Sverige och inflytandet av utländsk rätt.18 

Kapitlet inleds med att synliggöra de förutsättningar som personerna som stod inför tinget 

hade att hantera. Lagarnas utveckling och den svenska rättshistoriska utvecklingen beskrivs 

sedan för att avslutas med hur straffen var beskaffade. 

 

 

5.1. Olika förutsättningar 

Männen blev vanligtvis myndiga vid 15-års ålder, enligt de senare landskapslagarna. I och 

med det så fick de framträda i tinget och svara för sina gärningar, och de fick även själva föra 

en process i tinget. Kvinnorna däremot var omyndiga hela livet, med undantag för änkorna, 

och det var då fadern, giftomannen eller den äkta mannen som förde hennes talan i tinget.19 

En annan faktor som påverkade rättsutvecklingen var hur samhället förändrades. 

Ståndssamhället växte fram under medeltiden och med de privilegier och rättigheter de högre 

stånden hade påverkade rättsutvecklingen.20 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

17 Ericsson (red),(1993), s. 146-161. 
18 Inger, Göran, Svensk Rättshistoria. Malmö 1997, s. 11. 
19 Ibid, s. 21. 
20 Ibid, s. 63. 
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5.2. Lagarna och rättens utveckling  

Man vet lite om vilka rättsliga förhållanden och rättsregler som tillämpades i det svenska 

samhället före landskapslagarna. Det man vet är att det fanns regler och normsystem, men inte 

hur de i detalj såg ut.21 Under medeltiden fanns det handskrivna lagböcker och handskrivna 

rättsliga dokument som fungerade som skriftliga bevis. Det var borgmästaren och 

rådhusrätten som förde protokoll och minnesanteckningar över rättsfrågorna som 

behandlades.22 Kristendomens införande i Sverige innebar nya moraliska värderingar i 

samhällslivet, och även ett utländsk inflytande på rättsutvecklingen.23 

Vid 1200-talets mitt var Birger Magnusson jarl i landet och det var han som införde de första 

landslagarna. De kallades för fridslagarna och avsåg hemfrid, tingsfrid, kvinnofrid och 

kyrkofrid. Landskapslagarna, Götalagarna och Svealagarna, var inte likadana utan såg olika ut 

i landskapen.24 Under 1300-talet avskaffades de då föråldrade landskapslagarna, istället 

införde kungen Magnus Eriksson en allmän landslag för landsbygden och en allmän stadslag 

som gällde för städerna.25 

 

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet skedde en samhällsutveckling.26 Det 

innebar att lagarna började kännas föråldrade. Nya lagar skapades och 1608 kom ett nytryck 

av landslagen, och 3 landskapslagar. Landslagen var nu i tryckt utgåva, tidigare hade det 

funnits en mängd handskrifter, vilket kunde och hade skapat problem. När det gällde 

landslagen ålades domarna att döma efter Guds lag i vissa grövre brott, och Moseböckerna var 

tillagd som en bilaga till landslagen.27 1734 ersattes de medeltida lagarna med en lag som 

innehåll en modern rättsuppfattning. Samma lag gällde nu både i staden som på landsbygden, 

även om det fanns särregler exempel inom giftorätten och arvsrätten. Även denna lag innehöll 

balkar, men ingen konungabalk som de tidigare lagarna hade gjort.28 

 

___________________________________________________________________________ 

21 Inger (1997), s. 14, 56. 
22 Modéer, Kjell Å. Historiska rättskällor i konflikt, en introduktion i rättshistoria. Stockholm 2010, s. 

37. 
23 Inger (1997), s. 13-14. 
24 Ibid, s. 14. 
25 Ibid, s. 16, 50. 
26 Ibid, s. 62. 
27 Ibid, s. 72. 
28 Modéer (2010), s. 97, 135. 
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I och med införandet av Magnus Erikssons landslag blev det en likartad domstolsorganisation 

på landsbygden i hela landet. Då blev det häraden och häradshövdingar i stora delar av riket.29 

Lagmännen var ofta från allmogen, och tjänstegjorde i allmänhet endast som protokollförare. 

Nämnden bestod av vanliga människor och nämnden undersökte målen och skulle avgöra i 

sakfrågan, vilka bevis som fanns. När nämnden avgjort i sakfrågan var det domaren som 

dömde. Denna nämndprocess ansågs mera tillförlitlig och effektiv än 

edgärdsmannaprocessen, som avskaffades 1695.30 

På 1500-talet utvecklades en förvaltning med fogdar. De hade till uppgift att sköta 

skatteindrivningen, men de hade också ansvar för de rättsvårdande och de polisiära 

uppgifterna. Det innebar att fogden hade kontrollen över rättsskipningen, han hade fullmakt 

från kungen och var ställd under kungens personliga kontroll.31 Det fanns även kyrkliga 

domstolar, vid sidan om de vanliga domstolarna. Kyrkan kunde genomdriva en kyrklig 

jurisdiktion, domsrätt, som innebar att de kunde ha kyrkliga, så kallade andliga domstolar. 

Den kanoniska rätten kallades de kyrkliga lagarnas regler, det var en lag i de kyrkliga ärenden 

som senare avskaffades.32 

 

I början av 1600-talet avgjordes de flesta målen i tingen utan någon statlig representant. Detta 

förändrades under 1600-talet då domstolsorganisationen centraliserades, den blev mera 

professionell och byråkratisk. Detta innebar att statsmaktens kontroll ökade och 

lokalsamhällets medverkan minskade, den så kallade judiciella revolutionen.33 De svenskar 

som önskade sig en högre utbildning under 1500-talet och början av 1600-talet hade fått 

utbilda sig utomlands, men på 1600-talet återupptogs universitetsundervisningen i Sverige 

med lärare som kom från utlandet eller hade studerat utomlands. Följden av detta blev en 

ökad påverkan från den utländska rätten, som avspeglade sig i den svenska rättsutvecklingen, 

som kunde visa sig genom att rättsregler från utlandet kompletterade den bristfälliga svenska 

rätten.34 Det var häradstinget som fungerade som den första och lägsta rättsinstansen, 

landstinget som den högre instansen och kungen den allra högsta instansen.35 

 

_______________________________________________________________________ 

29 Inger (1997), s. 18, 47. 
30 Ibid, s. 53. 
31 Modéer (2010), s. 85. 
32 Inger (1997), s. 49. 
33 Modéer (2010), s. 80. 
34 Inger (1997), s. 70. 
35 Ibid, s. 49. 
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Under 1600-talet delades riket upp i län och leddes av en landshövding, som nu blev fogdens 

närmaste överordnade och övertog bl.a. deras ansvarområden.36 Det var ofta juridiskt skolade 

ämbetsmän som hade makt över rättsskipningen. I denna samhällsutveckling så upprättades 

hovrätten 1614 som var den högsta instansen.37 Redan 1615 upphävdes detta så kungen åter 

blev den högsta dömande instansen. I och med detta inrättades det flera hovrätter i riket och 

de tillämpade i en ökad utsträckning utländsk rätt, då den svenska lagstiftningen ansågs 

alltmer föråldrad. I och med domstolsreformen under början av 1600-talet kom kraven att föra 

domböcker som visade på en professionalisering av domstolarnas verksamhet. 

Professionaliseringen visade sig även genom att utbildade advokater, i ökad omfattning, 

företrädde parterna, då blev även språket präglat av latinska juridiska termer.38 Tidigare hade 

tingen haft en social funktion som exempelvis innebar att den ofta löste konflikter mellan 

individer i tinget och ibland kunde även strafflindringar och nedsättning av böter förekomma. 

Detta var ovanligt på 1700-talet.39 

 

5.3. Straff 

Under medeltiden var bestraffningssystemet tvådelat, både kompensatoriskt och 

vedergällande. Var det kompensation eller ett straff? Det var centralmakten, kungen, som 

dömde och straffade. Däremot implementerade kyrkan att brott var en synd och ett uttryck för 

ondska och att det var endast kyrkan som kunde ge botgöring och ånger.40 

Böter var den mest använda strafformen i de svenska landskapslagarna. Andra straff kunde 

vara fredlöshet, hudstrykning (aga), förlust av ena eller båda öronen, fängelse på vatten och 

bröd och/eller att man ställdes vid skampålen (med eller utan hudstrykning, aga). Kyrkan 

kunde utfärda straff som botgöring i olika former, och även bannlysning från den kristna 

gemenskapen.41 

 

___________________________________________________________________________ 

36 Häthén Christian, Stat och straff, rättshistoriska perspektiv, Lund 2004, s. 95. 
37 Lindström Dag, Skrå, stad och stat, Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350-1622, Uppsala 1991,  

s. 39. 
38 Modéer (2010), s. 113-115. 
39 Furuhagen Björn, (1996), s. 148-149. 
40 Häthén (2004), s. 44. 
41 Inger (1997), s. 58-61. 
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Dödsstraff förekom också och det var skillnad mellan hur män och kvinnor avrättades. 

Männen halshöggs eller hängdes, medan kvinnorna kunde stenas till döds. Både män och 

kvinnor kunde straffas med att bli levande begravda och/eller brännas på bål.42 I landslagen 

som utfärdades av Magnus Eriksson, och som ersatte de gamla landslagslagarna, var straffen 

hårda. Vid stöld var straffet hängning och mordbrännaren brändes på bål.43 

 

Under 1500-talet kunde en del svåra brott leda till böter och inte något strängare straff. Det 

var däremot möjligt att förlikas och att lösa liv med böter. Förlikning innebar att de 

inblandade försonades utanför domstolen, det innebar en stor del av brotten inte rannsakades 

inför tinget. Detta skulle senare avskaffas.44 Förlikning kunde användas om syftet var att 

förhindra konflikter eller om konflikter skulle lösas inom en viss grupp. Vid en förlikning 

fanns ibland en materiell kompensation.45 1563 utfärdade Erik XIV ett patent som innebar att 

Guds lag skulle gälla i Sverige. Detta betydde att en del brott skulle anses som urbota, 

högmålsbrott, då gick det inte för parterna att förlikas eller att böta sig fri från straff, exempel 

på dessa brott var hädelse, mord, förräderi, våldtäkt och tidelag. Domstolen skulle fastställa 

brottet och sen skulle Guds lag döma. Eftersom Gud inte tillät en lindrig påföljd vid dessa 

brott, blev straffet avrättning. I slutet av 1500-talet blev det förbjudet med förlikning och 

böter vid högmålsbrott (grova brott), och det innebar troligtvis att många brott inte kom upp 

till tinget, då man istället förlikades utanför domstolen.46 

 

Straffen under 1600-talet var stränga. Domarna skulle döma enligt den mosaiska lagen, lika 

för lika. Det var ett hårt straff, så hovrätterna utdömde ibland mildare straff än vad lagen 

föreskrev, men 1653 infördes en straffpraxis som innebär att det skulle dömas lika vid alla 

landets domstolar. Det var kungen som hade benådningsrätten och som kunde ge 

strafflindring.47 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

42 Inger (1997), s. 58-61. 
43 Åberg Alf, Vår svenska historia, Malmö 1993, s. 120. 
44 Häthén (2004), s. 100-102. 
45 Lindström (1991), s. 105. 
46 Häthén (2004), s. 102. 
47 Inger (1997), s. 120-121. 
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Under 1600-1700-talet förändrades straffen, exempelvis så mildrades dödstraffet genom att 

det inte tillämpades lika ofta som på medeltiden och straffet att begravas levande upphörde. 

Straffet ”fängelse på vatten och bröd” fanns emellertid kvar och fängelse i 28 dagar var nästan 

lika ohyggligt straff som dödstraff, i den tidens fängelsehålor. Förvisning och frihetsstraff var 

2 nya straffreformer som infördes, och anstalter för detta uppfördes eller skickades fången till 

en av rikets fästningar.48  

Straffet att dömas till fredlöshet fanns kvar in på 1700-talet och dödstraff och frihetsstraff var 

de viktigaste formerna av straff. Trots den mera humana lagstiftningen 1734 så var det 

fortfarande ganska så stränga straff, det är avskräcknings- och vedergällningsstraff som 

gällde, och böter var inte ett så betydande straff längre.49 

 

6. Undersökning 

Tingsplatsen i Sjuhundra härad låg i Rimbo, med ett undantag då ett extra ting hölls den 30 

april 1638 i Bergsby länsmansgård.50 Enligt landslagen skulle det vara tre tingsperioder om 

året, som hölls vinter, sommar och höst. I Njurunda härad var det ett ting om året fram till 

1617. Efter det hölls två ting hölls varje år, höst-, eller vinterting och ett vårting.51  

Resultatet redovisas efter Sundins principer för kategorisering av brott och straff. Varje 

enskild handling har räknats, och inte hela mål. Ett mål kunde innehålla flera domar om den 

åtalade begått flera olika brott.52 

 

6.1 Brott i tinget 

Det var inte bara civila tvister och brottsmål som registrerades i domböckerna. Även till 

exempel allmänna meddelanden, registrering av köp och försäljningar bokfördes. Vanligt 

förekommande var uppbuden av jord, tomter och hus inom häradets gränser.53 

_______________________________________________________________________ 
 

48 Inger (1997), s. 121. 
49 Ibid, s. 159. 
50 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade av Nils Sundelius. (1984), s. 9. 
51 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot. 

Stockholm 1982, s. 13. 
52 Sundin (1992), s. 55. 
53 Ibid, s. 73. 
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Detta redovisas i denna undersökning under egendomskategorin. De 1573 brotten har delats in 

i 6 kategorier. Den första kategorin är Stöld, där olika former av stölder och snatteri ryms, 

men även exempelvis handel med stulna varor. Den andra kategorin är Våld, vilket innebär 

olika former av våldsbrott som exempel mord, dråp eller kroppsligt våld mot någon annan 

person. Tredje kategorin är Sedlighet, där exempelvis hor, lönskaläge, tidelag, incest och 

våldtäkt redovisas. Kategori fyra är Tvist, och den innefattar bland annat olika tvister som 

jordtvist, arvstvist, tvister om djur, tvister om spannmål, förtal och stämning, misstankar om 

brott. Tvister är även de mål där en person anklagas för brott, men inget straff utdöms. Femte 

kategorin benämns Egendom, och rymmer mål om olika egendomsfrågor som uppbuden av 

jord, hus och tomter och jordebrev. Den sista och sjätte kategorin benämns Övrigt. De brott 

som placerats här faller inte in i några av de andra kategorierna. De är ganska många till 

antalet, men av så många olika slag, så de inte kan utgöra egna kategorier. Exempel på brott i 

denna kategori är brott mot domstolen, religionsbrott, skattebrott, vite, trolldom, kyrkobrott, 

avlade ed och tillkännagivande. I vissa fall har åtalspunkten ajournerats eller skjutits upp till 

nästa tingsmöte, dessa har räknats till denna kategori.  

 

Tabell 1 belyser de olika ärenden som Sjuhundra härad och Njurunda härad tingsrätter 

hanterade under de undersökta åren.  

Tabell 1. Målens antal och procentuella fördelning vid Sjuhundra häradsrätt 1601-1651 (Sh), 

och Njurunda häradsrätt 1609-1651 (Nj). 

 

 

 

 

 

Källor: Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672. Hellbom, Algot. 

Stockholm 1982. Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade av Nils 

Sundelius. Norrtälje 1984. 

 

 

Måltyp Härad (Sh) 
Antal 

 
Procent 

Härad (Nj) 
Antal 

 
Procent 

  

Stöld 36 4,5 26 3,4  
Våld 52 6,4 41 5,3  
Sedlighet 22 2,7 33 4,3  
Tvist  277 34,4 370 48,2  
Egendom 
Övrigt 
 
Summa 

327 
92 

 
806 

40,6 
11,4 

 
100 

88 
209 

 
767 

11,5 
27,3 

 
100 

 

Härad

Summa: 806 100 767 100
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Denna tabell visar att det fanns många olika uppgifter som tinget hade. Det var inte enbart 

brottsmål som stöld, våld och sedlighetsbrott, utan den större delen av tingets uppgifter i 

Sjuhundra härad bestod i egendomsmål och tvistemål, 40,6 % och 34,4 %. De vanligaste 

målen i Njurunda var tvister och kategorin övrigt, 48,2 % respektive 27, 3 %.  

Det allra vanligaste brottet i Sjuhundra härad var olika typer av egendomsmål, 40,6 %. Det 

var ärenden som rörde fast egendom som köp och försäljning av jordegendomar och arv.  

Ett exempel från Sjuhundra härads dombok från den 5 februari 1616: ”Uppbjöds första 

gången 2 öresland hus och jord i Valby i Husby-Skederid socken”.54 Denna kategori av mål 

kom först på tredje plats i Njurunda härads ting med 11,5 % av målen.  

Det vanligaste målet i Njurunda härad var olika typer av tvister. Det var vanligt med att det 

ställdes återkrav på de som anklagades. Exempel från Njurunda dombok, 1619: ”Erik 

Håkansson I Mjösund 2 gör upp med sin broder Olof om deras arvjord”.55 Från 1628 kan detta 

exempel läsas: ”Erik Persson i Sedlo 2 kräver grannar på gottgörelse för skada på säd som 

svin åstadkommit”.56 Från 1642: ”Lars Nilsson i Nolby krävs på en bönbok”.57 Det visar att 

tvisterna kunde vara av olika slag, alltifrån tvister mellan släktingar till tvister om skador på 

grödor och till att en bönbok återkrävdes. 

Näst vanligast i Sjuhundra härad med 34,4 %, var olika typer av tvistemål. De vanliga 

tvisterna handlade om jord/jordgränser, spannmål, arv, förtal och/eller om djur. Ett tvistemål 

från 1619 handlade om löv:  

Kom till rätten bönderna i Håsta och klagade i bönderna i Tomta att de hade tagit från 

dem 350 kärvar löv. Däremot sade domaren och några i nämnden att lövet var brutet 

på Tomta skog, och därför blev Tomtabönderna tilldömda lövet.58 

 

___________________________________________________________________________ 

54 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 36. 
55 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 40. 
56 Ibid, s. 77. 
57 Ibid, s. 133. 
58 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 44. 
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Kategorin övrigt var den näst största kategorin i Njurunda härad med 27,3 %. I denna grupp 

återfinns mål som domstolstrots, lövjeri (trolldom), hyst legelöst folk, rymt från fängelse, 

tillkännagivande, skattetredska, sålt varor trots förbud och även de mål som varit svårtolkade 

har hamnat i denna kategori. Ett exempel på lövjeri från 1635:  

Merit i Rotuick ähr blifuin berychta för Truldom af sin granne Oluf Olsson och 

effter tuenne Rannsachninger på tinget kunne ingen beuisa igenom Någät sätt 

Derför giorde hon sin lagfäste eedh Fyllest medh sine gran(ner) och dömdes 

fri.59  

Ett annat exempel från denna kategori är ett mål om tillkännagivande från 1619: ”Lars Olsson 

i Maj 1 har trolovat Erik Olssons dotter i Berga 5, Karin”.60 

I Sjuhundra härad kom gruppen övrigt på tredje plats med 11,4 %, betydligt mindre än 

Njurundas grupp med övrigt. Här redovisas bl.a. mål som edgång, oljud i tinget, vite, 

förorsakat en hästs död, domstolstrots, tillkännagivande och även de mål som inte går att 

tolka. Ett exempel i gruppen övrigt från 1645: ”Hans Olofsson i Ekeby sakfälldes för 

målsmannadöme att böta 3 mark”.61  

Den tredje största gruppen i Njurunda var egendomskategorin, som var 11,5 %. Här skildras 

mål om olika typer av egendomsärende som uppbjudning av jord, jordbyte, köp och sälj av 

jord och egendom. ”Beslut om fördelning av hus och jord mellan Nils Mickelsson i Dingersjö 

3 och hans broder Håkan”, från 1632.62 

Gruppen om våldsbrott kom på fjärde plats i Sjuhundra härad med 6,4 %. Här förekommer 

olika typer av våldsbrott, som exempel huggit någons arm, slagsmål (både mellan människa-

människa och mellan människa-djur), överfall, mord och vållande till annans död. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

59 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 106. 
60 Ibid, s. 39. 
61 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 82. 
62 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 89. 
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Från 1625 kan man läsa följande domstolsprotokoll: ”Lars Rasmuson i Karby sakfälldes till 6 

mark i böter för att han slog Thomas Olson ett blodigt sår”.63 Ett annat exempel på våld från 

1645:  

Kom till rätten Erich Olufsson i Nedre Åsta och besvärade sig över sin styvson Andres 

Erichsson för att han av överdådighet och mycket fylleri har knuffat och överfallit 

honom. Till detta kunde Andres inte neka. Erich tillspordes om han slagit honom, 

vartill han svarade: Nej, utan allenast sköt och knuffade.64  

Även i Njurunda var våldsbrotten den fjärde vanligaste gruppen med 5,3 % av målen. Det 

som inrymmer dessa mål är exempelvis slagsmål, från 1613: ”Håkan Mickelsson I Dingersjö 

3 har slagit stallbroder”.65 Överfall förekom också, från 1618: ”Gölin i Ängom döms för 

överfall på en piga, som påstås ha avlidit av slagen”.66  

De näst ovanliga målen i Sjuhundra härad var stöld med 4,5 %. I denna återfinns mål om 

bland annat stöld av djur, spannmål, föremål. ”Anders Krok i Kundby sakfälldes för att han 

olovandes har huggit 4 timmerstockar på Ekeby skog till böter 3 mark”, från tingsprotokollet 

1645.67 Det som var de mest ovanliga målen i Sjuhundra härad handlade om sedlighet med 2,7 

% . Målen handlar bland annat om våldtäkt, tidelag, lönskaläge, hor, lägersmål och incest. Ett 

exempel på lägersmål från 1642:  

Ställdes för rätten en gift karl, Per Andersson i Norrby och Skederid socken, samt en 

löskona, Maria Pedersdotter benämnd, vilka genom satans ingivelse och eget ont 

begär har haft lägersmål tillsammans och således genom hordom avlat barn, vilket 

strax efter kristnandet blev dött. Alldenstund denna grova gärning var uppenbar och av 

dem erkänts, dömdes de efter Guds lag Lev 20 till döden.68 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

63Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 58.  
64 Ibid, s. 82-83. 
65 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 65. 
66 Ibid, s. 34. 
67 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 83.  
68 Ibid, s. 75. 
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I Njurunda var det näst ovanliga sedlighet med 4,3 %. Det som går under denna typ av mål är 

till exempel hor, mökränkning, lägersmål och incest. Från 1639 kan man läsa följande: ”Brita 

änka i Bölen har haft lägersmål med soldaten Erik Andersson i Å”.69 Från 1640: ”Lars 

Kristoffersson i Skrängsta 2 åtalas för lönskeläge med Elisabet, sin matmoder”.70  

Den minsta gruppen i Njurunda var stöld med 3,4 % av det som kom upp i tinget. Stöld kunde 

till exempel vara stöld av olika typer av föremål, djur, mat, pengar, spannmål och även 

olagligt fiske. Från 1624: ”Olof Håkansson i Mjösund 3 straffas för båtstöld”.71 Ur ett 

protokoll från 1644 kan läsas följande: ”Hustru Elisabets son i Skrängsta, Olof Olsson, har 

stulit bly från Per Persson i Stångom 1”.72 

 

6.2 Rättsskipning 

Rättskipningen i denna undersökning har studerats genom analys av domböcker från 

Sjuhundra härad under perioden 1601-1651 och Njurunda härad mellan åren 1609-1651. 

Vilka straff var vanligt förekommande för de olika brotten?  

Det var tingsförrättaren, tillsammans med nämndemännen som dömde i de olika målen. Den 

främste av dessa var häradsdomaren. Nämndemännen företrädde sina respektive socknar. 

Förutom att närvara vid tingen skulle de även exempel förrätta syn vid tvister om ägogränser, 

göra arealmätningar och vara gode män i till exempel arvsfrågor. De som även var närvarande 

vid tingen var allmänheten, de svarande, kärande, vittnen och de som förde talan i egen sak.73 

Straffen har kategoriserats i 7 kategorier: Böter, förlikning, fäste lag, kistan/sockenhäktet, 

dödstraff, frikändes och övrigt. Böter och förlikning var de vanligaste straffen. Fäste lag tas 

upp som en kategori, då straff inte utdöms vid det fösta tillfället, utan skjuts upp till nästa 

tingsmöte. Kistan/sockenhäktet, dödstraff och frikännande är inte många till antal och ingår i 

kategorin övrigt.  

 

________________________________________________________________________________ 
 

69 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 117. 
70 Ibid, s. 120. 
71 Ibid, s. 62. 
72 Ibid, s. 146. 
73 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 7. 
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Frikänning är inget ”straff”, det är däremot en dom som har utdömts av tinget, därför ingår de 

i en kategori. I Sjuhundrahärads socken tilldömdes ingen kistan/sockenhäktet, därför finns det 

inte några fall därifrån. Kategorierna redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Straffens antal och procentuella fördelning vid Sjuhundra häradsrätt 1601-1651 

(Sh), och Njurunda häradsrätt 1609-1651 (Nj). 

 

 

 

 

 

 

Källor: Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672. Hellbom, Algot. 

Stockholm 1982. Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade av Nils 

Sundelius. Norrtälje 1984. 
 

Tabellen åskådliggör vilka straff som dömdes ut vid tingen. Den större delen av straffen som 

dömdes i Sjuhundra härads socken bestod av böter och förlikning med 43,8 % och 25,6 %. De 

vanligaste straffen i Njurunda var även där böter och förlikning, 52,0 % respektive 34,0 %.  

Böter var det vanligast straffet i Sjuhundra härads socken med 43,8 %. Böter kunde utdömas 

av olika målstyper som exempel sedlighetsbrott. 1642 12 september:  

Sakfälldes för lönskaläge Jöran Erichsson i Husby by till böter 40 mark och hans kona 

Margreta Nilsedotter, nuvarande hemvist i Kragsta och Lohärad socken, till böter 20 

mark.74  

Andra brott som kunde ge böter var tingsstämning (om man inte kom till tinget och man var 

kallad) eller om man dragit kniv.75 

 

___________________________________________________________________________  

 

74Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 79. 
75 Ibid, s. 80, 103, 

Straff Härad (Sh) 
Antal 

 
Procent 

Härad (Nj) 
Antal 

 
Procent 

  

Böter 187 43,8 293 52,0  
Förlikning  109 25,6 194 34,0  
Fäste lag 68 15,9 34 6.0  
Kistan/sockenhäktet 0 0 8 1,4  
Dödstraff 
Frikändes 
Övrigt 
 
Summa 

10 
26 
27 

 
427 

2,3 
6,1 
6,3 

 
100 

9 
21 
8 
 

567 

1,6 
3,7 
1,4 

 
100 

 

 

Härad

Summa: 806 100 767 100
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Hur mycket böter det blev var beroende på hur mycket våld som hade förekommit, det var 

ibland böter efter antal slag. Från den 16 februari 1625 kan man läsa: ”Lars Rasmuson i Karby 

sakfälldes till 6 mark i böter för att han slog Thomas Olson ett blodigt sår”.76 Från 19 oktober 

1649:  

Lars Andersson i Mjölsta sakfälldes för 3 blånader, som han av ”brådom skillnadt” 

med sten tillfogat hustru Marie, en knekthustru sammastädes, till böter á 3 mark, (gör) 

9 mark.77 

I Njurunda var det också böter som var det vanligaste straffet med 52 %. Detta förekom 

exempelvis vid tredska(domstolstrots), hemsökning, läppegäll, lövjeri (häxeri). 1610 döms 

Nils Olsson I Torrsjö för hustruns lövjeri till 9 mark.78 Ett annat brott som kunde ge böter var 

våld. Den 20-21 februari 1634 dömdes Håkan Mickelsson i Dingersjö 3 för överfall på sin far, 

till 50 daler böter.79 

Några mera ovanliga brott som även det gav böter, från 1620: ”Mickel Larsson i Häljum 5 har 

obehörigen sålt sin broders jord”, böter 3 mark.80 Från 1639: ”Joen Johansson i Hellium har 

avvikit”, böter 40 mark. Han var en ung dräng som mot förbud gett sig iväg från landet.81 

Även sedlighetsbrott kunde ge böter och det visar en dom från 1620: ”Sigrid Håkansdotter i 

Skottsund 2 har haft lägersmål med en knekt”. För detta dömdes hon till böter, 20 mark. 

Knekten fick inget straff för Sigrid visst inte namnet på knekten.82 Stöld är ett annat exempel 

som gav böter: ”Olof Olsson i Solberg har stulit mat från Jakob Olsson i Svedje”. Detta var 

1642 och gav Olof 3 marker i böter för snatteri.83 

Förlikning var en vanlig dom i Sjuhundra härads socken, 25,6 % tilldömdes någon form av 

förlikning. En förlikning kunde vara att nämnden i tinget uppmanade den åtalade att återställa 

den skada han tillfogat den andre eller på annat vis kompensera skadan som uppstått.84 

___________________________________________________________________________ 

76 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 58. 
77 Ibid, s. 103. 
78 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 19. 
79 Ibid, s. 103. 
80 Ibid, s. 43. 
81 Ibid, s. 117. 
82 Ibid, s. 43. 
83 Ibid, s. 132. 
84 Ibid, s. 39. 
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Ett exempel på förlikning från den 30 april 1617:  

Samma dag blev Erich murmästare i Tjäratorpet och Peer Matzson fogdekarl förlikta 

om den skada Erich hade fått, så att Peer Matzson skulle ge honom 3½ spann säd.85  

Från den 20 juni 1645 kunde förlikning vara så här:  

Avsades att Hans Hagenschildt, dikesgrävare, skall ge Hans Michelsson i Medevi ½ 

lass hö för den skada, som hans häst gjort i Hans Michelssons höstack.86 

Även i Njurunda härad var förlikning en vanlig dom med 34 %. Det handlade många gånger 

om att återställa en skada som skett, antingen orsakad av ett djur eller en människa, och/eller 

annan kompensation som varor eller pengar. 1628: ”Hustru Rådgärd i Ängom begär av Elias 

Olsson och Mårten Helsing i Ängom 5 ersättning för skadad säd”. För detta skulle hon ha ett 

skadestånd på ½ tunna råg.87 1641 ska Per Larsson i Nolby ersätta lille Per Olsson för en tunna 

strömming.88 ”Olof Persson i Skärsätt 1 får ersätta hustru Anna i Juni 6 för hö”. Denna dom är 

från 1649 och förlikning här var att Olof Persson blev dömd att betala Anna 10 marker för en 

skrinda hö som han hade tagit hand om året tidigare.89 

Den tredje vanligast domen i både Sjuhundra härads socken, 15,9 %, och Njurunda socken, 6 

%, var ”fäste lag”. Detta innebar att man gick ed, svor sig fri, gick i god för, bedyrade sig 

egen eller någon annans oskuld tills närmare rannsakning skett och då oftast tills nästa 

tingsmöte då målet togs upp igen.90 

Med 6,3 % av straffen kommer kategorin övrigt på fjärde plats i Sjuhundra härads socken. De 

straff som är inräknade här kan exempelvis vara när straffet inte är väldefinierat. Det finns ett 

brottsmål med anklagelse men inget definierbart straff. Övrigt kan även vara vite, spöstraff, 

att den anklagade dömdes efter den 6 kapitlet Såramålsbalken, dömdes efter 7 och 8 kapitlet 

Tjuvabalken.91 

______________________________________________________________________________ 
 

85 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 39. 
86 Ibid, s. 81. 
87 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 77. 
88 Ibid, s. 128. 
89 Ibid, s. 168. 
90 Ibid, s. 363. 
91 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 60, 62. 
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Från den 8 mars 1626:  

Hans Mickellsson landbofogde till Mörby tog dom på Hans Michelson i Söderby för 

½ spann salt som han hade stulit och dömdes efter 7 kapitlet Tjuvabalken.92 

Frikänning var det fjärde vanligaste ”straffet” i Njurunda härad. Exempel på vad de anklagade 

kunde frikännas för var förtal/ anklagelser av olika karaktärer exempelvis för lägersmål, 

trolldom och stöld.93 1624 blev Nils Olsson i Bunsta 2 anklagad för stöld av ett silverbälte. 

Det gick inte att bevisa hans skuld, så han frikändes.94  

 Med 6,1 % kom kategorin frikänning på femte plats i Sjuhundra härads socken. De som 

frikändes stod åtalade för förtal och olika typer av anklagelser. Det kunde exempel vara 

anklagelser om stöld, trolldom, hor och tidelag.95 

Från 1642 är ett mål om tidelag, där en 10-årig pojke blir anklagad för tidelag, men frikändes. 

Han hade tvingats till att erkänna då han sattes i kistan av några vuxna män på grund av 

anklagelsen. När han stod inför tinget berättade pojken att han var rädd och fruktade för sitt 

liv om han inte hade bekänt. Nämnden valde att fria pojken, då barn kunde bli lockade eller 

skrämda att erkänna sådant de aldrig gjort.96 

Det femte vanligaste straffet i Njurunda socken var dödstraff med 1,6 %. Här var det 

högmålssaker som sedlighetsbrott och lövjeri som gav dödstraff. Från 1627 kan man läsa 

följande: ”Om bonden Nils Klemensson i Å 4 som döms att mista livet för sitt förhållande 

med sin legepiga”.97 Från 1642: ”Elin i Kvissle, beryktad för trolldom, dömdes att å båle 

brinna, men målet hänsköts till hovrätten”.98  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
92 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 60. 
93Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 26, 36, 63. 
94 Ibid, s. 63. 
95 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 25, 27, 76, 105, 112. 
96 Ibid, s. 76. 
97Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 73. 
98 Ibid, s. 135. 
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Det minsta vanligaste straffet i Sjuhundra härads socken var dödstraff med 2,3 %. Typ av 

brott som kunde ge dödstraff var till exempel stöld, dråp och lägersmål.99 Från 9 juni 1648:  

Ställdes för rätten Anders Pedersson i Norrby, en gift karl, som anklagades för bedrivit 

hor med en löskona Margreta N:dotter, vilken nu var borta. Anders bekände och 

dömdes från livet enligt Lev:20.100 

Vid ett tillfälle 1649, dömde tinget en kvinna till döden genom att hon skulle brännas på bål. 

Brottet var lägersmål och hon hade fött ett barn som hon övergivit och mördat. Mannen 

dömdes också till döden, men det var inte preciserat hur domen skulle fastställas.101 

De som var det näst ovanligaste straffet i Njurunda socken kategorin övrigt. De straff som 

innefattar kategorin övrig kunde vara när straffen inte direkt är definierade.102 

Ett exempel är från 1635 där Björn Olsson i Gästa 1 begär att bli befriad från kvarntull för 

hustru Cecilia: ”… dömdes at han skall suara till Tullen, om han icke elliest slippa kan”.103 

Det ovanligaste straff som utdömdes i Njurunda härad var kistan, som 1,2 % dömdes till. Från 

1644:  

Elisabet i Skrängsta berychta Per Persons hustru hafua tubba Elisabetz dåtter att taga 

Något korn och föra sigh thet tilhanda, Detta kunne Elisabet inte beuisa, derför kastas 

hon i kistan för sin mundh.104 

Ett annat exempel är från 1651 där Per Person i Solberg har sålt en tunna korn mot förbud, 

han fick böter men kunde inte betala så han fick sona sitt brott med ett dygn i kistan.105 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

99 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 15, 44, 93. 
100 Ibid, s. 93. 
101 Ibid, s. 99. 
102 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 108. 
103 Ibid, s. 106. 
104 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 

(1982), s. 147. 
105 Ibid, s. 178. 



29 
 

6.3 Genusperspektiv  

Genom granskning av domböcker från Sjuhundra härad under perioden 1601-1651 och 

Njurunda härad mellan åren 1609-1651, har fördelningen av antal kvinnor och män som 

befann sig i tinget av olika orsaker redovisats i tabell 3.  

Tabell 3. Antal och procentuella fördelning gällande män och kvinnor som var vid tinget, i 

Sjuhundra häradsrätt 1601-1651 (Sh), och Njurunda häradsrätt 1609-1651 (Nj). 

 

 

 

 

Källor: Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672. Hellbom, Algot. 

Stockholm 1982. Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade av Nils 

Sundelius. Norrtälje 1984. 

 

I Sjuhundra härads ting var männen tydligt överrepresenterade i tinget. Andelen kvinnor var 

13 % och männen 87 %. Målen som kvinnorna befann sig i tinget för, var exempelvis 

sedlighetsbrott, olika typer av tvister, lövjeri, egendomsmål och domstolstrots.106 

Ett exempel där kvinnan befann sig i tinget från 24 maj 1626: ”Hustru Karin i Rilanda för att hon 

inte kom till rätten, 3 mark”. 107 

Ett annat exempel från 15 september 1651: ”För stämning sakfälldes Kirstin Tommesadotter i tjänst 

hos Johan Bengtsson i Ultuna, stämd av Jöran Pedersson i Getingbol, till böter 3 mark.108 

Männen representerades i alla typer av mål. När det gällde de grövre brotten som dråp, stöld 

och våld var det i stort sett endast män som stod inför tinget för detta.109  

___________________________________________________________________________ 

106 Sjuhundra härads domböcker1601-1651, tolkade och kommenterade, tolkade och kommenterade av 

Nils Sundelius (1984), s. 25, 41, 45, 59, 61. 
107 Ibid, s. 61. 
108 Ibid, s. 113. 
109 Ibid, s. 56, 60, 62. 

 

 Härad (Sh) 
Antal 

 
Procent 

Härad (Nj) 
Antal 

 
Procent 

  

Män 
kvinnor 
 
Summa 

1402 
211 

 
1613 

 

87 
13 

 
100 

1257 
351 

 
1608 

78 
22 

 
100 

 

Härad

Summa: 806 100 767 100
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I Njurunda härad var kvinnornas andel i tinget 22 % och männen 78 %. Det var 

sedlighetsbrott, stöld, lövjeri, förtal, tvister och egendomsmål som var vanligt förekommande 

då kvinnorna var inblandade.110 

Från 1632 kan man läsa i domboken att Olof Kaxes hustru, Märta, i Juni är beskylld för 

trolldom. Ett annat exempel på kvinnor i tinget från 1627: ”Elin Ersdotter i Berga 5 råkar illa 

ut för knekten Olof Hansson, och båda döms att mista livet”. Ytterligare ett exempel från 

1651: ”Ingrid i Bränne uppbjuder sin jord tredje gången” och från 1646: ”Valborg piga kräver 

hustru Märta i Dingersjö2 på lön”.111 

Männen var representerade i alla målstyper och ett exempel på förtal från 1633: ”Per 

Mickelsson anklagas av Olof Klemensson i Å 1 för att ha vållat eldsvåda”.112 

 

7. Sammanfattande diskussion 

Under 1600-talet straffades både kvinnor och män för de brott de begick och brotten 

rannsakades inför tinget. Syftet med uppsatsen är att utifrån domboksprotokoll göra en 

komparativ analys av rättsutövningen i Njurunda och Sjuhundra härad 1601-1651. 

 

När resultatet av studien diskuteras bör man tänka på att det kan finnas viss osäkerhet 

beträffande källorna, då primärkällorna inte har använts. Resultatet är en sammanfattning av 

det material som beskrivits i de bearbetade primärkällorna som utgörs av domböcker. En del 

av arkivmaterialet saknas så resultatet kunde eventuellt sett annorlunda ut om alla 

tingsprotokoll hade funnits tillgängliga. Avgränsningen i tid (1601-1651) anses relevant då en 

bild av hur brotten och straffen framställdes, kan urskiljas. Denna studie har inte granskat 

vilka straff personerna fick för sina brott, inte heller om kvinnor fick annorlunda straff än 

män.  

Med det material och den tidsperiod som undersökts går det, enligt min mening, att få en bild 

av hur brott, straff och genus var fördelade under den undersökta tidsperioden. 

__________________________________________________________________________ 
110 Tingsprotokoll för Njurunda, ur Medelpads domböcker 1609-1672, utgiven av Hellbom, Algot, 
(1982), s. 46, 49, 71, 86, 125, 167. 
111 Ibid, s. 75, 88, 163, 181, 
112 Ibid, s. 95. 
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För att upprätthålla lag och ordning så ska det finnas ett fungerande rättsystem. Det 

kännetecknas av att det finns både lagar och de som dömer. Under tidens gång har det ägt rum 

en ständig utveckling av både lagar och rättssystemet. För att förstå hur straffen var 

beskaffade, bör man enligt Sundin även granska samhället och människors livsvillkor. Den 

judiciella revolutionen gjorde så att staten ökade sitt inflytande på den lokala nivån. Böter var 

vanligt förekommande, men ibland kunde inte den dömde betala, då fanns det möjlighet att 

omvandla straffet till kroppsstraff istället. Även om det fanns en skriven lag, så tilläts en 

flexibilitet när det gällde tolkning av lagen och straffen.113 

  

Resultat visar att den vanligaste måltypen i Sjuhundra härad var egendomsmålen, medan det 

som var vanligast förekommande i Njurunda härad var olika typer av tvister. Överlag har 

många likheter framträtt mellan de två undersökta häraden. Egendomsmålen uppgick till drygt 

40 % i Sjuhundra härad och tvisterna i Njurunda härad till drygt 48 % av målen. Tvisterna i 

Sjuhundra uppgick till lite mera än 34 % och egendomsmålen i Njurunda härad till drygt 11 

%. Kategorin övrigt var näst vanligast i Njurunda härad med drygt 27 % och i Sjuhundra 

härad uppkom dessa mål till drygt 11 %. Mål som stöld, våld och sedlighetsbrott följer 

varandra i de båda häraden, de uppnår cirka 13 % på båda ställen. Resultatet visar att de mest 

frekventa påföljderna av brotten var böter, förlikning och att målen blev framskjutet till nästa 

ting. Dessa tre påföljder uppkom till mellan 85-92 % i de båda häraden. Granskas 

genusperspektivet inför tinget, visar det att männen var mest förekommande i tingens olika 

mål med 78 % i Njurunda härad och 87 % i Sjuhundra härad.  

 

Det kan finnas olika orsaker till att egendomsmålen var mera vanligt förekommande i 

Sjuhundra härad än i Njurunda härad. Enligt Sundin är inte stora skillnader slumpmässiga, 

utan kan bero på många olika faktorer. Det är inte alltid man kan få fram den exakta 

orsaken.114 En förklaring till egendomsmålen i Njurunda kan vara den orsak som Taussi 

Sjögren belyser i sin undersökning, att bördsrätten var starkt förankrad hos bondeklassen i 

Njurunda. Majoriteten av egendomstransaktionerna skedde inom släkten, men det uppstod 

luckor mellan generationerna av olika anledningar, och då gick egendomen ur släktens ägor. 

Resultatet stämmer även överens med Gudrun Anderssons undersökning om Askers härad 

avseende egendomsmål och detta visar sig också i Sundins undersökning. 

___________________________________________________________________________ 
 

113 Sundin (1992), s. 8-11. 
114 Ibid, s. 19. 
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Tvisterna i min undersökning kunde vara av olika slag. Det var den vanligaste måltypen i 

Njurunda härad och näst vanligast i Sjuhundra härad. Tvisten kunde exempelvis handla om 

djur, grödor, jord eller förtal, en typ av tvist var arvstvisten. En arvstvist kunde medfara att 

kvinnan fick problem med sitt boende när hennes man avlidit, exempel kunde kvinnans 

nuvarande målsman, som kunde vara hennes svärfar, köra bort henne från gården. Detta 

exempel kan förklaras av de sociala förhållandena, då alla bodde tillsammans i samma hus. 

Ett mål av detta slag kunde läggas fram i tinget och med påföljd att de uppmanades till 

förlikning före nästa ting.115 Livsstilsteorin kan ha betydelse för att förklara uppkomsten till 

denna måltyp, där vissa livsstilar i större utsträckning än andra, leder till brott.116 Detta 

bekräftar mitt resultat i undersökningen, att tvister var en vanlig måltyp inför tinget och även 

påföljden, förlikning. Taussi Sjöberg styrker att tvistemålen var vanligast förekommande inför 

tinget och det kunde handla om förolämpningar och ärekränkning.  

 

En förklaring till att tvisterna var så vanligt förekommande kunde vara att tinget användes för 

att konstruktivt lösa konflikter, men tvister kunde även lösas utanför tinget. En förklaring till 

det kan vara straffpåföljden. Människorna förstod att det kunde finnas en möjlighet att även 

de själva kunde få ett straffpålägg. En av orsakerna att man gick till tinget kunde vara att man 

ville lösa konflikten. Ett tecken på detta var att många tvister slutade med förlikningar. En 

annan orsak var hedern, och ett sätt att bevara sin heder var att gå till tinget, att göra det till en 

rättssak. Enligt Furuhagen hade många av de konflikter som drogs inför tinget sitt ursprung 

från falska anklagelser eller beskyllningar som inte gick att bevisa. Anklagelserna kunde 

handla om stöld där den anklagade gick till tinget för att få upprättelse, det var viktigt att få 

försvara sin ära och heder. Det kunde sluta med den anklagade blev frikänd medan den som 

hade anklagat blev dömd för förtal. Då det var hårda straff för stöld var det viktigt att bli friad 

för detta, men det fanns även en angelägenhet att bli befriad från ett vanhedrande rykte som 

exempel tjuv. Hedern och äran var viktigt att upprätthålla, då de sociala relationerna var täta 

mellan människorna, de levde tätt tillsammans.117 Äran var viktig att upprätthålla, det kan vara 

en orsak till att de tvistade om detta i så stor utsträckning i tinget.118 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

115 Taussi Sjöberg (1996), s. 196-197. 
116 Lindgren et al. (2002), s. 36. 
117 Furuhagen (1996), s. 156-157. 
118 Taussi Sjögren (1996), s. 131. 
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Taussi Sjöberg har använt andra kategorier gällande målstyperna, än i denna studie, så hennes 

vanligaste brott var förtals-, sedlighets- och våldsbrott. Även brott mot staten var vanligt, och 

de vanligaste kvinnobrotten var lägersmål, våld och trolldom. Denna studie har inte analyserat 

genusperspektivet på samma vis som Taussi Sjöberg. Här åskådliggörs endast kvinnornas 

förekomst i tinget i jämförelse med mannens, medan Taussi Sjöberg har studerat kvinnornas 

brott och straff, och även relationerna i samhället och hur människor förhöll sig till varandra.  

 

I kategorin övrigt i min undersökning återfinns de som anklagades för trolldom och lövjeri. 

Enligt Häthén finns egentligen inga faktorer som kan förklara varför detta så kallade icke-

brott ledde till så mycket lidande för den anklagade, men att det har påträffats sociala och 

kulturella faktorer som kan förklara häxprocesserna, till exempel kunde angivare räkna med 

både sociala och ekonomiska fördelar.119 Taussi Sjöberg beskriver lövjeri i Njurunda i sin 

undersökning. Trolldomsmålen var inte så vanligt förekommande i Njurundatinget, men de 

fall som figurerade betraktades som allvarliga, där till och med dödsstraff ålades, och detta 

drabbade i stort sett bara kvinnor som var ensamstående, änkor eller ogifta.120  

 

Vid en jämförelse mellan de minst vanligaste målstyperna, stöld, våld och sedlighet, så visar 

sig ingen påfallande skillnad mellan dessa måltyper. De är lika vanligt förekommande i båda 

häraden. Förklaringar till att detta brott upptog tingets tid och resurser, kunde vara att staten 

ville stärka sin makt och då var de tvungna att försvaga eller förändra den lokala 

maktstrukturen i samhället. Släktmakten skulle försvagas och det gjordes genom att staten 

bestämde och bestraffade det som de ansåg var ett allvarligare brott. Kyrkan vill även ta 

kontrollen över äktenskapet där äktenskap och sexualitet var intimt tillsammans och där 

otrohet ansågs som ett av de värsta brotten en människa kunde begå. Utomäktenskapliga 

relationer kriminaliserades eftersom de ansågs vara ett hot mot äktenskapet. När dessa brott 

bestraffades användes Gamla testamentet som giltig lag mot sedlighetsbrott, där straffet kunde 

vara dödstraff.121 Synen på otillåtet könsumgänge skulle kompensera kvinnans make, om hon 

var gift, eller kvinnans släktingar om hon var ogift.122 

 

___________________________________________________________________________ 

119 Häthén (2004), s. 75-78. 
120 Taussi Sjögren (1996), s. 127-129. 
121 Ibid, s. 135-141. 
122 Sundin (1992), s. 129. 
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Den gifta kvinnan fick ett hårdare straff än mannen eller om kvinnan var ogift. Hor var belagt 

med dödsstraff, men mildrades ofta till böter.123 Enligt Moses lag skulle hor alltid vara belagt 

med dödsstraff.124 Sedlighetsbrott och fysiskt våld förekom i stor omfattning i Anderssons 

undersökning medan dessa måltyper endast uppkom till drygt 9 % tillsammans i denna studie.  

 

I resultat kan läsas att böter var det vanligaste förekommande straff vid alla typer av brott. 

Sedlighetsbrott kunde ge böter och kvinnan fick ofta lägre bötesstraff än männen. Kvinnan 

hade inte samma rättskapacitet som mannen, och kunde därför inte straffas för sina handlingar 

på samma vis som mannen.125  

Förlikning var ett sätt att konstruktivt sätt att lösa olika typer av konflikter och visade även på 

att rättsskipningen kunde visa sig vara flexibel. Det skapade också en möjlighet till att 

parterna försonades och att brottsoffret kompenserades, utan att den skyldige drabbades av 

allför hårt straff.126 Det var nog viktigt för hela samhället att konflikterna löstes, så ingen blev 

utesluten. Uppgörelsen var av olika slag, både ersättning i pengar och i varor. Det kunde vara 

enklare för den som var ålagd att ersätta motparten med varor istället för med pengar. Varorna 

kunde redan finnas i ägandet, medan det kunde vara svårare att få fram pengar. Vid upprepade 

lägersmål straffades kvinnan med böter, hade hon inga pengar att betala böterna med 

omvandlades de till kroppsstraff, enligt den kungliga straffordningen.127 I och med denna 

omvandling av straffet fick rättsskipningen ett drag av ojämlikhet, de fattiga fick plikta med 

kroppen som nog var ganska så kännbart och innebar en större vanära än de som var mera 

välbärgade och kunde betala.128 Även Sundin bekräftar att böter var det vanligaste straffet, 

förvisning kunde också användas, men staten ansåg att man bara flyttade på problemet, så i 

mitten av 1650-talet kunde bötesstraffet omvandlades till kroppsstraff. Andra straff som 

förekom var fängelse, som ökade under 1600-talet, och då främst som omvandlingsstraff för 

de fattiga.129 

 

__________________________________________________________________________ 

123 Sundin (1992), s. 135. 
124 Ibid, s. 129. 
125 Furuhagen (1996), s. 169. 
126 Ibid, s. 133. 
127 Taussi Sjögren (1996), s. 148. 
128 Furuhagen (1996), s. 63. 
129 Sundin (1992), s. 138. 
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Ibland ansågs inte böter som tillräckligt, då dömdes dödstraff, som exempelvis vid dråp med 

vilje, hor och stöld. Detta straff kunde däremot omvandlas till böter, men inte alltid.130 Många 

av straffen bestod av böter, var det för att de inte kunde avvaras då det behövdes arbetskraft i 

hemmet eller på gården? De var kanske tvungna att vara med i det dagliga arbetet på gården 

för försörjningen?  

Kistan/sockenhäktet utdömdes endast i Njurunda häradsting. Vad som egentligen menades 

med att kastas i kistan är svårt att få fram. Vid ett tillfälle när straffet utdömdes, enligt 

resultatet, var när den anklagade fick böter, men han kunde inte betala. Så någon typ av 

skamstraff bör det sannolikt varit. I Sundins För Gud, staten och folket kunde fängelse 

användas som ett avskräckningshot.131 Både andelen dödstraff och frikännande domar följde 

likartade mönster. Kunde inte anklagelsen bevisas så blev det oftast en frikännande dom, 

dessa anklagelser var ofta förtal, men även vid sedlighetsbrott.132 Det var sedlighetsbrott och 

lövjeri som gav dödstraff. Dessa höga straff verkade troligen både avskräckande och även i ett 

fostrande syfte.133  

 

Resultatet i denna studie angående kvinnornas förekomst i tinget var jämförligt med de dessa 

tidigare undersökningar. Undersökningens resultat visar att i Sjuhundra härad var det 13 % 

kvinnor inför tinget och i Njurunda härad 22 %. Andelen kvinnor inför tinget kan vara en 

konsekvens av stormakttiden. Många av männen drog ut i krig och kom aldrig tillbaka, och 

detta lade ett större ansvar på de kvinnor som var hemma.134 Enligt Furuhagen var det fler 

kvinnor än män som dömdes för lönskaläge, förvisso var det även en man inblandad men det 

var inte alltid han ställdes inför rätta eller blev dömd, utan det var enbart kvinnan som blev 

det. Det var även många kvinnor som var anklagade för förtal i Furuhagens undersökning. 

Beträffande anledningen till att kvinnornas brott inte rannsakades vid tinget i samma 

utsträckning som männen, kunde enligt Furuhagen bero på kvinnornas juridiska och sociala 

situation. Kvinnorna hade inte samma juridiska frihet och även den sociala rollen var mera 

tillbakagraden än mannens.135 Denna undersökning tar inte upp vilka specifika brott och straff 

som kvinnor utfört så en djupare jämförelse kan inte göras. 

___________________________________________________________________________ 

130 Sundin (1992), s. 145. 
131 Ibid, s. 138. 
132 Taussi Sjögren (1996), s. 144. 
133 Ibid, s. 144. 
134 Sundin (1992), s. 467. 
135 Furuhagen (1996), s. 95-100.  
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Män och kvinnor hade olika roller och förväntningar på sig, och under 1600-talet var kvinnan 

underordnad mannen. Kvinnan kunde inte alltid föra sin egen talan i tinget, utan det var 

hennes förmyndare som gjorde det, ex mannen eller andra män.136 Andersson redovisar att 

cirka 70-80 % av aktörerna i tinget var män. Precis som Taussi Sjöberg har Andersson även 

undersökt vilka brott som männen och kvinnorna stod anklagade för. Karlsson Sjögren visar 

på ett likartat resultat i sin undersökning angående genusperspektivet i tinget, mellan 10-25 % 

i tinget var kvinnor. Detta visar sig även i Sundins undersökning, där kvinnornas förekomst i 

tinget var mellan 10-20 % och i Taussi Sjögrens undersökning låg kvinnornas andel på cirka 

20 % och mellan 8-25 % i hela riket. 

 

 

8. Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna studie ett resultat där egendomsmål och tvister var vanligt 

förekommande måltyper i tinget. Vidare kan ses att böter och förlikning tillhörde de mest 

förekommande påföljderna och att männen var i majoritet i tinget. Kvinnornas andel var ca 

10-20 %. Den komparativa analysen visar att tvister var bland de vanligaste förekommande 

målen i båda häraden och böter och förlikning de vanligaste påföljderna. Analysen visar även 

att männen var mer representerade inför tinget än kvinnorna, både i Njurunda härad och i 

Sjuhundra härad. Den naturliga fortsättningen på denna studie är att granska domböckerna 

mera ingående gällande vilka måltyper och straffpåföljder som kvinnor respektive män hade. 

Fick kvinnor och män lika straff för samma typ av brott eller var straffen olika för samma typ 

av brott? 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

136 Sundin (1992), s. 162. 
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