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1. Inledning 

Så långt de skriftliga källorna har kunnat visa har samhällena i Sverige, Västeuropa och även i 

Asien formats utifrån en genusordning som vi idag uppfattar utgick ifrån att män helt självklart var 

överordnade kvinnor, en dikotomin, även om graden och karaktären av kvinnors underordning har 

varierat över tid och rum.  Orsakerna till detta diskuterar historiker, och det finns olika 1

uppfattningarna om huruvida denna underordning av kvinnor har existerat överallt och i alla tider, 

och om det är ett uttryck för många sekel av kvinnoförtryck. En viktig debatt pågår också kring hur 

källorna bör läsas, med acceptans för anakronism kontra att försöka se på dåtidens samhällsordning 

utifrån den undersökta tidens kultur, religion och syn på tillvaron i allmänhet. 

Så här kan till exempel ett utdrag från Sjuhundra härads domböcker från 1640-talets Uppland se ut:  

”Samma dag välborna fru Brita Kurk till Väsbyborna för att de har låtit borttaga 13 timmerstockar, 

som frun hade genom sin bonde i  Risby låtit där huggas förutom det bonaden i Härsby själv högg. 

Deras gärning kunde icke ogillas efter den 15. punkten i skogsordningen, och skall i sommar hållas 

rannsakan om vilken av jordägarna som har gjort mer skada på skogen.”  2

Detta exempel kan tolkas som att nämnda kvinna bestämde över bonden, som man också kan 

förmoda var en man då detta rörde sig om tung arbete i en skogsmiljö. Kvinnan förefaller också ha 

haft inflytande över hur skogen användes i Risby bygd, vilket i så fall motsäger att fanns ett utbrett 

kvinnoförtryck i Sjuhundra härad.  

Frågan infinner sig förstås om detta exempel allmänt sett är representativt för genuskontrakten 

mellan män och kvinnor i Sjuhundrads härad vid denna tid? Vad mer kan detta, och andra, ärenden 

vid Sjuhundra härads ting på tidigt 1600-talet, säga oss om förhållandena mellan kvinnor och män i 

Sjuhundra härad? Och i vilken genushistorieforskning passar Sjuhundra härads ting bäst in i: i den 

som hävdar att det fanns ett kvinnoförtryck, eller den som hävdar motsatsen? 

 Kvinnor i Västvärlden, från renässans till nutid, red. Blom,Sogner, Rosenbeck (Stockholm: Liber 1

AB 2006), s. 10-149

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984), 2

s 95
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2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna undersökning är att historievetenskapligt och ur ett genusperspektiv kvalitativt 

och kvantitativt studera och jämföra kvinnor och män som offentliga aktörer på tinget i Sjuhundra 

härad från 1600-talet första hälft, för att undersöka kvinnors och mäns jämställdhet på tinget. 

Resultaten ska därefter jämföras med tidigare genushistoriks forskning, som presenteras i denna 

framställning, för att utröna vilken av dem som de passar bäst in i. Resultaten kommer därefter 

också att analyseras ur ett genusteoretiskt perspektiv kring tänkbara genuskontrakt mellan 

personerna som uppträdde på tinget. Även denna genusteori kommer förstås att presenteras 

närmare. 

För denna målsättning har följande frågor har bedömts vara relevanta att söka svar på i 

tingsprotokollen i Sjuhundra härad: 

* Hur frekvent är män respektive kvinnor agerande på tinget? 

* I vilka slags ärenden på tinget agerar män respektive kvinnor som kärande eller svarande? 

* Dömdes kvinnor och män lika för samma typ av förseelser eller brott?  

* Vittnade både kvinnor och män på tinget? 

* Påverkade social bakgrund hur män och kvinnor dömdes på tinget? 

3. Avgränsningar  
Denna undersökning är begränsad till Sjuhundra häradsting, som har valts efter genomsökning av 

material från flera platser i landet från tidigt 1600-tal. Materialet har bedömts tillräckligt omfattande 

och sträcker sig över en tillräckligt lång tidsperiod för att syftet med undersökning skall kunna 

uppnås. Protokollen från Sjuhundra härads ting omfattar åren 1601 till 1651 och är totalt 767 till 

antalet. Av dem ger 140 stycken ingen information ur genusperspektiv. 627 stycken ärenden ligger 

således till grund för den undersökningen. 

Till detta kommer också en avgränsning i och med materialets beskaffenhet, som vidare beskrivs i 

källpresentationen och källkritiken. 
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4. Källpresentation och källkritik
Tingsprotokollen har vissa förutsättningar för vad som ur genusperspektiv är möjligt att undersöka 

och analysera. Här presenteras källmaterialet från Sjuhundra härads ting. 

4.1 Källmaterialet

Materialet är utgivet av Nils Sundelius i två böcker åren 1984 och 1985.  Den första boken 3

innehåller noggranna avskrifter som är trogna originalhandlingarna, men är skriven i ett modernare 

språk. Boken innehåller också ordförklaringar av äldre svenska ord.  

Den andra boken är en samling fotostatkopior av samma ärenden samt några få rättelser av 

felskrivningar i del 1. Rättelserna består av några få ord, sex datum, ett namn och ett enstaka ord 

som fallit bort.   4

Sundelius har i ett gediget arbete samlat ihop ärenden från Uplands Handlingar i RA (Riksarkivet, 

1601 års verifikationer); originalprotokoll för Sjuhundra härad från Landsarkivet i Uppsala; från 

renovationer  (samtida handskrivna kopior) i Riksarkivet samt från Svea Hovrätts arkiv (Stockholm 

samt Uppsala län). Några få protokoll har han återfunnit i renovationer tillsammans med protokoll 

från andra härader, dels Uppsala län,  dels Stockholms län. Sandelius arbete har haft som syfte att 

underlätta för forskning.  5

Genom några jämförelser med nämna fotostatkopior av tingsprotokollen, är bedömningen för denna 

undersökning att Nils Sundelius arbete är väl genomfört och väl återspeglar de protokollen i de 

domböcker han i huvudsak har skrivit av och tolkat. 

Materialet innefattar totalt 767 tingsärenden för hela perioden (1601–1651). Antalet ting under 

denna period är totalt 77 stycken. Antalet ting per år varierar mellan 0 till 4 stycken. Antalet år då 

protokoll saknas är totalt 15, vara drygt häften innefattar åren 1629 till 1637 (9 år). Ett ärende efter 

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984), 3

samt Sjuhundra härads domböcker 1601-1650 del II: Faksimilutgåva, (1985)

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1650, del II Faksimilutgåva, (1985)4

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984), 5

s. 5.
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denna period hänvisar till ett annat ärende på tinget år 1627. Ett par ärende hänvisar till beslut tagna 

på 1630-talet senare hälft, dock oklart om besluten togs i Sjuhundra häradsting.  

Jag, liksom Sundelius, konstaterar att majoriteten av tingsprotokoll från Sjuhundra härad saknas 

från detta årtionde. De kan ha förkommit, alternativt att ting hölls mer sällan eller inte alls under 

detta årtionde. De övriga luckorna i materialet är jämt fördelade före och efter detta årtionde. Då det  

i dessa fall rör sig om enstaka år är inte uteslutet att ting inte hölls varje år. 

Av de 767 ärendena återkom 20 ytterligare en gång eller mer. Antalet påbörjade ärenden var således 

747 mellan 1601 och 1651. I 140 stycken av ärendena omnämns vare sig namn eller annat som för 

undersökningen är av nytta. Majoriteten av dessa var så kallade uppbudsärenden, i vilka försäljning 

och köp av jord summariskt noterades i protokollen. Övriga ärenden bland dessa var information 

från överheten eller från tingets nämnd.  6

4.2 Källkritik 

Tingsprotokollen från denna tid inte är uniformt skrivna. De varierar innehållsmässigt beroende på 

personerna som på tinget förde protokoll. Ärendena är mer utförligt beskrivande i senare delen av 

perioden, i synnerhet efter 1630-talet. I många ärenden är det också oklart vilka som agerar som 

kärande och svarande. Detta gäller särskilt i civilmålsärendena, som till största delen består av 

tvister mellan människor, mellan socknar och/eller härader.  Inom brottmålen återfinns även 7

kategorier i vilka människor var enbart svarande inför tinget. Det gäller särskilt sedlighetsbrotten, 

samt i ärenden där personer döms för att ha uteblivit från och/eller trotsat tingets regler. I dessa två 

kategorier står ofta personer svarande inför tinget utan att någon är kärande. I slutet av 

undersökningsperioden är det allt fler som kärar även i dessa ärenden.  Framställningen av civil- 8

och brottmålen kommer av dessa skäl att skilja sig något åt.  

Trots dessa brister bedöms materialet, i de ärenden där det tydligt framgår vilka som är 

initiativtagande/kärande och svarande, ur ett genusperspektiv kunna ge undersökningen viktig 

information.  

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984)6

 Ibid.7

 Ibid.8
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Sammanfattningsvis bedöms det totala antalet ärenden i materialet vara tillräckligt många och 

merparten av dem så pass informationsrika, att både en statistiskt och kvalitativ undersökning ur ett 

genusperspektiv är möjlig att genomföra, samt för att i den efterföljande analysen kunna göra 

jämförelser med tidigare forskning i ämnet. 

5. Metod 

Tidigare forskning av andra ting har haft liknande problematik som har beskrivits i källkritiken. 

Marja Taussi-Sjöberg har i Rätten och kvinnorna, som denna undersökning har hämtat 

kategoriindelningen ifrån, inte tydliggjort bedömningsmetoden av ärendena vid Njurunda härads 

ting.  Därför har denna undersökning lagt sig nära Gudrun Anderssons metod i undersökning av 9

ärendena vid Askers härads ting. Andersson identifierar genom närläsning initiativtagare, som också 

kunde vara kärande och svarande.  10

Huvudmetoden för denna historievetenskapliga undersökning har således varit närläsning av 

samtliga 767 ärenden från tinget i Rimbo i Sjuhundrahärad. Ett första steg har varit utsortering av 

de ärenden som inte gett användbar information. Därefter har närläsningen har varit till grund för 

såväl den kvalitativa som den kvantitativa bearbetningen av materialet. Några saköreslängder har 

inte påträffats från detta ting vid denna tid. I närläsningen har kvinnors och mäns närvaro, agerande, 

och initiativtagande/kärande och svarande granskats, samt deras sociala ställning. 

För den kvantitativa undersökningen har alla ärenden bearbetats ur ett genusperspektiv för att få en 

uppfattning om kvinnor och mäns närvaro på tinget. Därefter har ärenden som återkommit till tinget 

sållats bort för att få en statistisk överblick över kvinnor och män som agerande på tinget. De 

agerande på tinget har i sin tur granskats närmare för att, så långt det nu har varit möjligt, få en 

statistisk uppfattning om kvinnor och män som initiativtagande/kärande och svarande. 

Utöver detta har statistiken med ett genusperspektiv delats upp på ärendekategorier, civilmål och 

brottmål med underkategorier. Kategoriuppdelningen ligger så nära som möjligt Marja Taussi 

 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna (Stockholm: Bokförlaget Atlantis 1996)9

 Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och män, (Uppsala: Reklam och Katalogtryck AB 1998). 10

Avhandling, Uppsala universitet, s. 81.
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Sjöbergs kategoriuppdelningar i hennes bok ”Rätten och kvinnorna”, för jämförelse med hennes 

och andras historieforskning i genusområdet.  11

I undersökningen av de agerandes sociala ställning har fokus i närläsningen har varit på titlar, och 

benämningar av personer utifrån Jan Sundins kategorisering.  Nämnda kategoriuppdelningar 12

kommer att presenteras närmare i nästa kapitel. 

Presentationen av denna undersökning är tematiskt upplagd utifrån ärendekategorierna med 

exempel ur tingsprotokollen. Till sist sammanfattas och analyseras undersökningsresultaten i 

jämförelse med tidigare forskning. 

6. Kategoriuppdelning och statistisk bearbetning av källmaterialet 
Kategoriuppdelningen är gjord genom närläsning av materialet. Den ligger nära Marja Taussi 

Sjöbergs kategoriuppdelning i hennes bok Rätten och kvinnorna, i vilken hon beskriver sina 

forskningsresultat från Njurunda häradsting i Medelpad. Det finns vissa skillnader mellan de 

ärenden som förekom på Sjuhundra resp. Njurunda häradsting, vilket medfört att 

katogoriindelningen ej är fullt identisk med Taussi Sjöbergs. 

6.1 Kategorierna på Sjuhundra häradsting 

Kategoriuppdelningen på Sjuhundra häradsting är uppdelade på huvudkategorierna brottmål och 

civilmål. Dessa är i sin tur uppdelade i ett anta ärendekategorier. Brottmålen innefattar:  

* Sedlighedsbrott, Lövjeri (trolldom),  

* Våld,  

* Stöld,  

* Missfirmelse (förolämpning, kränkning, skymf, beskyllning),  

* Utevaro, trots (mot tinget),  

* Olovlig jakt 

* Dråp. 

 Taussi Sjöberg (1996), s 99 samt s 21911

 Jan Sundin, För Gud, staten och folket (Lund:Blom Boktryckeri AB 1992), s 2912
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De civila målen innefattar:   

* Arvsmål (jord, saker),  

* Sytning,  

* Ersättning,  

* jordmål,  

* Skuld konflikt,  

* Övrigt 

Ärendekategorin Jordmål är i sin tur ytterligare uppdelade på ett antal underkategorier: Jord sälj, 

Jord köp, Jord byte, Jord uppbud, Jord konflikt samt Jord övertagit/överlåtit. Denna uppdelning i 

underkategorier av just Jordmål är gjord av kvalitativa skäl för denna undersökning. Dels för att 

jordmålen är en betydande del av alla ärenden, och dels för markegendomar av olika slag på denna 

tid hade stor betydelse för människors sociala- och ekonomiska status. 

Ärendekategorin Arvsmål är av samma skäl indelad i ett par underkategorier: Arvjord, och Saker 

arv. Sistnämnda innefattar sådant som lösören och djur.  

Under Övrigt har ärenden samlats som av något skäl inte passar under någon de ovan valda 

kategorierna. Här återfinns konflikter där till exempel bönders hästar biter varandra, eller där staket 

har rivits utan uttalat motiv. Här har också ärenden som var av mer informativa art eller med oklara 

sammanhang samlats. Det kan tillexempel vara val av nya ledamöter i tingets nämnd. 

Utöver nämnda katigoriseringar har ärendena statistiskt bearbetats så långt det har varit möjligt 

utifrån kvinnlig och manlig närvaro på tingen, och utifrån kvinnor och män som kärande och 

svarande. 

6.2 Social kategorisering 

För bedömning av social status hos de närvarande på tinget har Jan Sundins klassificering av sociala 

grupper på landsbygden lågat till grund.  Sundin har i sina undersökning av Linköpings rådhusrätt 13

och Gullbergs häradsrätt kategoriserat titlar och yrken som förekom där. Han har dels gjort mycket 

detaljerade kategoriseringar utifrån 1600-talets ståndsamhälle, men också en grövre 

 Sundin (1992), s 2913
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kategoriuppdelning utifrån ovan nämnda kategoriuppdelningar, som tillsammans bildar homogena 

grupper. För denna undersökning bedöms den grövre kategoriseringen vara tillräcklig, och den ser 

ut så här: 

1. Högre ståndspersoner - medelklass. 

2. a. Hantverkare i städer. b. Bönder och lägre ämbetsmän på landsbygden. 

3. Samtliga obesuttna med yrkestitlar, inklusive torpare, soldater och hantverkare på landet, 

hantverksgesäller i städerna samt drängar och pigor. 

4. Obesuttna med deklasserande titlar - ofta sammanförda med 3. 

7. Genusteori 
De flesta historiker idag är ense om att i den så här långt utforskade historien har män varit 

överordnade kvinnor. Det gäller så väl i Sverige, i Europa som i större delen av övriga världen. 

Orsakerna till denna genusrangordning har diskuterats flitigt. Empiriska undersökningar av 

historiskt material har tolkats och omtolkats ur olika perspektiv. Inom genusområdet har 

historieforskningen i Sverige och Europa länge dominerats av tolkningar utifrån ett kvinnohistoriskt 

perspektiv, men på senare tid har även ett mer genus-holistiskt perspektiv tagit plats i debatten med 

fokus på både män och kvinnor i historiska sammanhang.  

En sådan mer övergripande och allmän genushistoriks teori har utvecklats av historikern Yvonne 

Hirdman. Den utgår ifrån att människor i det dagliga livet genom händelser och förväntningar 

skapar sociala kontrakt emellan sig, så väl mellan individer som mellan grupper av människor i 

samhället. På detta sätt skapas också genuskontrakt mellan män och kvinnor, i vilka de har olika 

roller och utifrån dem olika förväntningar på sig. Dessa genuskontrakt menar Hirdman går också i 

arv mellan generationer, och är även bundna till tid och rum. Hirdmans genusteori bygger såldes på 

dikotomi, dvs skillnad mellan könen, och en hierarki i vilken mannen är överordnad kvinnan. Med 

insikt om detta, menar Hirdman vidare, är det lättare att förstå hur den manliga normen har kunnat 

dominera genom historien.  14

Den avslutande teoretiska analysen av resultaten från denna undersökning tar sin ansats utifrån 

Hirdmans teori. 

 Genus i historisk forskning, red. Christina Eriksson, (Lund: Studentlitteratur 1993) s 146-16114
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8. Forskningsläget 
Innan vi går in på forskningsläget kring de svenska tingen är det också värt att notera om 

dikotomins historiska uppkomst att det finns en återkommande åsikt i bland dagens genushistoriker 

att samhällsförändringar tycks ha gynnat män mer än kvinnor, och kanske ibland till och med 

missgynnat kvinnor. En sådan tes driver Joan Kelly-Gadol utifrån studier av kvinnors situation i 

Italien under renässansen, som påverkade även det svenska samhällets utveckling. Hon har där 

studerat regleringen av kvinnornas sexualitet, kvinnors ekonomiska och politiska roller, kvinnors 

kulturella roller och ideologin om kvinnors och mäns rollfördelning som förespråkades bland annat 

inom konst, litteratur och filosofi. Kelly-Gadol slutsats är att renässansen främst berörde män, att 

den i vissa delar medförde försämringar för kvinnor och att renässansens fördelar för kvinnor kom 

senare i tid.  15

8.1 Forskningsläget kring tingen 

Kring häradsting och rådhusrätter i Sverige på 1600-talet har genusperspektivet mestadels ingått i 

mer övergripande och allmänt forskningsperspektiv. De flesta undersökningarna av tingen har 

främst rört sig kring brott och straff samt rättsväsendets utveckling. I den forskningen återfinns 

resultat som är intressanta ur ett genusperspektiv, men de har oftast presenterats och analyserats 

utifrån ett mer allmänt samhällsperspektiv.  

De historiker som har lyft skillnaderna mellan hur kvinnor och män har kunnat agera och har dömts 

har på härads- och rådhusting, har haft fokus främst på kvinnors situation under olika tidsepoker. En 

av dem är historikern Marja Taussi Sjöberg som i sin bok Rätten och kvinnorna ingående beskriver 

livet på tinget i Njurunda i Medelpad, i Mellansverige på 1600-talet. Hon delar upp sin bok i tre 

delar, i vilka hon ur tre olika perspektiv analyserar sitt källmaterial. Ett av perspektiven är 

centralmaktsperspektiv, i vilket hon studerat förändringen inom rättväsendet påverkade relationerna 

på lokalplanet. Det andra perspektivet är relationsperspektiv mellan män och kvinnor, med då ett 

särskilt fokus på kvinnans rättsliga ställning och kvinnors deltagande på tingen. Och det tredje 

perspektivet är människors inbördes relationer.   

Hennes källmaterial består av den normativa lagstiftningen på 1600-talet, rättspraxisen som 

framkommer via domböckerna och andra källor, så som taxeringslängder och kyrkböcker, som hon 

menar kan kasta ljus över de lokala samhällena. Hon håller sina jämförande analyser främst inom de 

 Genus i historisk forskning 1993, s. 57-8315
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nordiska länderna, och kommer i sina slutsatser fram till att lagarna i Sverige tillsammans med 

gamla invanda traditioner systematiskt missgynnade kvinnor. De begränsade kvinnors liv och 

gjorde livet tuffare för dem än för de flesta män.  Hon konstaterar bland annat att kvinnornas andel 16

på tinget i Njurunda förblir låg under hela 1600-talet, och att kvinnors roller över tid förändras från 

att ha varit kärande och svarande till att bli allt mer vittnets roll. Ur sin undersökning tolkar hon 

även att det i vissa avseenden, och då särskilt i lägersmål, fanns ett utbrett kvinnoförtryck, och 

kanske rent av ett kvinnoförakt, i 1600-talets samhälle och dess rättssystem.  17

Denna tolkning av lägersmål i tingsprotokoll från denna tid delas inte av historikern Eva Österberg, 

som har studerat våld och våldsmentaliteter bland bönder på 1500- och 1600-talen i Sverige, i 

Sjuhundra härad (åren 1554-70 samt 1579-92) och Vendels härad (åren 1615-1645).  I sin 18

undersökning ifrågasätter hon den, som hon uppfattar, rådande uppfattningen bland historiker, att 

våld var vanligare på 1500- och 1600-talen än från 1700-talet och fram till modern tid. Hon menar, 

utifrån sin undersökning och jämförelser, att det fanns regionala skillnader i landet. Hon menar 

också att samhällena på denna tid inte legitimerade kvinnoförtryck och kvinnoförakt. Våld kan ha 

förekommit inom äktenskapet, men kvinnorna framstår i tingsprotokollen inte heller som ständiga 

offer.  Hon menar att det saknas belägg för konsekvent förtryck av någon viss befolkningsgrupp. 19

Hon poängterar också att domböcker ”måste visa samhällets mörka sidor”, och att människors 

vardagsliv vid sidan om tinget kan vara svårt att via tingsprotokoll bedöma.  20

En sådan bedömning har historikern Gudrun Andersson gjort genom en närstudie av tingsprotokoll i 

Arskers härad i Närke. I Tinget och kvinnorna, genus som norm och strategi under 1600- och 1700-

tal har hon utifrån ett genusperspektiv gjort en närstudier av hur skällsord och andra tillmälen 

använts i olika sammanhang vid tinget i Asker. Den personliga hedern var under stormaktstiden 

mycket viktig, enligt Andersson. Hon ansluter sig till och utvecklar Pierre Bourdieus teori om fält, 

habitus och symboliskt kapital, som innebär att människor möts i sociala sammanhang (fält) i vilka 

de genom olika slags symboliska kapital, tex ekonomisk och/eller socialt kapital, ernår en social 

 Taussi Sjöberg (1996)16

 Ibid, s 205, fotnot 717

 Eva Österberg, ”Våld och våldsmenatiltet bland bönder. Jämförande perspektiv på 1500- och 18

1600-talens bönder”,  Scandia, band 49:1, 1983, s.12

 Österberg 1983, s. 2419

 Ibid, s 2620
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ställning i tex inom den samhällsgrupp (habitus) de vistas. Andersson kommer fram till i sina 

slutsatser att egendom och social heder spelade större roll i 1600-talets samhällshierarki än kön. 

Hon menar också att detta också skiftar geografiskt och över tid, och är beroende av lokala 

variationer av människors normer, värderingar och verklighetsuppfattningar, i vilka religionen hade 

stor betydelse. Utifrån detta resonemang menar hon vidare att underordningen i stormaktsidens 

samhälle i första hand berodde på olika samhällsgruppers intressen. Inom varje samhällsgrupp fanns 

det samtidigt parallellt hierarkier, som varierade mellan grupperna, vilket hon menar blev väldigt 

tydligt när dessa gränser överskreds, dvs när människor bytte socialgrupp. I centrum för den 

hierarkiska ordningen mellan män och kvinnor stod enligt Andersson främst ägandet av jord, som 

styrdes genom lagstiftningen och socialt blev en generell förutsättning för de sociala banden 

människor emellan. Enligt lagen skulle männen övervaka kvinnors göranden, huvudsakligen för att 

de allmänt ansågs inte vara kapabla att ta ansvar för förvaltandet av familjen eller släktens 

ekonomiska resurser. De var bättre rustade än män att hantera sociala konflikter. Utifrån dessa 

förutsättningar skapade kvinnor, och män, strategier för att ta sig fram i samhället.  21

Historikern Maria Sjöberg har via tolkningar av i arvslagstiftningen i Kristoffers landslag kommit 

fram till till en annan slutsats än Andersson. Sjöberg menar att det på 1600-talet rådde ett 

klassamhälle, i vilket social tillhörighet och ekonomiska egendomar skapade en könsmaktordning. 

Hon menar att kvinnans underordning grundades i männens maktspel och relationer, eftersom det 

var endast männen som formellt disponerande över och förvaltade jord. Ägandet av jorden var 

centralt i maktstrukturen på 1600-talet, och det var männen som genom arvslagstiftningen ärvde 

större delen av släktens jordegendomar. Äktenskapet var den institution som hade att förvalta och 

föra vidare den jord som behållits från föregående generation. I lagen var äktenskapet en uppgörelse 

mellan män. Faders auktoritet bibehölls igenom lagliga arrangemang kring egendom. På så sätt 

styrde män över resursanvändningen i samhället, och hade kontroll över maktresurser. Makt var 

därför förbehållna enbart män. Kvinnan kunde därför inte heller per definition ingå i samhälleligt 

maktskapande relationer. Släkt frågor var också enligt Sjöberg klassfrågor, och exempel på det 

menar hon var att högadel och kungamakten i 1622 års adelsprivilegier verkade för ytterligare 

lagligt stöd att hindra giftermål över klassgränserna.  22

 Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och män, (Uppsala: Reklam och Katalogtryck AB 1998). 21

Avhandling, Uppsala universitet.

 Maria Sjöberg, ”Kvinnans sociala underordning” Scandia (1997), band 63:2, s 165-19122
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Kvinnor kunde dock utöva personlig makt, menar Sjöberg vidare. Kvinnor kunde princip göra vad 

som helst så länge det inte kullkastade de strukturella maktrelationerna i samhället. Om maken gick 

bort erhöll kvinnan rätten att förvalta det omyndiga barns egendom tills det att den äldste sonen blev 

myndig. Kvinnan fungerade på så sätt maktöverförande mellan far och son, och via äktenskapen 

mellan hennes far och hennes make. Utomäktenskapliga barn kunde inte ärva enligt lagen, vilket 

var en garanti att egendom inte försvann från släkten och att  männen kunde bibehålla makt.  23

Historiker är också generellt överens om att lagen och rättsväsendet var också de redskap som 

centralmakten på 1600-talet använde sig av för att få kontroll över lokalsamhällena. Ur ett 

rättshistoriskt perspektiv har Jan Sundin i sin bok Gud, staten och folket undersökt de svenska 

förhållandena på tingen i Linköping och Gullbergs härad på 1600-talet fram till 1800-talet, och 

jämför resultaten från dessa ting dels med andras svenska historiers undersökningar av andra orter, 

och dels med motsvarande samhällsinstanser i England, Frankrike och Nordamerika. För Gullhärad 

och Linköping del konstaterar han tingen var männens arena. Kvinnor var generellt i klar minoritet 

på tingen, utom i ärenden som handlade om sexuella överträdelser. För hor verkar män ha blivit 

oftare straffade än kvinnor. Enligt Jan Sundin är en förklaring till kvinnornas låga deltagande i 

tingen den ekonomiska underordning kvinnorna hade i 1600-talets samhälle i Sverige. Bland 

kvinnorna var det ofta änkor som agerade, då de hade anledning att försvara fast egendom efter sina 

bortgångna män. Jan Sundin presenterar sina undersökningar utan att driva en egen eller reflektera 

mot någon annans genusteori.  24

9. Bakgrund; monarki, rättsväsende, kyrkan och dikotomin enligt 
lagen 
För denna undersökning är en bakgrundsbeskrivning av rättsväsendets utveckling och kyrkans 

influenser av intresse, då de direkt påverkade tinget i Sjuhundra härad. 

9.1 Monarkin 

Rättsväsendets högsta instans under stormaktstiden var monarkin, som sedan medeltiden mestadels 

styrts av män. Under åren 1601 och 1651 växte Sverige geografiskt och blev en stormakt i Europa. 

Under dessa år regerade tre monarker, var av en kvinna: drottning Kristina mellan 1644 och 1654. 

 Sjöberg (1997), s. 165-19123

 Sundin (1992)24
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Drottning Kristina var formellt regent mellan 1632 och 1654, men eftersom hon bara var 4 år när 

hennes far (Gustav II Adolf) dog styrdes Sverige mellan 1632 och 1644 av en förmyndarregering, 

som då var den första av sitt slag i Sverige. I praktiken styrdes riket mellan av rikskanslern Axel 

Oxenstierna, som också hade släkt som var aktiva på tinget i Sjuhundra härad. 

9.2 Rättsväsendet på 1600-talet 

Vid 1600-talets början gällde alltjämt Magnus Erikssons medeltida stads- och landslagar från 1300-

talets mitt. De var i sin tur sammansättningar och modifieringar av de äldre landskapslagarna. 

Magnus Erikssons landslag hade över tid modifierats ytterligare, bland annat av Kristoffer II som 

efter redaktionell bearbetning stadfäste den 1442. Därefter kallades landslagen för Kristoffers 

landslag. Den saknade religiöst baserade lagar, som fanns med i de äldre landskapslagarna och som 

vid 1600-talets början fortfarande ofta efterlevdes på de lokal samhällsnivåerna. Detta kan ha varit 

ett resultat av den maktkamp som pågick under hela medeltiden mellan monarkin och kyrkan, en 

kamp mellan ett världsligt och ett själsligt herravälde över människor.  Ursprunget till de nämnda 25

landskapslagarna, som brukar delas upp götalagar och svealagar, är dock okänt. Den äldsta 

bevarade landskapslagen är Västgöta lagen, som är daterad till omkring 1250.  26

Axel Oxenstierna, som var rikskansler mellan 1611 och fram till sin död 1654, byggde under 1600-

talets första hälft upp ett modernt rättsväsende i Sverige. Han strukturerade han upp Sveriges 

rättssystem och delade in Sveriges geografi i de län vi har än idag. Efter tyskt föredöme inrättade 

han hovrätterna i Sverige, den allra första - Svea Hovrätt - år 1614. Han ordnade rättsystemet 

hierarkiskt i följande stigande beslutsordning: underrätter (häradsting och Rådhusting), 

lagmansrätter, och hovrätter. Och som högsta domare i rättssystemet om konflikter inte kunde lösas 

på lägre nivåer var Ers Kungliga Majestät.  

Till sin hjälp hade Oxenstierna samlat ihop sin tids främsta svenska jurister. Alla var män och hade 

juridiskt skolat sig ute i Europa och tagit intryck av främst den tysk-romerska rätten och naturrätten. 

Dessa jurister var också förkämpar för ett antal domarregler, som prästen Olaus Petri (1490-talet - 

1552) på 1500-talet hade sammanställt och fört in i de medeltida lagböckerna. De kom att prägla 

 Göran Inger, Svensk rättshistoria (Malmö: Liber AB, 2011), s.1725

 Inger (2011), s.1426
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rättspraxisen i Sverige ända fram till 1800-talet. Domarreglerna gick i korthet ut på att förhindra 

godtycke och hårdhet i rättsskipningen, och att ingen skulle dömas för brott han inte hade begått.  27

9.3 Kyrkans påverkan 

Kristendomens intåg under 1000-1100-talen, i de geografiska områden i Skandinavien som under 

1200- och 1300-talet kom att formas till bland annat Sverige, fick stor betydelse för den allmänna 

samhällsmoralen, som i sin tur kom att sätta prägel på rättsuppfattning och straffutformning i början 

av 1600-talet. Tillsammans med inflytandet av utländsk rätt och den sedan urgamla ätte- och 

gemenskapsrätten, formade kristendomen bland annat familjerätten, som omfamnade det mesta som 

rörde privatlivet.  

Kyrkan hade sedan medeltiden parallellt med det värdsliga rättsväsendet en egen domsrätt, inom 

vilket människors moraliska leverne övervakades och styrdes upp med kyrkans egna lagar och 

straffrättskipningar, vilka i första hand syftade till bot och ånger och ett återupptagande i den kristna 

gemenskapen.  I och med Gustav Vasas maktövertagande 1523-1560 stärktes kungamakten rejält, 28

och 1544 införde han också arvkungadömet i Sverige.  Vid riksmötet år 1527 i Västerås beslutades 29

det att protestantismen skulle ersätta katolicismen som rikets statsreligion, att de medeltida katolska 

klostren skulle stängas, dess mark exproprieras samt att kyrkan skulle underordnas monarkin.  30

Kyrkan gav dock inte vika. Kyrkorätten levde i praktiken kvar parallellt med den världsliga 

makten. 1608 fick kyrkan så in ett appendix i Kristoffers landslag som baserades på delar av den 31

mosaiska lagen från bibelns Gamla Testamente.  

9.4 Kvinnor och mäns roller på 1600-talet enligt lagen 

Lagstiftningen på tidigt 1600-tal var formade utifrån en mycket tydlig uppdelning av kvinnor och 

mäns roller i samhället, en tydlig dikotomin i vilken särskilt kvinnans roll var definierad i lagtexten. 

I lagen behandlades kvinnor utifrån sitt civiltillstånd, dvs om hon var ogift, hustru eller änka. Lagen 

avgjorde genom detta kvinnans självständighet på tinget, om hon där var omyndig, stod under 

 Ibid, s.84.27

 Ibid, s.73.28

 Ibid, s.75.29

 Ibid, s.86.30

 Ibid, s 8631
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målsman eller kunde svara för sig själv. Den ogifta kvinnan stod under fadern förmyndarskap, den 

gifta kvinnan under sin makes målmanskap, medan änkan kunde svara för sig själv. Kvinnor kunde 

dock inte vittna, svära ed eller sitta i nämnden på tinget.  Män hade sedan medeltiden enligt samma 32

lag blivit myndiga från 15 års ålder, och fick då själva stå inför rätten.  33

Lagstiftningen rörande förvaltning och försäljning av egendom, vilket är av särkilt intresse för 

denna undersökning, var lagen något oklar, men i stora drag var den enhetliga uppfattningen att 

mannens behörighet gällde generellt. Kvinnor erhöll lös egendom främst genom arv och äktenskap. 

Fast egendom ärvde och behöll båda makarna var för sig, men allt förvaltades av mannen. Om det 

blev skilsmässa fick mannen via giftorätten två tredjedelar av den gemensamma egendomen. Om 

mannen dog kunde kvinnan lösa ut den morgongåva som hon fick vid ingången av äktenskapet. 

Denna morgongåva kunde innehålla så väl lös som fast egendom.  34

10. Tinget i Sjuhundra härad, presentation 
Innan vi kommer in på undersökningens huvudsyfte är det på sin plats att som bakgrund beskriva 

Sjuhundra härads nämnds rättsliga verksamhet och en övergripande statistik över materialet från 

tinget i Sjuhundra härad. 

10.1 Tinget i Rimbo 

Sjuhundra härad är idag en del av Norrtälje kommun, som ligger norr om Stockholm och sydost om 

Uppsala. Ett par mil öster om Norrtälje ligger Rimbo, där Sjuhundra härads ting vid 1600-talets 

början hade legat sedan medeltiden . Där hade släkters och ätters överhuvuden, som alla varit män, 35

samlats för att reda ut konflikter och göra upp om gemensamma samlevnadsregler. I och med en 

ökande maktcentrering i bildandet av riket Sverige kom tinget i Rimbo, liksom de flesta ting i 

landet, att utvecklas till centralmaktens förlängda arm ut byarna, via vilken den utvecklade juridiska 

styrinstrument, förmedlade direktiv och upplyste om vad som var på gång i riket. Under 1600-talet 

formades alltmer tingen till att fungera som domstolar, med krav om allmänhetens närvaro. I och 

med 1734 års rikets lag kom tingens roll i Sverige att förändras radikalt och mer likna dagens 

 Andersson (1998), s 54-5632

 Ibid, s 53-5533

 Ibid, s 5634

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984)35
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domstolar, men det sker först hundra år efter denna uppsats undersökningsperiod, så vi lämnar det 

där hän.  36

Till tinget i Rimbo gick människor från Sjuhundra härads socknar för att lösa konflikter, skipa 

rättvisa utifrån Kristoffers landslag, men även att göra affärer kring jord och annan värdefull 

egendom.  Tingen var fortfarande vid 1600-talets början en mötesplats där människors bekymmer, 37

även sådant vi idag kan uppfatta som mycket privat, avhandlas inför grannar, bekanta och ibland 

nya bekantskaper. Inget i 1600-talets landsbygdssamhällen kunde hållas hemligt utan att det 

skapade misstänksamhet, och då andras vittnesbörd genom edmannasystemet som då ännu 

existerade, var avgörande för den enskilde i rättsmaskineriet var öppenhet in på skinnet en 

självklarhet. En övergripande målsättning för rättssystemet, i både häradsting och Rådhusrätter, var 

att skapa lugn och harmoni.  38

Häradstinget I Rimbo skulle enligt ordningsreglerna för rättsystemet som hade införts under 1500-

talet, och vilka gällde alla häradsting i riket, ledas av en Häradshövding och en nämnd.  Till sin 39

hjälp skulle Häradshövdingen ha en tingsförrättare eller lagman som förde protokoll och höll 

ordning. I praktiken leddes tingsförhandlingarna i Sjuhundra härad av dessa tingsförättare eller 

lagläsare.  Och granskningen av ärendena vid tinget i Rimbo visar att Häradshövdingen var 40

deltagande på ett enda ting år 1638 under nämnda undersökningsperiod. Eftersom tingsförättaren 

eller lagläsaren både skrev protokollen och höll i tingsförhandlingarna förekommer det att några av 

ärendena i protokollen från Sjuhundra härad är skrivna i ”jag”-form.   41

Mellan 1601 och 1651 var lagläsarna vid tinget i Rimbo totalt åtta stycken, var av en under åren 

1625-26 var borgmästare från den sedan 1622 nybilda staden Norrtälje.  Noterbart är att just under 42

 Sundin (1992), s. 1136

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984)37

 Sundin (1992), s. 1138

 Inger (2011), s 6039

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984), 40

s 7.
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dessa år verkar ärendena vid tinget ha varit mer summariskt sammanställda än de var både före och 

efter dessa två år.  43

Såsom att häradshövdingen alltid var en man, satt i tingets nämnd endast män. De var alltid tolv 

bönder från Sjuhundra härads socknar, varav en av dem utsågs till häradsdomare.  De 44

presenterades i inledningen av det första tingsprotokollet varje år, där de också presenteras för 

vilken socken de var ifrån. Medan nämndens persongalleri växlade över tid, var samma person 

domare under flera år. En av dem som satt längst bland alla var Peer Knutson från Söderby, som var 

domare från 1617 till 1628 (11 år).  45

Närvarande vid tingen var alltid någon representant för kungen, antingen en fogde eller en 

befallningsman, som också alltid var en man. Utöver dessa var också allmogen närvarande, och 

bland dem de som var kallade till tinget som svarande, kärande eller vittnen.  46

Protokollen ger intryck av att såväl domare som nämndemännen kunde ha sådana personliga 

relationer till de som av någon anledning stod inför tinget så att det påverkade hur ärenden kunde 

hanteras. Ett uppenbart exempel på detta är från tinget den 3 februari 1647, då domaren Erich 

Persson tillsammans med tre nämndemän uteslöts från nämnden som ”ovärdiga att där sitta”.  De 47

hade i ett ärende vittnat skriftligt, tvärtemot vad de övriga i nämnden hade beslutat, och därmed 

”missbrukat härads insegel”.  48

10.2 Generell utvecklingen av ärendena på tinget 

Det totala antalet ärenden på Sjuhundrad häradsting under hela undersökningsperioden mellan 1601 

och 1651 var 767 stycken (se tabell 1). I 77 av dessa ärenden beslutades det att ärendet skulle 

skjutas upp till nästkommande ting, men endast 20 ärenden återkom mer än en gång på tinget. Här 

går det bara att förmoda att antingen löstes konflikterna vid sidan om tinget, eller så kan protokollen 

 Ibid, s. 57-61.43
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för dessa ärenden i de efterkommande tingen bara ha 

försakats. För denna undersökning har de 20 ärendena 

räknats som återkommande och 747 ärenden som 

påbörjade. 

I 140 ärenden omnämns inga personer, och kommer därför 

inte att granskas närmare. Majoriteten av dessa ärenden var 

i så kallade uppbudsärenden, 134 stycken. Uppbud innebar 

att någon kom till tinget och informerade om att denna hade 

sålt mark. Uppbudsärenden med personuppgifter kommer 

att granskas och förklaras närmare i eget avsnitt längre fram 

i undersökningen. Det totala antalet påbörjade ärenden som 

ligger till grund för undersökningen är således 607 stycken. 

Andra ärenden i vilka namn inte inte förekom var av 

informativ art, 6 stycken. Det kunde var när nämnden 

skulle till eller hade varit på ”syn”, vilket innebar att 

nämnden granskade på plats en konflikt om gränsdragning 

mellan olika markområden. Dessa ärenden kunde också 

vara ren information från centralmakten, som det från 9 

juni 1642: ”Samma dag upplästes överhetens förordning 

om tiggeriet och de fattigas underhåll”.  49

Samtliga ärendena var jämt fördelat mellan 1601 och 1628, och ökade kraftigt mellan 1638 och 

1651 (se tabell G2). Mellan 1601 och 1628 går det att notera 429 ärenden på tinget, vilket i medeltal 

innebär 16 ärenden per år under denna period, och 335 ärenden mellan 1638 och 1651, vilket 

innebär i medeltal 26 ärenden per år under denna senare del av undersökningsperioden. Det är en 

ökning av ärenden i medeltal per år med 38%. Efter 1630-talet är också ärendena mer utförliga i 

sina beskrivningar och mer innehållsrika. De 20 ärendena som återkom mer än en gång fördelades 

17 stycken före 1630-talet och endast 3 mellan 1638 och 1651. 

 Ibid, s. 77.49
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Tabell 1 Uträkning av antalet 
undersökta påbörjade ärendena på 
tinget i Sjuhundra härad 1601-1651.

Tabell 1 Antal ärenden

Totalt antal 
ärenden på 
tinget

767

Varav:

Civilmål 573

Brottmål 194

Antal 
återkommande 
ärenden på 
tinget

−20

Antal påbörjade 
ärenden på 
tinget

747

Ärenden utan 
info

−140

Antal undersökta 
påbörjade 
ärenden

607

Tabellen visar fördelningar av 
ärendena på civil- och brottmål, samt 
uträkning av antalet undersökta 
påbörjade ärenden. 
Källa: Sjuhundra härads domböcker 
1601-1651. Tolkade och 
kommenterade av Nils Sandelius 
(1984).



Sammantaget ger antalet ärenden, och med tiden det ökande detaljinnehållet i dem, intrycket av att 

rättsprocessen i häradsrätten i Rimbo fick sig en uppstramning efter 1630-talet. Intrycket förstärks 

det ovan beskrivna ärenden då en domare och ett antal nämndemän år 1647 uteslöts från att sitta i 

nämnden då de hade bedömts att i sina roller agerat högst partiskt och olämpligt.  50

 Ibid, s. 87.50
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11 UNDERSÖKNINGSDELEN, kvinnor och män på Sjuhundra 
häradsting 
Presentationen av denna undersökningsdel är upplagd så att först presenteras en övergripande 

genomlysnings av ärendena ur ett genusperspektiv. Därefter presenteras civilmålen och dess 

underkategorier, och brottmålen med underkategorier. Dessa presentationer görs först övergripande, 

statistiskt och med förklarande exempel ur domböckerna. Därefter exemplifieras varje 

underkategori i civil- och brottmålen med ärenden som ur ett genusperspektiv får illustrerar typiska 

eller atypiska händelser på tinget. Sedan avslutas undersökningsdelen med att i en sammanfattning 

svara på de frågeställningar som ställdes i inledningen. 

11.1 Kvinnor och män i ärendena på tinget, 

övergripande 

I 24% (144 stycken) av de 607 undersökta 

påbörjade ärendena var kvinnor agerande som 

kärande och/eller svarande i brottmål och 

civilmålen (se tabell 3). Kvinnorna agerade 

självständigt i mer än hälften av de 144 

ärenden, 54% (88 ärenden). I 46% (56 ärenden) 

företräddes kvinnor av män, men då oftast i 

gemensam sak med männen i jordärenden. 

11.1.1 Kvinnorna 

Sålunda agerade kvinnorna på oftare 

självständigt än att de blev företrädda av män 

på tinget i Sjuhundra härad. Endast i ett ärende under hela undersökningsperioden agerade kvinnor 

helt ensamma mot varandra, vilket kommer att beskrivas längre fram. 

Då änkor på 1600-talet kunde agera självständigt på tingen har också protokollen från Sjuhundra 

härad granskats närmare för att se hur många av de självständigt agerande kvinnorna som var änkor. 

Granskningen visar att antalet påbörjade ärenden på tinget i vilka änkor omnämns var fem stycken. 

I två av dessa agerade änkor som svarande, och i tre ärenden omnämns änkor endast i den utredande 

texten. 
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Tabell 3 Antalet undersökta ärenden i vilka kvinnor 
respektive män agerade på tinget mellan åren 
1601-1651.

Tabell 3 Antal 
ärenden

Självstä
ndiga

Män 
företräd

de 
kvinnor

Kvinnor 
företräd
de män

Kvinnor 144 88 0

Män 422 421 56

Summa 607 56 0

Tabellen visar fördelningen av antalet 
undersökta ärendena i vilka kvinnor 
respektive män agerande på tinget i 
Sjuhundra härad.
Källa: Sjuhundra härads domböcker 
1601-1651. Tolkade och kommenterade 
av Nils Sandelius (1984).



I ytterligare sex ärenden är det möjligt att tolka protokollen så att de agerande kvinnorna var änkor, 

vilket vi kommer att se exempel på i undersökningen. I fem av dessa ärenden agerar kvinnor som 

kärande och i ett ärende som svarande. Emellertid omnämns de inte i protokollen som änkor eller 

som ensamstående efter sin bortgångne make. Det går därför inte att utesluta att de kan ha gift om 

sig. 

Sammantaget, som framgår av tabell 4, har elva påbörjade ärenden i vilka änkor eller kvinnor som 

kan tolkas ha varit änkor återfunnits i protokollen från Sjuhundra härad. I åtta av dessa ärenden har 

kvinnor identifierats som självständigt agerande på tinget, varav i fem ärenden som kärande och i 

tre ärenden som svarande. 8 ärenden utgör 9 % av de totalt 88 påbörjade ärendena i vilka kvinnor 

har varit självständigt agerande. I fem av dessa sju ärenden är det dessutom inte ställt utom tvivel att 

de faktiskt var änkor. Endast i två ärenden i vilka kvinnor var agerande går det med säkerhet att 

fastställa att de var änkor, och då som svarande i ärendena.  

Det låga antalet änkor bedöms här inte ha påverkan på statistiken. Därför kommer deras ärenden att 

räknas in i statistiken i den fortsatta framställningen, men redovisas och beskrivas särskilt där så är 

motiverat. I den avslutande sammanfattningen och analysen återkommer vi till en djupare analys 

angående dessa änkor utifrån tidigare forskning och genusteori. 

11.1.2 Männen 

Männen å sin sida agerade som kärande och/eller svarande i nästan alla undersökta ärenden vid 

tinget i Rimbo. Män var agerande i 69% av alla undersökta ärenden, vilket motsvarar 422 ärenden 

(se tabell 3). I det sistnämnda inkluderas även de ärenden då män företrädde kvinnor. Andelen 

Tabell 4 Ärenden med änkor eller kvinnor som kanske var änkor.

Ärenden med änkor Ärenden med kanske 
änkor

Summa antal ärenden

Kärande 0 5 5

Svarande 2 1 3

Endast omnämnda 3 0 3

Summa antal ärenden 5 6 11

Tabellen visar de 11 ärenden som har återfunnits i vilka änkor och kvinnor som kanske var änkor, 
uppdelade på kärande, svarande och om de bara omnämns i protokollen från Sjuhundra härad.
Källa: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984).
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ärenden som männen agerar självständigt ökar under senare delen av undersökningsperioden. I 

några ärenden är det tydligt att kvinnor driver på män i tinget, vilket kommer att exemplifieras 

längre fram. Men i majoriteten av dessa ärenden stod mäns och kvinnors gemensamma saker 

centrum. I den fortsatta undersökningen kommer därför fokus att ligga på kvinnor som agerade 

självständigt på tinget, då det bedöms ge ett tydligare genusperspektiv på ärendehanteringen på 

tinget. 

11.2 Civila mål 

Av de totalt 747 påbörjade ärendena på tinget (de återkommande ärendena exkluderade) under 

undersökningsperioden var 573 stycken civila mål. Det det motsvarar en andel på 77% av alla 

påbörjade ärenden på tinget mellan 1601 och 1651. I 339 civilmålsärenden har kärande och 

svarande kunnat identifierats, en andel om 59% av civilmålen, till vilket vi återkommer allra sist i 

sammanfattningen om civilmålen. 

Som tabell 5 visar dominerade civilmålsärendena olika typer av jordärenden. De var 401 stycken 

ärenden, vilket motsvarar en andel om 69% av civilmålen. Jord såldes, köptes, byttes och tvistades 

om, men de allra vanligaste ärendena var uppbud på jord, vilket innebar att någon anmälde 

försäljning av jord. Det var hela 234 ärenden, 40%, av de påbörjade civilmålen.   51

11.2.1 Jord uppbud 

Enligt lag skulle arvejord som någon ville sälja uppbjudas tre gånger på tinget, för att eventuella 

arvtagare inom ett år skulle kunna få möjlighet att bjuda på jorden först. Om de så inte hade gjort 

inom ett år gällde inte längre den så kallade bördsrätten.  52

Av de 234 uppbudsärendena var, som tidigare har beskrivits, 134 så summariskt skrivna att de inte 

ger någon som helst personinformation. Av de återstående 100 ärendena var det under hela 

undersökningsperioden två kvinnor som uppbjöd till försäljning och en som köpte mark. I övrigt var 

det män som gjorde jordaffärerna, så även med kvinnors arvejord. I sex dessa ärenden omnämns 

kvinnors egendom som föremål för jordaffärer.  53

 Inger (2011), s. 41.51

 Sundin (1992), s.7352

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984)53
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Exemplet som här särskilt sticker ut är således det enda ärende där en kvinna köper mark. Det var 

på tinget den 25 februari 1646 som fru Christina von Biuren för 128 daler kopparmynt köpte hus 

och jord av Bencht Ericsson och Bencht Påwelsson i Västerledinge. I protokollet står det att 

eftersom ”jorden nu var lagbunden och lagstånden, och ingen fanns som klandrade köpet” dömdes 

köpet att vara ”stadigt och fast stånda”.   54

Nästan lika ovanlig var det vid tinget i Sjuhundra härad att kvinnor själva sålde sin jord. Det ena av 

de två påträffade ärendet var från år 1613, tinget den 17 februari. Där står det att läsa: ”En piga, 

Brijtha Oluffzdott (er), uppbjöd sin arvejord i Mjölsta”.  Ärendet återkommer inte till tinget, så vi 55

får inte veta om försäljningen blev av. Generellt var det bara i 37 ärenden som det på tinget togs 

 Ibid. s. 8354

 Ibid. s. 3255
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Tabell 5 Antalet civilmålsärenden fördelade över årtionden mellan 1601 och 1651.
CIVILA MÅL 1601-11 1612-1621 1622-1628 1638-1651 SUMMA Andel av 

civila mål
Jord, arv 4 6 2 6 18 3 %
Saker, arv 3 2 4 9 1,5 %
Sytning 1 1 0 %
Jord sälj 
(Lagbudet 
och 
lagståndet 
sålt av 
kärande)

3 3 1 6 13 3 %

Jord köp 10 7 17 34 6 %
Jord byte 3 3 1 %
Jord uppbud 25 30 39 140 234 41 %
Jord konflikt 9 19 22 32 82 14 %
Jord 
övertagit/
överlåtit

1 2 3 11 17 3 %

Skuld konflikt 4 6 7 17 34 6 %

ÖVRIGT 12 33 21 62 128 22 %

SUMMA 64 111 102 296 573 100 %
Tabellen visar civilmålen fördelade på dess underkategorier och över de fyra 
perioderna mellan 1601 och 1651. Under största delen av 1630-talet har inga ärenden 
återfunnits.
Källa: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils 
Sandelius (1984). 



beslut (eller dom) om försäljning och köp av mark, vilket antyder att om affärerna kring jord ofta 

gjordes upp utanför tinget. Sålunda var andelen uppbudsärenden på tinget i Sjuhundrahärad i vilka 

kvinnor själva var agerande endast 3 %. 

11.2.2 Jordköp 

Köp av jord upptogs i 34 av de 573 civila målens påbörjade ärenden. Det är en andel om 6% av 

dem. Närläsning av dess ärenden visar att affärerna kring jord först gjordes upp utanför tinget. 

Därefter kom köparen till tinget för att få köpet lagstadgat, och att av tinget få ett ”fastebrev” på den 

aktuella jordbiten utskrivet.  56

Jordköpen hänger förstås tätt ihop med uppbudsärendena. Om ingen klagade i dessa kunde till sist 

ett jordköp bli lagstadgat. Uppbudsärendena på tinget var dock betydligt fler än jordköpsärendena. 

Även om ett flertal protokoll av jordköpsärenden kan förmodas inte har återfunnits, finns det ändå 

indikationer på att alla jordköp inte kom till tingets kännedom. Ett exempel på detta är ett atypiskt 

ärende från tinget den 16 juni, år 1623, då en länsman och en domare anmäler sina vittnesbörder om 

ett köp av jord utanför tingets vetskap: ”Berättade Erich Gregerson, länsman, samt domare P(er) 

Knutson i Sörby att Matz Jörenson i Gullunge i Skerid socken hade betalt Matz Matzson i Källberga 

och Erich Matzson i i Ubby samt deras systers man Morthen sammastädes ett halft markland jord i 

Gullunge och för detta givit 43 daler penningar. De nämnda voro hans syskonbarn.”.  Som synes är 57

det inte köparen själv som anmäler köpet till tinget, vilket de i annars gjorde. Någon särskild dom i 

ärendet beslutades inte. Affären förefaller bara ha noterats av tinget. 

Av de 34 jordköpsärenden som togs upp på tinget agerade kvinnor i 8 ärenden och män i 26. I tre av 

ärendena tog kvinnor initiativ till affärer. I två ärenden köpte kvinnor jord och i ett sålde kvinnor 

jord. I de fem övriga ärendena där kvinnor agerade köpte män jord av kvinnor. I övriga ärendena 

var det män som gjorde affärer med varandra.  58

Det ena av de två ärendena där kvinnor köpte jord var från tinget den 26 augusti år 1617: 

 Ibid, ordförklaring s. 116.56

 Ibid, s. 51.57

 Ibid.58
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”Kom för rätten hustru Mariet i Täby i Husby-Skederid socken och begärde lyst och fast på 4 

öresland hus och jord i Österledinge, som hennes salig man, Peer Sörenson, och hon nu förledet år 

hade köpt i västra ändan av byn nedannämnda och (vad var och en) i synnerhet har uppburit:…”.  I 59

protokollet därefter räknas sex personer upp, som alla var släkt med varandra och varav två var 

kvinnor, som hade fått betalt och var nöjda med det.  Ur ärendet kan man tolka att Mariet slutfört 60

ett köp av jord som hon tillsammans med sin make hade påbörjat innan han hade gått ur tiden. Den 

sammanlagda summan för all jord var 37 daler samt en tunna korn för 6 daler.  61

Det andra ärendet i vilket en kvinna köpte jord var från tinget den 25 februari år 1646. Fru Christina 

von Biuren köpte då jord av Bencht Ericsson i Ålkistan och Bencht Påwelsson i Kullan i Östby 

socken för 128 daler ”… 4 öresland hus och jord i Västerledinge jämte en utjord om 1/2 öresland uti 

mellanlotten..”.  62

Den 29 januari år 1651 sålde tre kvinnor jord till ett syskonbarn: ”Kom för rätten Lars Ericsson i 

Penningby och uppvisade en köpsedel, given av hustru Karin, hustru Sara och hustru Anna 

Erichsdöttrar på deras moders jord i Darsgärde Gammelbyn, som de har sålt till sitt syskonbarn Lars 

Andersson för vilken Lars är målsman, och därpå uppburit tillsammans 70 daler kopparmynt. 

Öreslandet värderades till 30 daler kopparmynt.”.  Kvinnorna gjorde uppenbarligen en riktigt bra 63

affär, och målsman kan man anta inte ha varit så nöjd. Här kan också förmodas att syskonbarnet var 

yngre än 15 år, eftersom pojkar vid den åldern blev myndiga och fick då själva vara vid tinget utan 

målsman.  64

Protokollen från Sjuhundrahärads ting visar att män dominerade i ärenden om jordaffärer. Men det 

fanns det kvinnor som tog och fick ta egna initiativ på och utanför tinget. Hur många affärer som 

avslutades utanför tinget är svårt veta, men utifrån indikationerna i ärendena kan man anta att 

kvinnor var aktiva även utanför tinget i jordaffärer. 

 Ibid, s. 41.59

 Ibid, s. 41.60

 Ibid.61

 Ibid. s. 83.62

 Ibid. s. 10663

 Inger (2011), s 11464
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11.2.3 Jord sälj   

Försäljning av jord ligger förstås mycket när underkategorin om köp av jord. I denna underkategori 

har endast de ärenden räknats med som tinget har lagfäst, det vill säga godkänt enligt lag. De 

upptogs i 13 av de 573 civilmålens påbörjade ärenden, vilket är en andel om 2% av dem.  65

Den stora skillnaden mellan denna underkategori och köp av jord förstärker intrycket ytterligare att 

jordaffärer gjordes upp utanför tinget.  

I närläsning av dess ärenden återfinns två ärenden i vilka kvinnor tog initiativ till försäljning av 

jord, men affärerna i båda ärenden genomfördes på tinget av män. Det ena exemplet är från 1645, 

tinget den 20 juni: ”Kom för rätten Erich Hansson i Vallby och på hustru Malins i Sätuna vägnar 

hemulade herr Svanta Banér till Björnö, västergården i Österledinge. som är 4 öresland, vilket hon 

sålt för 200 daler kopparmynt och 3 tunnor spannmål i vängåva. Eftersom hemmanet var lagståndet 

och ingen klandrade köpet, dömdes det fast och beviljades härpå rättens confirmation.”.  Det andra 66

exemplet är lite mer komplicerat. Det är en familjeaffär, där hustru Albunas son, Olof Matzson i 

Kalla, kom till tinget och ”tillstod att hans moder med sina barns ja och samtycke har sålt och 

upplåtit till sin broderson, Matz Rasmundsson i Dagsgärde i Skederid socken, ett halvt öresland hus 

och jord i Dagsgärde”.  Många individer är inblandade i denna affär, och det verkar inte helt klart 67

att alla är med på den, så domaren och nämnden på tinget utfärdar till sist en varning till de 

inblandade: ”…dömde jag och nämnden samma jordeköp fast och oryggligt att aldrig återgå vid 

vars och ens 3 mark (vite) för häradsdomsbrott, som det klandrar.”.  Med andra ord, den som 68

klagade över denna affär skulle få böta 3 mark. 

Ett annat exempel är från den 15 september 1613 kom Oluff Ericson i Granby och ”på sin hustrus 

vägnar” sålde hennes jord i Nibble, till en man som kallades Anders i Nibble. Kvinnan nämns inte 

vid namn, och i protokollet framstår inte kvinnan heller vara den som manar på försäljningen. Detta 

exempel har därför inte noterats som initiativtagande kvinna, men det skulle förstås rent teoretisk 

kunnat ha varit så.  Sammantaget var det endast män som agerade på tinget i Sjuhundra härad i 69

 Ibid.65

 Ibid, s. 8166

 Ibid, s. 89.67

 Ibid. s 90.68

 Ibid, s. 3369
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denna underkategori, men kvinnor tog initiativ till att sälja jord och skickade män på tinget att göra 

affärer. 

11.2.4 Jordkonflikter 

Konflikter kring jord upptogs i 82 av de 573 civila målens påbörjade ärenden, dvs 11% av dem.  

Närläsning av dess ärenden visar att merparten av dem handlade om konflikter kring 

gränsdragningar. Det kunde vara mellan privatpersoner som kivades om vem som hade rätt att 

använda jordområden. Men det var också vanligt med jordkonflikter mellan socknar, som kunde 

ligga såväl inom härandet som i gränstrakterna till närliggande häraden. Dessa konflikter var ofta 

komplicerade, och för att lösa dem gick nämnden på häradstinget i Rimbo ofta på ”syn”. På plats 

försökte de bedöma vem eller vilka som hade rätt till jordområden. Det framkommer i protokollen 

att hävd och arv vägde tungt i nämndens bedömningar, men ibland avgjorde rent fysiskt praktiska 

omständigheter besluten. Då kunde förlikningar genom byte av mark göras mellan de inblandade. 

Dock förefaller jordkonflikterna mellan socknar vara svårlösta, och återkommer i flera olika 

ärenden genom hela undersökningsperioden.   70

I tio av dessa påbörjade ärenden omnämns kvinnor som agerande, vilket utgör 12% av 

jordkonflikterna. Ett sådant ärende är från 29 januari 1651. Hustru fru Walborgh i Tutteboda kärade 

till Peer Mårtensson soldat för att han ”har drivit henne från träda i Tutteboda och sått där” . 71

Walborgh hävdade att hennes föräldrar hade brutit upp marken och den därför är hennes arvejord. 

Nämnden kan inte återfinna Tutteboda i jordeboken, och konstaterar att marken inte är skattebelagd. 

Peder Mårtensson står fast vid sin rätt att bruka marken, men Walborgh står på sig och lägger in ett 

”vad i rättan tid”.  Det innebar att hon bad häradstinget i Rimbo att gå vidare med ärendet till högre 72

domstol för ett avgörande. Hur det sedan går i detta ärende framgår inte i protokollen. Ärendet 

återkommer inte till häradsrätten inom undersökningsperioden. 

Adelns närvaro på tinget blev över tid allt mer påtaglig i jordärendena. Det totala antalet ärenden i 

vilket adelspersoner omnämns i påbörjade civilmål var 46 stycken.  Bland adelspersonerna var 73

 Ibid.70

 Ibid, s.10671

 Ibid. Samt se ordförklaring för ”vad”, s. 122.72

 Ibid.73
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Gabriel Oxenstierna, bror till rikskanslern Axel Oxenstierna, och dennes familj. År 1616 den 25 maj 

omnämns Oxenstierna för första gången inom undersökningsperioden. Det noterades i 

häradstingprotokollet att Erich Oluffson erkände att han hade ”sålt till ädle, välborne herr Gabriell 

Bengtsson Oxenstierna ett torp kallat Skarpvärn i Esterna socken för 24 daler i penningar”.  Detta 74

ärende förefaller vara det första i en rad trätor om jord mellan familjen Oxenstierna och lokala 

bönder i Sjuhundra härad.  

Adelns inbördes konflikter på tinget i Sjuhundra härad tycks med tiden ha eskalerat, i synnerhet 

under 1640-talet då ärendena om deras konflikter blir all mer utförliga och fyller ut allt fler sidor i 

domböckerna. Ett exempel på detta är från 16 februari 1649. I ett mycket komplicerat ärende kärade 

Gabriell Bengtsson Oxenstierna till fru Christin von Biuren om bland annat ägandeförhållanden av 

jord, skulder om räntor till kronan samt ouppfyllda rustningsåtagande som kom med att tillhöra det 

adliga ståndet. Oxenstierna var inte själv deltagande på tinget, utan hade med fullmakt till tinget 

skickat kammarfiskaren Johan Vestium. von Biuren förefaller dock enligt protokollet ha varit 

närvarande och försvarat sig. Ärendet får ingen lösning på detta ting, men återkommer inte heller 

senare i något protokoll. Christin von Biuren lade in ett ”vad i rättan tid”, vilket innebar att hon bad 

tinget att skicka det vidare till nästa instans för vidare prövning.  75

11.2.5 Arvjord 

På Sjuhundra häradsting avhandlades totalt 18 ärenden mellan 1601 och 1651, som på något sätt 

handlade om arv av jord och annan fast egendom. De utgjorde således 3% av påbörjade 

civilmålsärendena. De var jämt utspridda över undersökningsperioden. Närläsning av dessa ärenden 

visar att arvuppdelningen inte alltid var så enkla, men att de inblandade oftast kom överens. Ett 

exempel på ett sådant utredande ärende år 1651, den 29 januari, i vilket ett komplicerat släktträd 

ritades upp i protokollet. Släktträdet hade tagits fram av de inblandade familjerna, och rätten hade 

att enligt lag utdöma hur egendomar skulle fördelas mellan de inblandade.  76

I dessa ärenden var det män som agerade för såväl sin egen del som för kvinnor inom släkten. Ett 

undantag bland de 18 ärendena återfinnes år 1614 på tinget den 13 januari. I protokollet noteras det 

 Ibid, s. 37.74

 Ibid, s. 96.75

 Ibid. s. 107.76
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följande: ”Skall beställas jordebrev på 9 öresland jord i Ledinge i Skererid socken att det är hustru 

Kerstins rätta arvejord i Markeryd och ingen annan äger där någon jord mer, utan hon allena.”.  77

Detta enda ärende utgör 5% av arvjordsärenden. 

11.2.6 Saker arv 

Ärenden om arv av lösören var totalt 9 stycken under hela undersökningsperioden, och utgjorde  2% 

av alla påbörjade civila mål. Arven kunde röra såväl saker som djur, som efterlevande hade att dela 

mellan sig. Ett annorlunda ärende om hur arv kunde delas upp återfinns på häradstinget den 20 juni 

1645. Matz Rasmusson i Darsgärde får ersätta sin syster för sin arvdel i en häst som han hade ”illa 

försålt”.  Det gick således att ärva delar av djur också. Även i dessa ärenden, i de protokoll det går 78

att uttyda, var det män som var initiativtagande. Två kvinnor och 12 män har kunnat noteras som 

agerande i denna kategori. 

11.2.7 Sytning 

Sytning var en form av överlåtelse av arvejord mellan generationerna. Den innebar att den äldre 

generationen på en gård kunde på ålderns höst överlåta jord och fast egendom till nästkommande 

generation, med motprestationen att den yngre generationen ordnade uppehälle åt dem på gården 

under deras sista levnadsår.  79

Vid närläsning av ärenden om överlåtelse av jord och fast egendom går det att ana att någon form av 

sytning, även om det inte uttrycktes i protokollen. Ett ärende som klart faller inom ramen för vad 

sytning var för något återfinns i protokollen den 9 juni 1646: ”Kom för rätten hustru Ingegerd i 

Smedsmora och gav till känna att hon vill utgiva sin jord i Smedsmora mot kost och skötsel, 

eftersom hon är åldrig och vanför. För den skull uppbjöd hon den nu sina fränder 1.g(ången)”.  80

Detta  är det enda ärende i denna undersökning som med säkerhet har kunnat noteras som sytning.  

 Ibid. s. 77.77
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 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984), 80
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11.2.8 Jord byte 

Byte av jord upptogs i 3 av de 573 civila målens påbörjade ärenden. Det är en andel om 0,5% av 

civilmålen. Alla tre ärenden återfinns mellan 1601 och 1604, och det var endast män som bytte jord 

med varandra. Närläsning av dess ärenden visar att i två av ärendena gjordes byte av jord upp inom 

släkten. Ett av dem är från den 20 januari 1602. En man vid namn Erich Olsson gör i ett par ärenden 

jordaffärer, var av det i det andra man kan läsa: ”Dessutom har samme Erick Olsson i Östby 

hemulan sin systerdotter, Mass Nilsons hustru i Östersyninge 2 öresland jord i Syninge för 2 

öresland jord i Ösby i Rö socken Sjuhundra H(ärad). Därpå skall upprättas bytesbrev.”.   81

I ett av de tre ärendena sker många olika byten av jord mellan många personer, alla män:  

” Kom för rätten Mårten Rasmuson i Risby och gjorde ett vänligt jordskifte med Anders Jönson i 

Risby i så måtto, att Mårten Rasmuson gav Amders Jönson 7 1/2 öresland jord och hus i Risby för 7 

öresland hus och jord i Libby i Husby socken i Lyhundra härad. 

Dessutom gav Anders Jönson i Risby Jöran Larson i Libby 7 1/2 öresland hus och jord i Rilanda, 

och Jöran Larson gav Anders Jönson 5 1/2 öresland hus och jord i Libby, mitt i byn.”.  Om dessa 82

personer var släkt framgår inte i protokollen. Efter 1604 återfinns inga fler rena bytesärenden kring 

jord i domböckerna. 

11.2.9 Överlåtelser av jord 

Ärenden som behandlar någon form av överlåtelse av jord och fast egendom, förutom nämnda 

sytningsärendet, var i antalet över hela undersökningsperioden 17 stycken. Det motsvarar en andel 

om 3% av civilmålen. Här visar den statistiska undersökningen tydligt, även om antalet är mycket 

litet, att överlåtelserna av jord ökade markant efter 1630-talet. Mellan 1601 till 1628 upptogs 

överlåtelser i 6 av ärendena, medan de behandlades i hela 11 stycken ärenden mellan 1638 och 

1651. Det är nästan en fördubbling av överlåtelser av jord och fast egendom, vilket är en brantare 

ökning än de totala antalet ärenden för samma del av undersökningsperioden. 

Kvinnorna förefaller i dessa ärenden ha varit mer aktiva på tinget i den senare delen av 

undersökningsperioden. I 5 påbörjade ärenden, samtliga mellan 1638 och 1651, är kvinnor agerande 

i marktvister. Det motsvarar 3% av ärendena om överlåtelse av jord. Ett exempel är från år 1638 

 Ibid, s. 17.81

 Ibid s. 19.82
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den 30 april, då en kvinna kom till tinget, hustru Margareta i Väsby, och fick häradsbevis på att hon 

hade övertagit jord efter sin man, som hade varit en ryttare.  Ett annat exempel är från år 1646 den 83

25 februari, då en kvinna genom sin man hävdar sin rätt till inlösen av mark i en släktkonflikt.  84

11.2.10 Skuld konflikt 

Samma tendenser i statistiken återkommer i kategorin Skuld konflikt. Av totalt 34 ärenden, som 

motsvarar 6% av civilmålen, återfinns hälften av dem under den senare delen av 

undersökningsperioden, åren 1638 till 1651. Kategorin innehåller ärenden som handlar om olika 

slags regleringar av skulder. Bönder kunde sätta jord i pant, som de sedan ville köpa tillbaka. 

Exempel på detta är ett ärende från 1628, tinget den 20 juni, anklagar en fogde en bonde för att inte 

ha betalt sitt tionde.   85

I tio av dessa ärenden agerar kvinnor, vilket motsvarar 29% av skuld-konfliktärendena. Ett exempel 

är från 1647 den 8 september, då hustru Ingredh i Smedsmora betalar en skuld med jord 

motsvarande 50 daler, om hon eller hennes arvingar inte kan på annat sätt ersätta Per Olofsson i 

Kundby.  I ett annat ärende från 29 januari 1651 ”salig Mårten Anderssons hustru i Medevi” att 86

betala tillbaka en skuld som hennes make var skyldig häradsskrivaren. Hennes make Mårten hade 

emellertid hunnit gå ur tiden innan han hann göra så.  87

11.2.11 Övrigt 

Totalt 128 påbörjade civilmål (22%) på tinget i Sjuhundra har vid närläsningen visat sig inte riktigt 

passat in i någon av Taussi Sjöbergs kategoriindelningar, som denna undersökning har försök hålla 

sig nära. Denna kategori innefattar ärenden innehållande alla möjliga slags konflikter av helt egna 

sorter. Ett exempel är från 1605 och på tinget den 2 oktober: ”Kom för rätten Blasius i Gärdsby och 

anklagade Måns i Molnekulla att Jöns´ häst hade bitit ihjäl hans häst. Jöns kunde inte förneka detta, 

varför blev avsagt att Jöns skulle betala halva skadan, som är 3 daler.”.  Ärenden om just hästar är 88
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vanligt förekommande, och just att de biter ihjäl varandra finns det fler exempel på. Hästar rids till 

de dör, de går igenom isar, försvinner, hästar stressar ihjäl varandra och så vidare.  89

Även andra djur är föremål för ärenden på tinget. Ett ärende från 1623 den 31 oktober handlade om 

grisar som bökar och förstör ängsvall.  Ägaren lovar att ersätta skadan. 1624 den 27 oktober 90

tillkallas tolv män för att vittna om kor i en inhägnad.  Och den 12 september 1625 uppmanas 91

allmänheten att klaga till ”skallfogden” om skadedjur i skogen.  Ärenden om djur kan också handla 92

om anklagelser om ihjälhuggna grisar, en fähund som har bitit får och getter som ätit upp rågved.  93

Övriga ärenden kan också handla om borttappade persedlar, bärgning av hö i fel härad, konflikter 

om uppbärande av knektar, olagliga skogshyggen, och utskrivning av soldater mm. Här har också 

ärendena av ren informativ art som tidigare har berörts samlats.  94

11.2.12 Övriga ärenden ur genusperspektiv  

Denna kategori om övriga ärenden har förstås också noggrant studerats i närläsningen ur ett 

genusperspektiv. Som agerande i denna kategori återfinns kvinnor i sex ärenden. Det var en andel 

om 5% av de 128 ärendena. Även kvinnor trätade om hästar. Den 20 oktober år 1619 kom Anna i 

Medivi till tinget och klagade på att Rasmus i Ransbodas häst hade bitit ihjäl hennes häst.  Anna 95

hade då fått låna Rasmus häst över sommaren. Rätten löste denna konflikt så att Anna fick behålla 

Rasmus häst mot att hon betala honom 6 marker, medan Rasmus fick den döda hästens hud. 

Ett andra intressant exempel på kvinnor som agerade i denna kategori är från 1638, den 30 april. 

Marie i Svartsättra hade tillsammans med sin söner mot förbud huggit ”45 par störar för H: N: 

riksskattmästaren, sakfälldes till 40 mark och att uppfylla all skada”.  Det framgår inte i protokollet 96

 Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984)89

 Ibid, s. 5290

 Ibid, s. 56.91

 Ibid, s. 58.92

 Ibid.93

 Ibid.94

 Ibid. s. 45.95

 Ibid. s. 96.96

�36



om hon var änka, och därför stod på tinget som ansvarig, men hon fick uppenbarligen stå till svars 

på tinget för både sitt och sina söners tilltag. 

I de övriga ärenden var enbart män som agerade. Tre ärenden gällde männens ansvar i 

målsmanskapet. Män skulle enligt lag vara målsmän för omyndiga på tinget, vilket också gifta 

kvinnor var.  Det första exemplet är från 1642 och tinget den 28 februari: ”Avsades att Bength 97

Erichsson i Täby och Husby socken samt Lyhundra härad skall först inträda äktenskapen Margareta 

Andersdotter och sedan föra talan om hennes jord eller vad annat hon kan vara berättigad till, ty då 

är han hennes rätte målsman.”.  Högst tydligt i detta ärende att kvinnan ansågs behöva en man som 98

företrädde henne på tinget. 

Men män ville inte alltid inta rollen som målsman på tinget. Det andra exemplet är från samma år, 

1642 den 12 september: ”För målsmannadöme sakfördes Per Olofsson i Vallby till böter 3 mark.”. 

Och det tredje exemplet från 1645 den 17 september noterades ytterligare en vägran: ”Hans 

Olofsson i Ekeby sakfördes för målsmannadöme att böta 3 mark”.  Att bli dömd för 99

målsmannadöme innebar att man inte hade fullgjort sitt uppdrag som målsman.  För vem, vilka, 100

eller för vilken orsak dessa män inte hade fullföljt sitt uppdrag som målsmän framgår dock inte av 

protokollen. Alla tre ärendena infaller i den senare delen av undersökningsperioden. 

De tre ärendena visar tydligt vad som förväntades av män på tinget vid denna tid i Sjuhundrahärad. 

11.2.13 Sammanfattning civilmålen ur ett genusperspektiv 

I civilmålen har identifiering av kvinnor och män som kärande och svarande varit möjligt att göra i 

339 ärenden (se tabell 6). Den statistiska undersökningen av dessa visar att kvinnor har varit 

agerande i 12% (40 stycken) av dem. Kvinnorna har själva varit initiativtagande/kärande  i 26 

ärenden, vilket motsvarar 8% av dessa ärenden och som svarande i 14 ärenden, vilket motsvarar 

4%. Bland dessa återfinner vi sex av de åtta ärendena i vilka änkor eller kvinnor som i protokollen 

kunde tolkas att vara änkor agerade på tinget. Fem av dessa har återfunnits bland jordärendena och 

 Andersson (1998), s. 97.97
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ett sytningsärende. Bland 

de fem jordärendena 

återfinns tre kärande och 

två svarande kvinnor, 

varav en svarande säkert 

kan fastställas var änka. 

Det var således något fler 

kvinnor som tog initiativ, 

kärade, i civilmålen än det 

var kvinnor som 

försvarade sig. Däremot 

var det sällan som kvinnor 

ensamma mötte varandra 

på tinget. I ett ärende 

stämmer en kvinna en annan kvinna till tinget för uppgörelse i ett jordköpsärende. Det var år 1627, 

på tinget den 4 oktober, som Britta i Ledinge kom till tinget med en så kallad citationssedel, en 

stämning till tinget, till Margareta i Bodarne i Värmdö socken, för att hon ska förklara sig och betala  

henne för Ösby i Rö socken. Citationssedeln som Britta hade med sig till tinget var herr Clas 

Horns.  Margareta har varit kallad till flera ting dessförinnann, men inte infunnit sig. Beslutet 101

denna gång blev att om hon inte infann sig till nästa ting och förliste sig med Britta skulle hon få sin 

dom.  Ärendet återkom inte till tinget. 102

Bland civilmålen dominerade således männen som agerande, så väl som initiativtagare/kärande som 

svarande. Men kvinnor agerade också i sammanhang där män förväntades ta ansvar. Det fanns 

också män som inte ville uppfylla den roll på tinget de enligt lag hade som målsmän. 

 Ibid. s. 64.101
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Tabell 6 Fördelningen av identifierade kärande och svarande kvinnor och 
män i civilmålsärenden på Sjuhundra härad mellan 1601 och 1651. 
Tabell 6 Kärnade Svarande Antal 

ärenden
Kvinna Man Kvinna Man

Jord, arv 1 17 0 18 18
Saker, arv 0 9 0 9 9
Sytning 1 0 0 1 1
Jord sälj 0 13 0 13 13
Jord köp 3 31 5 29 34
Jord byte 0 3 0 3 3
Jord konflikt 7 75 3 79 82
Jord övertagit/överlåtit 2 15 3 14 17
Skuld konflikt 8 26 2 32 34

Övrigt 4 124 1 127 128

SUMMA 26 313 14 325 339
Tabellen visar antalet civilmål i vilka det har varit möjligt att identifiera 
kvinnor och män som kärande eller svarande.   
Källa: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och 
kommenterade av Nils Sandelius (1984).



11.3 Brottmål 

Tabell 7 visar brottmål som återfunnits i källmaterialet från Sjuhundra häradsting mellan 1601 och 

1651, fördelade över för denna undersökning utvalda brottmålskategorier. Brottmålen totalt 194 

stycken, vilket var 25% av samtliga 767 ärenden på tinget under denna tidsperiod. Över tid ökade 

antalet brottmål i samma takt som antal ärenden totalt, varför andelen brottmål på tinget förblir 

ungefär densamma under hela undersökningsperioden. 

Tabell 8, som visar fördelningen av kvinnor och män som kärande och svarande, synes numerärt 

halta något, vilket här kan behövas kort generellt kommenteras. Dels beror det på att människor ofta 

stod till svars inför nämnden på tinget utan att någon annan person hade kärat (klagat) mot dem. 

Därför understiger antalet kärande i vissa kategorier antalet ärenden. Framförallt gäller detta i 

ärenden om utevaro från och trots mot tinget. Inom denna typ av ärenden är det först år 1648 som 

kärande personer uppges i protokollen. Dessförinnan bara noterades i protokollen frånvaron av till 

tinget kallade personer, samtidigt som böter om 3 marker utdömdes till den frånvarande.  103

Samma sak gäller för sedlighetsbrotten, i vilka nämnden granskade en svarande utan att någon 

person hade kärat mot denna. Ett exempel på detta är från tinget 3 februari 1647, då en kvinna, 

 Ibid.103
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Tabell 7 Övergripande fördelning av påbörjade ärenden på brottskategorier, fördelade på 
årtionden mellan 1601 tom 1651.

Tabell 7 1601-11 1612-1621 1622-1628 1638-1651 SUMMA Andel av 
brottmål

BROTTMÅL

Sedlighedsbrott 9 3 1 11 24 12 %

Lövjeri (trolldom) 2 2 4 2 %
Våld 3 9 7 18 37 19 %
Stöld 5 3 8 16 32 17 %
Missfirmelse 1 3 8 4 16 8 %
Utevaro, trots/
stämning

2 12 11 37 62 32 %

Olovlig jakt 1 1 2 1 %

dråp 5 5 4 3 17 9 %

SUMMA 28 36 41 89 194 100 %

Tabellen visar brottmålen fördelade på dess underkategorier och över de fyra perioderna 
mellan 1601 och 1651. Under största delen av 1630-talet har inga ärenden återfunnits. 
Källa: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils 
Sandelius (1984).



Anna Danielzdotter, 

beskylls för att hon har 

begått hor då hon hade 

blivit med barn sommaren 

året innan.  Ingen 104

person anklagar henne för 

detta, utan det är 

nämndemännen som 

frågar ut henne då hon har 

fött ett barn men är ogift 

och inte heller lever med 

någon man. Hon erkände 

att hon hade blivit med 

barn, men menade att hon 

hade blivit våldtagen. 

Anna sattes under press 

av nämnden att erkänna hor, men hon erkände inte ”trots att hon flitigt förbehölls både med hotande 

och lockande”.  Ärendet avslutats utan någon dom av något slag.  105

I andra ärenden står både kvinnor och män till svars samtidigt, och det gäller i synnerhet 

sedlighetsbrotten. Därför överstiger antalet svarande i bland annat denna kategori antalet ärenden.  106

Här nedan ska nu varje underkategori i brottskategorin kvantitativt och kvalitativt granskas 

närmare. 

11.3.1 Stöld 

Brottmålärendena som på tinget i Sjuhundra härad rörde stölder av olika slag var mellan 1601 och 

1651 32 stycken till antalet, det vill säga 17% av de 194 påbörjade brottmålen. Stöldernas andelen 

av samtliga brottmål ökade under undersökningsperioden från 3 första årtionde till 8% mellan 1638 
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Tabell 8 Kärande och svarande kvinnor respektive män inom 
brottskategorierna vid Sjuhundra häradsting 1601-1651.

Tabell 8 Kärande Svarande Antal 
ärenden

BROTTMÅL Kvinna Man Kvinna Man
Sedlighedsbrott 1 7 12 24 24
Lövjeri (trolldom) 0 4 2 1 4
Våld 3 34 0 34 37
Stöld 7 27 3 32 32
Missfirmelse 1 15 4 15 16
Utevaro, trots/stämning 3 14 10 52 62
Olovlig jakt 0 0 0 2 2
dråp 1 7 1 9 17

SUMMA 16 108 32 169 194
Andelar av 

brottmåls-

ärendena

8 % 55 % 14 % 82 %

Tabellen visar antalet brottmål i vilka det har varit möjligt att 
identifiera kvinnor och män som kärande eller svarande.  
Källa: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och 
kommenterade av Nils Sandelius (1984).



och 1651. Kvinnor agerade  under hela denna period som kärande i 7 ärenden, och som svarande i 

3. Männen kärade i 27 ärenden och svarade i 32 ärenden. 

I närläsningen av dessa ärenden framkommer att människor främst stal säd, löv och träd av 

varandra. I några fall stals hästar och i andra ärenden pengar och värdesaker. Ett ärende som här 

sticker ut är från 1602, tinget den 20 januari. Kyrkoherden Petrus Nicolai i Fasta socken ställer en 

man vid namn Oloff Äskelson till svars för en omfattande stöld av dyrbara saker från sockens 

kyrka. Det var ett trettiotal förgyllda ting, så som kors, skedar, och guldringar med rubiner mm, allt 

uppräknat i protokollet. Stölden bedömdes så grov att Oloff dömdes till hängning, det enda 

dödsstraffet för stöld som kan noteras i källmaterialet.  107

Ett annat exempel på mer vanliga stölder under undersökningsperioden är från den 20 juni 1645. 

Per Andersson Mälby dömdes att betala 3 mark för att han hade tagit 3 stockar som hade legat i 

skogen. Stockarna hade tillhört grannhustrun, hustru Karin.  Karin å sin sida fick böta lika mycket 

för att ha tagit bort tre störar som hade tillhört Per.  108

Hälften av alla stöldärenden, 16 stycken, beslöts att skjutas upp till nästkommande ting. Fjorton av 

dem återkom aldrig. Om protokollen har försakats, eller om saken gjordes upp mellan kärande och 

svarande går inte utifrån källmaterialet att avgöra.  

Två stöldärenden återkom dock till tinget flera gånger. Det ena av dem är från åren 1645 och 1646, 

och är intressant ur ett genusperspektiv att titta närmare på. Ärendet återkom fyra gånger till tinget 

och handlade om ett par ”konor”, det vill säga kvinnor med mycket låg status i samhället, som var 

anklagade för att vara tjuvar. De anklagades för att ha stulit en mängd husgeråd av en hustru 

Margareta i Lisa, fru till Per Stolpe. Kvinnor tycks enligt protokollen ha flyttat runt mellan 

socknarna och varit inneboende hos olika personer. Den ena kvinnan identifierades också som änka 

efter en man kallad Matz Meenlös. De båda kvinnorna förefaller till sist att ha fått ett beskydd av en 

en kvinna kallad Malin i Vik, hustru till man kallad Staffan i Vik. Malin pålades vid tinget den 20/6 

år 1645 att ”förskaffa igen” de ”tuifuakonor” som hon hade inhyst en tid.  När ärendet 109
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återkommer vid nästa ting, den 17 september samma år, är det Staffan, Malins man, som får stå 

svarande för hustru Margaretas anklagelser mot de båda kvinnorna. Staffan uppmanas nu vid detta 

ting att skaffa fram de båda tjuvaktiga kvinnorna. Vid tinget därpå, den 25 februari 1646, anklagar 

Margareta honom för att gömma kvinnorna undan rättvisan, och att han med dem gömt undan och 

använt sig av stöldgodset. Staffan nekar till detta och åläggs av nämnden att till nästa ting skaffa sig 

12 vittnen som kan bekräfta hans nekande. Vid tinget den 9 juni detta år är ärendet uppe i tinget en 

sista gång. Staffan hade inte till dess kunnat skaffa fram 12 vittnen till sin fördel och blev dömd till 

att böta 9 mark samt att betala Margareta för stöldgodset.   110

Det för denna undersökning intressanta med detta ärende ur ett genusperspektiv är att det inleds 

med att en kvinna, Margareta, anklagar ett par kvinnor för stöld. Därefter tar en annan kvinna, 

Malin, dessa kvinnor i beskydd. Malins man får träda in som agerande i försvaret för dessa kvinnor, 

och när han vid tinget den 25 februari påminns om sitt åläggande från förgående ting, att skulle ha 

”igenförskaffa” eller ”utvisat” dessa båda kvinnor, säger han sig varken kunna eller vilja göra det. 

Att döma av omdömena i protokollen av Staffan och Malin har även de ett dåligt anseende i 

bygden.  Ärendet ger intryck av att dessa utsatta och utstötta, kvinnorna och mannen, höll ihop 111

mot mer välbärgade och ansedda på orten. 

Det andra stöldärendet som återkom på tinget handlade om en stallmästare kallad Henrich Frijs, och 

som också sticker ut. Den 5 februari år 1638 anklagas han för att ha stulit en häst av en piga. 

Anklagelsen framställdes av pigans arbetsgivare, Erich Carlsson i Granby. Frijs var på plats på 

tinget, men då han inte var kallad till tinget i detta ärende vägrade han att svara. Han blev då kallad, 

eller ”instämd”, till nästa ting. Därefter följer ytterligare två ting samma år, var av ett extrating fick 

hållas den 27 juni 1638 enkom för detta ärende. Frijs hävdar under ärendets gång att han var av 

adlig börd, och därför inte kunde dömas i häradstinget. Ärendet skickades därför till den kungliga 

Hovrätten för dom, men återkom till tinget då Frijs inte hade kunna bevisa i Hovrätten att han var 

adlig. Vid extratinget den 27 juni 1638 döms Frijs för stölden av hästen, och även för en stöld av 

redskap vid en sågkvarn. 12 edsvurna män fanns på plats vid detta ting, men de kunde inte fria Frijs 

för någon av stölderna.  Detta och det föregående ärendet illustrerar väl den sociala ställningens 112
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betydelse får för så väl kvinnor som för män vid tinget i Sjuhundra härad, som tonar fram allt 

eftersom vid närläsningen av ärendena. 

11.3.2 Våld 

Våldsärendena var totalt 37 stycken under hela undersökningsperioden, vilket är 19% av samtliga 

brottmålsärenden (se tabell 1). Andelen våldsärenden låg under hela undersökningsperioden runt 

5% utan några stora fluktuationer. Kvinnor agerade som kärande i tre ärenden under hela 

undersökningsperioden, men inte i ett enda ärende som svarande. Männen agerar kärande i 34 

ärenden och lika många som svarande (se tabell 2). 

Ett exempel av de tre ärendena där kvinnor kärade är från 19 oktober 1649. Knekthustrun Marie 

hade tillfogats tre blånader av Lars Andersson i Mjölsta. Lars fick böta tre marker för vardera 

blånader, vilket blev totalt nio mark, samt ge Marie en spann säd i förlikning.  113

Men ärenden om våld mellan män och kvinnor var få på tinget i Sjuhundra härad. Mer vanligt var 

det att män slogs med män. Från 1646, tinget den 9 juni, återfinns ett ärende om en man vid namn 

Claas Matzon, som tillsamman med bland annat en man vid namn Erich Clemtzson hade blivit 

inbjudna till en påskmiddag hos en svåger till Claas.  Efter middagen överföll Claas Erich för att 114

denne hade skulle ha bett fogden att sätta Claas till att bli soldat, vilket Claas förefaller inte ha tyckt 

om. Claes tillfogar Erich 11 köttsår med ett svärd och får böta 12 mark för vardera köttsår. Totalt får 

Claas böta 132 mark. Claas förklarar också sitt våldsamma uppträdande mot Erich med att Erich 

”kvinnfolk” slog Claas som barn. Det framgår inte i protokollet något om de två inblandades 

relationer, om de var släkt eller inte, men att de sannolikt stod varandra nära går här att förmoda. 

I protokollen framtonar också att familjefejder tycks ha varit vanliga. Här är ett exempel i vilket 

både män och kvinnor var inblandade. Det är ett ärende från tinget den 27 oktober år 1624, då bråk 

uppstod vid ett ”gravöl”, som var en sammankomst för att minnas någon som nyss hade gått ur 

tiden.  Bråket tycks ha startat med ett gräl mellan en hustru Mariet och en man vid namn Erich 115

 Ibid, s. 103113

 Ibid, s. 85114

 Ibid, s. 54.115

�43



Anderson. Erich å sin sida ilsknar till och vill ge Mariets make, Matz Erichson, stryk. Därefter 

kallade Mariet Erichs hustru för ”gårtjuv”. Mariet får böta nio mark för detta uppträdande.  

Irritationen familjerna emellan tycks ha levt kvar en tid efter gravölet, för en tid senare kommer 

sönerna i respektive familj samt en dräng i luven på varandra och med Matz Erichson. Slag 

utdelades så att blodvite uppstod. Mats får stå för böterna för hans sons uppträdande, och drängen 

får böta 12 mark för blodvitet han hade åsamkat Matz.  116

I närläsning av våldsärenden framkommer således att männen stod för våldet, men kvinnorna kunde 

vara delaktiga i konflikterna verbalt. De våldshandlingarna som togs upp vid tinget var grova. 

Blånader och blodviten var vanliga. Vanligt var också något slags tillhygge, liksom förtäring av 

alkohol i samband med våldsamheterna. 

11.3.3 Dråp 

I nära anslutning till våldet kom också flera dråp. Av de 194 påbörjade brottmålsärendena handlade 

17 om någon form av dråp, vilket motsvara en andel om 9% (se tabell 1). I ett ärende kärade en 

kvinna och ett annat var en kvinna svarande. I 7 ärenden var män kärande och i 9 svarande (se tabell 

2).  

Alla dråpärenden var dock inte resultat av våld. I några ärenden handlade det om olyckor. Ett sådant 

ärende från 25 juni 1647, handlade om en fyraårig pojke som hade ramlat ner i en brunn. Bonden 

som ägde brunnen blev anklagad vållande till pojkens död, men blev friad.    117

I tre dråpärenden dömdes gärningsmannen till dödstraff, samtliga män. Ett av dem inträffade den 2 

november 1618. En skomakare, Staphan, hade onykter tagit sig objuden in på ett bröllop. Där förde 

han oväsen och flera av de närvarande försökte tysta ner honom, vilket han inte brydde sig om. Då 

tog skräddaren Mårten en tallrik och slog den lätt i huvudet på Staphan, som i sin tur drog fram en 

kniv. Då steg bonden på gården där bröllopet höll till, Erich Person, upp på golvet och sa till 

Staphan att han inte hade blivit bjuden och därför skulle ge sig iväg. Staphan svarade med att hugga 
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Erich i armen så allvarligt att Erich på plats förblödde och dog. Staphan dömdes till döden för sin 

gärning, enligt andra kapitlet i dråpmålabalken.  118

Dråpärenden kunde vid tinget i Sjuhundra härad också resultera i förlikning. Ett exempel på detta är 

ett dråpärende från 4 oktober 1616 då en kvinna kärade (klagade) tillsammans men sin man Per 

Sigfridson. De anmälde till tinget att de hade förlikat sig med en man vid namn Erich Bertilson i 

Ubby, som fyra år tidigare hade slagit ihjäl kvinnans syskonbarn, Jöran. Enligt protokollet ska Jöran 

ha varit vållande till sin egen död, varför Erich skulle utgiva 60 daler för det som hände.  119

Protokollet är inte tydligare än så, och vad som egentligen hände fyra år tidigare får vi inte reda på. 

En kvinna fick vid tinget i Sjuhundra härad fick stå till svars för dråp, och det var för ett barnamord. 

Året var 1624 och tinget den 27 oktober. Malin Oluffzdotter hade åt sin husbonde på Finsta plockat 

upp rovor. När hon kom till gården hade en dräng vid namn Erich Erichson tagit en säck med rovor 

och slagit Malin i bröstet och sedan på ryggen. Därefter ska han ha slängt upp henne i en säng. När 

hon på kvällen skulle gå hem fick hon smärtor, och på vägen födde hon barnet för tidigt. Med sig på 

vägen hade hon en liten gosse, som sprang ifrån henne när detta inträffade. Malin kastade bort 

fostret, utan att gräva ner det, och berättade sedan ingenting för någon. Hennes far, Oluf Blasiuson, 

skulle gå i god för Malin vid nästa ting därpå, men ärendet återkommer inte i protokollen från 

Sjuhundra härad så vi får inte veta hur det gick.  120

11.3.4 Missfirmelse 

I närläsning av ärendena om våld och/eller dråp, och i även andra brottskategorier, framkommer det 

att det ofta förekom verbala påhopp och anklagelser, så kallade missfirmelser, som också var 

straffbelagda. Bland de 194 noterade påbörjade brottsärendena förkom 16 ärenden av detta slag 

under hela undersökningsperioden (se tabell 1). Mellan 1601 och 1628 går det att notera 12 

ärenden, med en topp om 8 ärenden under 1620-talet, och endast fyra mellan 1638 och 1651. Med 

tanke på att ärendena under samma tid totalt blev allt fler får detta ses som en reell minskning.  
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I denna kategori med rena missfirmelser omnämns inga kvinnor som kärade eller som svarande 

under hela undersökningsperioden (se tabell 2). Däremot uppträder kvinnor i andra ärenden, som 

tillexempel våldsärenden, verbala uttrycks om kan kallas för missfirmelser. Ärendena har dock 

statistiskt hamnat under andra kategorier, då huvudsaken i ärendena varit en annan. Män kärade i 15 

ärenden och i lika många ärenden agerade de som svarande i rena missfirmelseärenden.  

Ett exempel på ett sådant ärende är ett från 23 maj 1627, då en man kallad Jöns i Gemlinge anklagar 

herr Gabriell Göstasons fogde, Daniel Bryngilsson, för att ljuga. Daniel ville att nämnden skulle 

komma på så kallad ”syn” i Mälby, vilket nämnden gick med på. Vad ärendet handlade om och vad 

Jöns menade att Daniel ljög om framgår inte av protokollet, även om förfrågan om ”syn” antyder att 

det troligtvis handlade om en konflikt kring gränsdragning av jord. Jöns fick 3 marker i böter för sin 

lögn. 

11.3.5 Sedlighetsbrott 

Sedlighetsbrott var gärningar som att ha sexuellt umgänge utanför äktenskapet eller innan man 

tydligt hade klargjort genom lysning att man hade för avsikt att gifta sig, så kallad trolovning. 

Brottrubriseringen var oftast lönskaläger eller hor om den ena eller båda var gifta. Var båda unga 

och ogifta blev rubriceringen mökräkning. Mökränkning var ett manligt brott och innebar att en 

ogift man kränkte av en annan familj eller ätts ogifta kvinna. Mannen kunde undkomma 

bestraffning om han gifte sig med kvinnan. Mökräkning kom att under senare delen av 1600-talet, 

dvs efter denna undersöknings tidsperiod, försvinna som brottsrubricering och betraktas som 

lönskaläger, vilket innebar att både kvinnan och mannen var för sig skulle stå för sitt handlande.  I 121

begreppet sedlighetsbrott innefattades också sex med djur, tidelag, och homosexuallitet. 

I Sjuhundra häradsting i Rimbo behandlades 24 påbörjade ärenden av detta slag, vilket är 12% av 

de 194 brottmålsärendena (se tabell 1). Över tid tycks dessa nominellt inte ha ökat, vilket innebär att 

de procentuellt blivit färre då antalet ärenden totalt ökade. Mellan 1601 till 1628 var antalet ärenden 

13 stycken, med en topp om 9 ärenden första årtiondet, och 11 stycken mellan 1638 och 1651. En 

kvinna var kärande ett ärende och i 9 ärenden var kvinnor svarande under hela 

undersökningsperioden. Männen var kärande i 7 ärenden och svarande i 14 (se tabell 2). 
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Närläsningen av dessa ärenden visar att det var främst utomäktenskapliga förbindelser som kom till 

tinget för dom. Merparten av dessa ärenden behandlade anklagelser, som sedan inte kunde ledas i 

bevis och därför ledde till friande domar.  122

Ett talande exempel på detta är från den 29 januari 1651, då Hans Simonsson beskyllts för att ha 

begått incest med sin syster Karin. Hans och Karin blir båda svarande i detta ärende, även om Karin 

förefaller inte ha varit närvarande på tinget. Ärendet hade förts vidare från en sockenstuga, i vilken 

en hustru Anna Erichsdotter hade påstått Hans och Karin haft sexuellt umgänge. Anna i sin tur 

skyllde förtalet på andra personer, som nu inte var närvarande och/eller hade gått ur tiden. Det 

beslutades att ett antal personer, Karin inräknad, skulle kallas till nästa ting för vidare förhör.  

Ärendet kom åter upp samma år den 15 september. Fru Anna Erichsdotter infann sig då inte, och 

enligt protokollet ingen annan heller som skulle ha kunnat vittna på något sätt. Anna fick böta 3 

marker för att hon hade uteblivit från tinget. Hans Simonsson och hans syster Karin blev frikända 

från anklagelserna.  123

Ärenden om tidelag var inte vanligt förekommande på Sjuhundrahärads ting. Ett ärende om detta 

återfinnes från 1642, den 28 februari. En 10-årig pojke anklagas för att ha haft tidelag med ett antal 

getter. Normalt var straffet för tidelag dödsdom, men pojken blev frikänd trots vittnen. Pojken 

nekade inför nämnden på tinget att han hade haft som uppsåt att ha tidelag med getterna. Han hade 

bara lekt med dem, hävdade pojken. Han sade sig att ha blivit skrämd av vuxna till att erkänna detta 

tilltag. Nämnden kunde inte därför avgöra om pojken var skyldig. Hans ålder spelade också roll för 

nämndens bedömning, som till sist friade pojken.  124

Fyra dödsdomar för sexuellt umgänge utanför äktenskapet utdömdes av tinget under 

undersökningsperioden. Samtliga utdömdes under 1640-talet. Den 9 juni 1648 dömdes Anders 

Pedersson i Norrby till döden, för att han hade ”bedrivit hor med en löskona”.  Kvinnan levde inte 125
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längre. Anders erkände.  Ett annat exempel är från 1649 den 9 juni. Då dömdes till döden för 126

”hor” Anders Oloffsson i Tjäran, gift karl, och Anna Knutzdotter, som i protokollet kallades för 

”löskona”.  Båda dessa ärendena hanterades kort och utan djupare granskning. 127

Ett annat ärende upptog dock mer engagemang av nämnden. Det var också från den 9 juni år 1649. 

En gift karl, benämnd Erich Larsson, hade haft så kallat ”lägersmål” med en änka, som hette 

Margareta Matzdotter. De anklagades inte bara för att ha haft utomäktenskapligt sexuellt umgänge 

och ”avlat barn”, utan också för att ha mördat fostret. Vittnesmål beskriver i protokollet att 

Margareta en vinternatt hade gått ut och fött barnet i snön och sedan låtit det få frysa ihjäl. Därefter 

hade hon lagt barnet i foderhuset, smugit in i huset och åter krupit i sin säng. Om middagen dagen 

därpå hade Margareta tagit barnet ur foderhuset och försökt begrava barnet under sten och 

grangrenar. Men liket avslöjades av rovfåglar, som i flera dagar därefter hade fört väsen över 

platsen där barnet hade begravts. Barnet hittades och Margareta erkände allt. Både Erich och 

Margareta dömdes till döden, och Margareta dömdes dessutom till att brännas på bål då hon hade 

planerat att döda barnet. Brottet ansåg särskilt grovt.  128

På tinget i Sjuhundra härad har inga ärenden påträffats med mökränkning som brottsrubricering 

mellan åren 1601 och 1651. Däremot återfinns tre ärenden som i närläsningen väl passar in i 

beskrivningen av brottet. Samtliga återfinnes i de två första årtiondena av undersökningsperioden. 

Ett av dessa ärenden återfinns i ett protokoll från 1608 den 26 september: ” Kom för rätten Malin i 

Norrby och klagade till Michell i Riland att han kränkt hennes jungfrudom och avlat barn med 

henne. Michel nekade till detta och sade sig icke vara far till barnet (eftersom barnet var hävdat) 

innan han belägrade henne och han utfäste tolvmanna ed till nästa ting.”.  Ärendet har inte 129

återfunnits i senare protokoll. Ingen förefaller ha blivit dömd i något av de tre ärendena.  130

Inget ärende kring homosexualitet har återfunnits bland protokollen från tinget i Sjuhundra härad. 
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11.3.6 Utevaro, trots/stämning 

De som medvetet inte infann sig till häradstinget när de var kallade, eller trotsade nämnden på något 

sätt, kunde bli stämda och få böter. Totalt hanterades 62 sådana påbörjade ärenden på tinget mellan 

1601 och 1651, vilket är 32% av de 194 brottsärendena, och därmed särklass den största 

brottmålskategorin på tinget i Sjuhundra härad (se tabell 1). Kvinnor blev totalt under hela 

undersökningsperioden stämda i 10 ärenden och män i 52 ärenden (se tabell 2). I tre ärenden var 

kvinnor kärande och i 14 ärenden män.  131

I större delen av undersökningsperioden noterades frånvaron bara kort i protokollen, utan att någon 

person kärade. De formulerades oftast likt detta ärende från 1623 den 16 juni: ”Morthen Bitter 

boendes på Östby var stämd (till tinget), men kom inte, varför han fälldes att böta 3 mark”.  I 132

slutet av undersökningsperioden, från och med år 1648, är det däremot mer regel att en person 

anmäler en annan för att inte ha infunnit sig till tinget.  Här ett exempel där en kvinna är kärande, 133

från 1649 och tinget den 19 oktober: ”För stämning (utebliven från tinget) bötar Erich Nilsson i 

Nybyn, stämd av hustru Malin i Källberga 3 mark.”.  134

Vad saken gällde för stämningarna omnämndes ytterst sällan i protokollen. Ett exempel på sådant 

undantag, och som ur genusperspektiv värt att lyfta här, är från 1649 och tinget den 16 februari detta 

år. En ”kona”, i detta fall en benämning för en yngre kvinna, ställdes inför tinget för att ha haft 

sexuellt umgänge före äktenskapet, så kallat ”hor”. Mannen ska enligt kvinnan ha lovat att gifta sig 

med henne, men då han inte infunnit sig till tinget blev han stämd för frånvaron.  135

Det hände också att personer blev stämda när de var närvarande på tinget. År 1645 på tinget den 20 

juni stämdes Erich Larsson i Ledinge och fick böta för ”svarslösa”, det vill säga för att han inte 

vägrade att stå till svars inför nämnden.  För ”svarslösa” stämdes också hustru Maria den 25 juni 136
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1647 två gånger, och fick betala dubbla böter.  Den 25 februari 1646 stämdes Oluff i Kalla till 137

böter, för att han hade kommit till tinget onykter, uppträtt olämpligt mot nämnden och sedan avvikit 

innan hans sak hade avgjorts.  Vad sakerna gällde i dessa tre ärenden framgår inte i protokollen. 138

Trots kunde också innebära att personer vägrade att följa tagna beslut på tinget, så kallat ”domkval”. 

Det var dock högst ovanligt vid Sjuhundrahärads ting. För ”domkval” fälldes Jöns i Gleminge, den 

9 juni 1649, ”då han emot föregången rannsakan och dom har huggit en sved på Söderby 

skog…”.   Han är den enda som kan noteras i protokollen för detta brott. 139

Böterna för stämning var under hela undersökningsperioden oförändrat 3 mark.  140

11.3.7 Lövjeri  

Ärenden om lövjeri, vilket var ett annat ord för trolldom, var få på tinget i Sjuhundrahärad. Totalt 

hanterades under hela undersökningsperioden 4 påbörjade ärenden av detta slag. Det motsvarar 2% 

av de 194 påbörjade brottsärendena (se tabell 1). Ett ärende återkom en gång, och ett ärende sköts 

upp till ett kommande tinget, men återkom inte eller så har protokollet försakats över tid. Samtliga 

ärenden tas upp på tinget före 1630-talet. I de fyra ärendena kärade inga kvinnor, men 4 män (se 

tabell 2). Som svarande agerade 3 kvinnor och 1 man.  141

Bland de anklagade i denna underkategori var alltså kvinnorna i majoritet. En man blev emellertid 

anklagad för trolldom. Ett ärende från 16 februari 1625 berättar om att Hans Blason hade beskyllt 

Jörgen Person för att ha utövat trolldom. Hur framgår dock inte. Jörgen svor sig fri med hjälp av 

tolv mäns vittnen, inkluderat sig själv, om att detta inte var sant. Nämnden dömde därför Hans till 

40 mark i böter för att ha anklagat Jörgen falskt.  142
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Ingen av de anklagade i samtliga fyra ärendena dömdes för lövjeri. Protokolltexterna ger intrycket 

av att anklagelserna mest handlade om skvaller och baktaleri bland människorna i samhällena. Ett 

ärende som illustrerar detta är från den 26 september 1608. Matz Erichson i Ticksta kom till tinget 

och klagade på att ”några lösaktiga människor utan rättmätig orsak hade utspritt ett rykte att hans 

hustru skulle ha brukat trolldom”.  Då detta påstående inte kunde ledas i bevis friades Matz 143

hustru, och det sattes ett vite på 40 mark till den eller de som beskyllde hans hustru igen för detta.  144

11.3.8 Olovlig jakt 

Den minsta brottmålskategorin vid Sjuhundra häradsting var olovlig jakt, med två ärende under hela 

undersökningsperioden. Det motsvarar 1% av de 194 påbörjade brottsärendena (se tabell 1). I dessa 

ärenden fanns det inga kvinnor som kärade, men en man (se tabell 2). Det framgår tydligt i 

ärendena att jakt som begicks på kronans mark var brott mot statsmaktens förordningar om var jakt 

fick utföras och av vem. I det ena ärendet, daterat till den 22 september 1601, dömdes ”Mass i 

Varleda i Esterna socken” för olovlig jakt.  Han hade ”hemligen skjutit älg mot förbud och blev 145

sakfälld i Kronans egen sak till 30 mark.”.  I det andra ärendet, från 17 januari 1621, anklagades 146

Anders i Forsa från av en man benämnd Hans Holst att han skulle ha skjutit älgar på kronans mark. 

Anders svor hög ed att detta inte var sant, och att han inte hade jagat djur de senaste ett och ett halvt 

år.  I protokollet nämns ingen dom. 147

11.3.9 Sammanfattning av brottmålen ur ett genusperspektiv 

I brottmålen har identifiering av kvinnor och män som kärande och/eller svarande varit möjligt att 

göra i samtliga ärenden. Kvinnor agerade som kärande totalt under undersökningsperioden i 16 

ärenden och som svarande i 28. Männen agerade som kärande i 107 och svarande i 159 ärenden. I 

brottmålen fick således såväl kvinnor som män svara oftare än att de kärade, vilken kan förklaras 

med att de ofta stod in för tinget för ett lagbrott utan att någon hade kärat mot dem. Medan männen 

oftast stod inför tinget i våld-, dråp- och stöldärenden, var kvinnorna mestadels på tinget för 

sedlighetsbrott. Bland dessa ärenden återfinns också det enda ärendet bland brottmålen där änkor 
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eller kvinnor som kan tolkas ha varit änka agerade på tinget. I detta fall går det att med säkerhet var 

en änka som svarande. Största delen av ärendena var stämningar mot personer som uteblivit från 

tinget, vilket män dominerade så väl som kärande och som svarande. Endast i underkategorin 

Lövjeri, trolldom, var kvinnorna fler som svarade än män. Männen dominerade således generellt 

sett i brottmålskategorin.  148

11.4 Domarna på tinget 

Vilka straff utdömdes då på Sjuhundra häradsting för kvinnors respektive mäns olika typer av brott? 

Dömdes de lika för samma brott på tinget? I denna del av undersökningen granskas domarna på 

tinget i Sjuhundra ur ett genusperspektiv.  

11.4.1 Brottmålen 

I brottmålen var bestraffningar för otillåtna handlingar mycket klara enligt lagstiftningen. Den 

vanligaste formen av domar bland brottmålen var böter. I de 162 brottmålsärenden utdömdes 97 

domar med böter, som varierade från 3 mark upp till 132 mark. Den allra vanligaste boten var för 

stämning, som uppgick till 3 mark. Tre dödsdomar utfärdades under hela undersökningsperioden. 

Två för hor och en för en större stöld ur en kyrka. En minderårig pojke friades från dödsdom för 

tidelag. Spöstraff utfärdades vid två tillfällen och vid ett tillfälle miste en man sin hand för ett 

våldsamt slagsmål.  149

Nämnden förefaller att över tid ha blivit striktare i sina bedömningar i brottmålen och följsammare 

till rättväsendets lagar och regler. Det märks i antalet ärenden där kvinnor och män frias med hjälp 

av vittnen. Samtliga dessa domar med vittnen som friar den anklagade infaller i den tidigare delen 

av undersökningsperioden. Ur ett genusperspektiv är ett par ärende särskilt intressanta. Ett från 2 

oktober 1605, då hustru Giertrudh hade kommit till tinget och klagat över en ryktesspridning om att 

hon skulle ha bedrivit hor. Nämnden vänder sig då till den närvarande menigheten och frågar om 

man ansåg att Giertrudh var ärlig, vilket man gjorde. Hon frias således.  I ett annat ärende från 20 150

januari 1602 frias en kvinna från misstanken att ha bragt en man om livet genom vittnesmål av tre 
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män och tre kvinnor. Nämnden tog ett särskilt beslut om att ärendet hade behandlats på rätt sätt.  151

Vid inget annat tillfälle senare under undersökningsperioden har kvinnor vittnat på tinget i Rimbo 

på detta sätt i något ärende.  152

Kvinnor stod svarande i 22 av de 161 påbörjade ärendena, och av dem fälldes 7 kvinnor. Bland 

dessa 7 dömdes 6 stycken för sedlighetsbrott, samtliga för hor eller lönskaläger. En fick böta 9 mark 

för missfirmelse, efter att ha kallat en annan kvinna för tjuv i släktskapsgräl.  En kvinna dömdes 153

till döden tillsammans med en man. Kvinnan fick som straff att brännas, då hon medvetet hade 

dödat det barn som hade blivit resultatet av samvaron med mannen. Detta inträffade år 1642, och 

nämnden beskrev deras samvaro som ett ”satans ingivelse”.  154

Männen dömdes i 129 av våldsbrotten. Främsta kategorin för män var våld i vilka de dömdes i 34 

ärenden. Den näst största kategorin för män var stölder i 32 ärenden. Tillsammans utgjorde de mer 

än hälften av brotten de blev dömda för. Först på fjärde plats återfinnes sedlighetsbrotten för 

männens del och där efter missfirmelserna.  155

I de kategorier där både män och kvinnor döms, förefaller kön inte ha haft betydelse. Domarna 

tycks på tinget i Sjuhundrahär ha strikt följ lagen. Som exempel på följsamheten av lagen är böterna 

som beräknades inom våldsbrotten utifrån hur allvarliga skadorna hade blivit: blånader 3 mark, 

blodsår 6 mark och köttsår 12 mark. Våldsammare skador blev ännu dyrare. Exempel på detta 

återfinns i ett ärende från 1646, där en man vid Clas Matzson delade ut hela 11 köttsår till flera män. 

Han skyllde sin gärning på att ett av offrens kvinnor ”hade slagit honom i hans barndom”.  156

11.4.2 Civilmålen 

Hur var det då i civilmålen? Av de 595 påbörjade civilmålen avslutades 465 ärenden i beslut, alltså 

inte domar som i brottmålen. I besluten eftersträvade nämnden kompensation och förlikning mellan 
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människor. Ett exempel på detta är från 1619 den 20 oktober, då en kvinna, Anna i Medivi, klagade 

till Rasmus i Ransboda att hans häst hade bitit ihjäl hennes häst. Därför hade hon hela sommaren 

fått använda sig av hans häst. Annas häst var skattad till 6 daler. Beslutet blev att Anna fick betala 6 

daler till Rasmus och behålla hans häst, medan Rasmus fick behålla huden från Annas avlidna 

häst.  Ett annat exempel är ett mycket tilltrasslat ärende om arvkonflikt 1651, 21 januari, då Erich 157

Tommeson i Väsby från ett tidigare ting hade fått i uppdrag av tinget att tillsammans med släkten 

rita upp ett släktträd för att reda ut vilka i släkten som hade rätt till en bit jord. Nämnden beslutade 

till sist, efter att ha rätt ut släktskapet (och konstaterat att en annan bit jord hamnat i fel persons ägo) 

att Erich och hans hustru hade rätt att inlösa denna bit jord av Erich Andersson, kusin till Erich 

Tommesons hustru.   158

I civilmålen utdömdes således inte några bestraffningar, utan i besluten hanterades främst 

konflikterna i strävan mot någon sorts rättvis förlikning. Kvinnor och män förefaller i dessa ärenden 

ha blivit likvärdigt behandlade, utifrån Kristoffers landslags regelverk. Det är dock svårt att bedöma 

helt rättvist utifrån källorna, men det har inte påträffats i något ärende något som tydligt avviker 

från den rättspraxis som gällde kring civilmålen vid denna tid.  159

11.5 Vittnen på tinget 

Vid 1600-talets början gällde ännu edmannasystemet, som innebar att en anklagad kunde tillkalla ett 

antal vittnen för sin sak. Från tinget i Sjuhundra härad finns det totalt tio exempel på tillkallande av 

vittnen om tre, sex, eller tolv personer. Det sistnämnda var dock mest vanligt.  160

Enligt lag var det bara män som kunde vittna i tinget, men i Sjuhundra härad finns det ändå ett 

exempel på kvinnor som fick gå ed.  Det exemplet är från den 20 januari 1602 då tre kvinnor och 161

tre män gick i ed på att en ung kvinna, pigan Elin Erickzdåther, var oskyldig till drängen Oloffs 

död.  162
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Det ska påpekas att denna undersökning har endast tagit fasta på edmannasystemet och dess vittnen. 

Vittnen i form av enskilda personers återberättande av händelseförlopp i protokollen har inte 

statistiskt räknats som vittnen. De är svåra att särskilja från rena återberättande av händelseförlopp 

som tingets nämnd hade att utreda, och de som återberättade var oftast själva mer eller mindre 

inblandade i sakfrågan och kan därmed inte heller betraktas rena vittnen. Det är förstås en 

bedömningsfråga, men för tydligheten i denna undersökning har denna gråzon därför undvikits. 

11.6 Människors sociala bakgrund 

I exemplen från de olika civil- och brottskategorierna omnämns människor från olika sociala 

grupper. Frågorna som då infinner sig är förstås vilken social bakgrund de kvinnor respektive män 

hade som omnämns på tinget? Och hade det någon avgörande betydelse för domarna på tinget för 

kvinnor respektive män?  

Här ska göras en statistisk undersökning över detta, genom att särskilt studera de titlar eller olika 

benämningar som människorna kunde ha i protokollen från tinget. Metoden och den sociala 

kategorisering av människor i denna studie följer Jan Sundins, som tidigare har presenterats.  

Närläsning av ärendena från tinget visar att majoriteten av männen som agerar på tinget omnämns 

enbart vid namn och från vilken socken de kom ifrån, som tex “Jöns Person i Gleminge i Rimbo 

socken “ . Ibland har män fått titeln “herr, man, gift man, karl, gift karl, son” och varianter på 163

dessa. De hade således sällan någon yrkestitel, men i närläsning framgår det också av ärendenas art 

att merparten av dem var bönder. De som inte hade jordbruk som sitt uppehälle omnämns i 

protokollen med sina yrkestitlar och benämningar. Det kunde tex vara länsman, någon adelspersons 

fogde, och drängar.  164

Kvinnor omnämns alltid med titlar och var ifrån de kom, som tex ”Hustru Mariet i Hall”. Kvinnor 

omnämns med titlar som “fru, husfru, änka, dotter” och varianter på dem. Titlarna är talar i första 

hand om kvinnornas relationer till män. Titeln ”piga” kan i källorna tolkas både som kvinnan var 
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anställd hos en bonde, men ibland förefaller titeln lika mycket bara ha varit en benämning för en 

ogift ung kvinna. 

Personer ur de högre stånden omnämns i protokollen med tydliga benämningarna om vilken 

socialgrupp de tillhörde. De omnämns ofta med titlar som “väbemälte” eller “högborne” och även 

ibland “adlige” framför sina namn, samt var de bodde. Ett exempel är från den 16 februari år 1649: 

”Kärade högmälde och välborne herre, herr Gabriell Bengtsson Oxenstiärna, friherre till Mörby och 

Lindholm etc, Sveriges Rikes Råd och Skattmästare samt lagman över Värmland och Dal, genom 

sin fullmäktige äreborne och välbemälte Johan Vestium, kammarfiskalen…”  Som här också 165

framgår var de adliga personerna sällan själva närvarande på tinget, utan skickade någon med sitt 

tillstånd att driva en fråga.  166

Personer ur de lägsta socialgrupperna omnämns med titlar som kona, lösdrivare, knekt, knektänka 

och så vidare.  167

Sammantaget ger närläsningen av ärendena på Sjuhundra häradsting intrycket att den dominerande 

sociala normen i samhället var att vara man och att vara bonde. Om någon avvek från den normen 

noterades det i tingsprotokollen.  168

Resultaten av den statistiska genomgången visar således att bönderna dominerade på tinget (se 

tabell 9). I de 607 undersökta ärendena omnämndes högre ståndspersoner i 11% av dessa ärenden, 

bönder och lägre ämbetsmän på landsbygden i 78% och  obesuttna i 11% av ärendena. I 10% av 

ärendena har social status bland de omnämnda inte varit möjlig att säkerställa. Emellertid är 

sannolikheten hög att även dessa var bönder, då majoriteten av Sveriges befolkning vid denna tid 

var bönder. Det är därför rimligt att anta att andelen bönder kan ha agerat i 88% av ärendena på 

tinget i Sjuhundra härad. 
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I detta sammanhang är det dock viktigt att notera att samma personer ofta är på tinget i olika 

ärenden. I synnerhet bland de adliga är det representanter från fyra adelsfamiljer som är aktiva, Natt 

och Dag, von Biuren, De La Gardie och i synnerhet Oxenstierna som från 1616 ständigt är 

närvarande på tinget fram till 1651.  Bland bönderna är tillfällena mer spridda på flera familjer, 169

men även här finns några familjer som agerar flitigare än andra. I kategorin obesuttna återkommer 

dock inte samma personer i flera olika ärenden.  170

Andelen omnämnande av kvinnor respektive män i de olika socialgrupperna fördelade sig på 

samma sätt så som tidigare har beskrivits för samtliga ärenden på tinget, men blir av ovan nämnda 

skäl ur ett genusperspektiv något missvisande.  

11.6.1 Påverkade social bakgrund olika för män och kvinnor på tinget? 

Hade då den sociala ställningen någon betydelse för hur domarna föll på tinget? I närläsningen av 

protokollen är det i ögonfallande att när en person som omnämns som tex “välbemält” eller 

“högborne” är agerande på tinget tar dessa ärenden mer plats i domböckerna. De är betydligt mer 

utförligt beskrivande och mer ambitiöst och noggrant utredande än när tex en piga eller dräng 

omnämns som huvudpersoner i ett ärende. Som exempel kan åter nämnas ovan citerade ärende från 

1649.  171

Tabell 9 Personer Omnämnda i ärendena på tinget fördelade på olika socialgrupper

Tabell 9 Omnämnda i antal ärenden Andel av ärendena

Högre ståndspersoner 70 11 %

Bönder och lägre ämbetsmän 476 78 %

Obesuttna med yrkestitlar samt 
med deklasserande titlar

65 11 %

Obestämbara 63 10 %

Tabellen visar en grov uppdelning av omnämnda personer från olika socialgrupper i 607 ärenden från 
Sjuhundrahärads ting åren 1601 till 1651. Flera personer ur olika sociala grupper har ibland förkommit i ett 
och samma ärende, varför siffrorna summerade överstiger det totala antalet ärenden. Uppdelningen utgår 
ifrån Jan Sundins grova indelning av sociala grupper i Gud, Staten och folket. 
Källa: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sandelius (1984).
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Ett av flera exempel på hur social ställning kunde påverka hur ärenden hanterades på tinget är ett 

ärende från 1638, som fick lösas vid ett extra ting. En man vid namn Herich Frijs beskylldes av en 

piga att på en väg skulle ha stulit en häst av henne. Frijs nekade, men efter att alla vittnen hade 

förhörts föreföll Henrich Frijs att trots allt vara skyldig till stölden. Han hävdade då att han var adlig 

och kunde därför inte dömas i häradsrätten. Frijs kunde dock inte visa att han var adlig, och ärende 

skickades därför till hovrätten för bedömning. Efter att hovrätten inte heller kunde godkänna detta 

påstående skickades ärendet tillbaka till häradsrätten i Rimbo. Där fick så Frijs sin dom på 

extratinget 1638. Men nämnden skickade åter ärendet till Svea hovrätt för slutligt avgörande.  172

Exemplet visar att social tillhörighet hade betydelse för hur ärendena hanterades på tinget i 

Sjuhundra härad. Det ska tilläggas att ingen adlig person dömdes i brottmål på Sjuhundra härads 

ting. Generellt sett, när väl ärendena på tinget väl var utredda och det stod klart om något brott eller 

oriktigheter hade begåtts, förefaller domarna på tinget i Sjuhundrahärad ha följt lag och regelverk.  

Ett annat ärende i vilket social ställning tycks ha haft betydelse är det enda där två kvinnor stod mot 

varandra på tinget under undersökningsperioden, år 1627 den 4 oktober. Britta i Ledinge kom till 

tinget med en så kallad citationssedel, en stämning till tinget, till Margareta i Bodarne i Värmdö 

socken, för att hon ska förklara sig och betala henne för Ösby i Rö socken.  Citationssedeln som 173

Britta hade med sig till tinget var herr Clas Horns. Så som protokollet är formulerat går det att tolka 

att Britta kan ha fått denna sedel utskriven av Horn. Det framkommer dock inte om Britta var Horns 

hustru, eller vilket annan relation de hade. Margaretas civiltillstånd omnämns inte heller. Inte heller 

Horns sociala ställning omnämns, men det faktum att han var man och/eller om han var adlig, kan 

hans sociala ställning tolkas som att den kan ha varit av större betydelse i detta sammanhang, 

kanske för att öka trycket på Margareta. 

Utifrån detta verkar således som om de inblandades sociala tillhörighet påverkade själva 

utredningsprocessen i hanterandet av ärendena på tinget. Det borde också rimligtvis ha haft 

betydelse för domarna. Därför är också en rimlig slutsats utifrån denna undersökning att människors 

anseende i samhället hade betydelse för domarna i Sjuhundra härad. 
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11.7 Slutsatser av undersökningen av tinget i Sjuhundra härad 

Vilka svar har då denna undersökning ur ett genusperspektiv av tinget i Sjuhundra härad givit på de 

inledande frågorna?  

Först och främst är det bara att konstatera att Sjuhundra härad följer tidigare forskning kring ting, 

nämligen att män dominerade detta offentliga rum vid tidigt 1600-tal och var mer agerande än 

kvinnor i stort sett alla kategorier. Och det var väntat, eftersom lagstiftningen och traditionen vid 

denna tid i flera avseenden lade det ekonomiska ansvaret på män och det faktum att merparten av 

ärenden på tinget handlade om olika slags tvister som på ett eller annat sätt hade med ekonomi att 

göra, främst om jord. Tingets nämndemän och domare var alla män, även det helt enligt lagens 

föreskrifter. Män agerade mer än kvinnor i övriga ärenden också, utom i en underkategori bland 

civilmålen: sytning. I denna underkategori var det dock bara ett ärende som säkert kunde 

identifieras under hela undersökningsperioden.   174

Kvinnor agerade som kärande och svarande främst i sedlighetsbrotten, men aldrig i jaktbrottbrott. 

Däremot köpte och uppbjöd kvinnor jord, men var aldrig närvarande i ärenden i vilka försäljning av 

jord lagfästes av tinget. Dock förefaller många affärer om jordköp ha gjorts utanför tinget. Änkor 

eller kvinnor som kan tolkas ha varit änkor återfanns inom jordärendena och sedlighetsbrotten, men 

de var endast två ärenden som det med säkerhet gick att fastställa att kvinnorna var änkor.  175

Män och kvinnor dömdes utifrån lagen, vilket går att konstatera då hänvisningar till lagstiftningen 

gjordes i protokollen vid utdömande av straff. Lagen gjorde dock skillnad mellan kön, så domarna 

för män och kvinnor blev olika. Enligt lagen hade kvinnor begränsade möjligheter att agera på 

tingen. Ogifta kvinnor var omyndiga och skulle därför företrädas av en förmyndare. Gifta kvinnor 

skulle företrädas av en målsman, vilket var hennes make. Änkor kunde agera självständigt på 

tingen, men kvinnor kunde enligt lagen aldrig agera som vittnen eller svära ed.  Män och kvinnor i 176

Sjuhundra härad bedöms att ha dömts utifrån lagen lika för samma brott, vilket främst 
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sedlighetsbrotten visar. Totalt dömdes flest män, vilket förstås hänger samman med att fler män var 

på tinget.  177

Kvinnor i Sjuhundra härad på tinget och tog också plats på männens områden. Så även som vittnen, 

i den så kallade edgärdsmannaprocessen. Det hände förvisso bara en enda gång tidigt av 

undersökningsperioden, men då lagen tydligt föreskrev att kvinnor inte hade behörighet att vittna är 

detta enda tillfälle värt att notera. I övrigt var det män som vittnade. Många ärenden i vilka 

vittnesmål efterlystes återkom aldrig till tinget, vilket kan ha berott på att konflikterna då gjordes 

upp utanför tinget.  178

Den sociala bakgrunden hos både kvinnor och män förefaller också ha haft betydelse i hur ärendena 

hanterades. Här förefaller skillnaden mellan könen har varit ungefär densamma inom de olika 

stånden, men större mellan stånden. Väl ansedda personer fick sin sak grundligare genomlyst än de 

som hade lägre social status. Oftare omnämns och mer noggrant hanterades adelns ärenden. Från 

1616 och framåt inträder adeln på tinget under undersökningsperioden. I kampen om jord figurerade 

också kvinnor självständigt, även om männen i denna socialgrupp också var fler. Fyra adelsfamiljer 

dominerar tinget under den senare delen, och en familj motarbetas att ta sig upp i det högsta ståndet. 

De flesta adelsmän och -kvinnor var inte personligen på tingen i sina sakärenden, utan skickade 

ställföreträdare som även de uteslutande var män.  179

Hur passar då resultaten från denna undersökning ur genusperspektiv av tinget i Sjuhundra härad 

med tidigare genusforskning av historien? Vilka resonemang stödjer denna undersökning bäst? Här 

kommer den sista delen av detta arbete, i vilken tidigare presenterade forskares resultat ska jämföras 

med resultaten här från tinget i Sjuhundra härad. 
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12. Analys och jämförelse med tidigare forskning 
Det faktum att män dominerade tingen i det tidiga 1600-talets Sverige och att det reglerades via 

Kristoffers landslag på olika sätt är forskare överens om. Däremot finns det olika uppfattningar 

bland dem om hur statistiken och protokollen kan tolkas ur ett genusperspektiv. Några av forskares 

uppfattningar om detta har i denna framställning tidigare beskrivits, och här ska nu en återkoppling 

till deras arbeten göras med syfte till att se vilken åsiktsinriktning som undersökningen av 

Sjuhundrahärads ting bäst stämmer överens med. Här ska noteras att Jan Sundin i För Gud, staten 

och folket inte driver någon egen åsikt kring genus i historien, men vi ska ur ett genusperspektiv 

jämföra denna undersökning med hans forskningsresultat. 

12.1 Taussi-Sjöberg 

Marja Taussi-Sjöbergs tolkning av statistiken från Njurundahärads ting går att applicera på 

Sjuhundrahärds ting. Männen var oftare på tinget än kvinnorna. Kvinnor är också oftare 

representerade i sedlighetsbrott än i andra kategorier på tinget, vilket Taussi-Sjöberg särskilt trycker 

på i sitt resonemang. Hennes huvudinriktning är att tradition och lagstiftning försvårade livet för 

kvinnor mer än för män. Hon menar att det var ett kvinnoförtryck, i synnerhet i sedlighetsbrotten.  180

Undersökningen av protokollen från Sjuhundra härads ting kan statistiskt stödja Taussi-Sjöbergs 

resonemang, men det finns också exempel som inte riktigt passar in i det. I två ärenden är det tydligt 

att män inte alltid ville företräda kvinnor eller någon annan familjemedlem på tinget.  I ett annat 181

ärenden verkar det dessutom som om en man drivs av ett antal kvinnor att stå i upp i tinget för deras 

sak.  Kvinnor stod också ofta i egen sak på tinget i Sjuhundra härad även i ärenden som män 182

förväntades att hantera. Protokollen visar att det fanns kvinnor som sålde sin egen arvejord, kvinnor 

som köpte jord, och kvinnor som trätade om jord såväl med varandra som med andra män.  Det 183

förefaller därför som att kvinnorna i Sjuhundra härad både tog sig och tilläts att ta plats på tinget, 

ibland utöver vad lagen stipulerade. I kategorin sedlighetsbrott dominerar inte heller kvinnorna, 

även om de är mest representerade i denna kategori. Männen var här dubbelt så många, och fler 
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män än kvinnor straffades. En kvinna, men ingen man, blev friad på tinget i denna kategori vid 

tinget i Sjuhundrahärad.  184

Slutsatsen måste därför bli att undersökningen av tinget i Sjuhundra härad inte generellt kan stödja 

Taussi-Sjöbergs resonemang. Även om undantagen statistiskt sett är få, påvisar de ändå attityder 

och förhållningssätt bland människor på tinget vid denna tid som talar emot att det skulle ha funnits 

ett utbrett kvinnoförtryck. 

12.2 Eva Österberg 

Eva Österberg menar, till skillnad från Taussi-Sjöberg, att samhällena på denna tid inte legitimerade 

kvinnoförtryck och kvinnoförakt. Våld, som hon särskilt har studerat, kan ha förekommit inom 

äktenskapet, men kvinnorna framstår i tingsprotokollen hon har undersökt inte heller som ständiga 

offer.  Hon menar att det saknas belägg för konsekvent förtryck av någon viss befolkningsgrupp. 185

Hon poängterar också att domböcker ”måste visa samhällets mörka sidor”, och att människors 

vardagsliv vid sidan om tinget kan vara svårt att via tingsprotokoll bedöma.  Enligt Kristoffers 186

landslag fick män ”näspa” kvinnor, men män inte våldföra sig på kvinnor.  187

Tingsprotokollen från tinget i Sjuhundra härad uppvisar inget som motsäger detta resonemang. Det 

finns exempel på ärenden där män slår kvinnor, men de är få och anmälan till tinget om våld mot 

kvinnorna gjordes av deras män.  Våld inom den närmsta familjen har inte framkommit i 188

protokollen. 

Noterbart är också att även Österberg har studerat protokoll från Sjuhundra härad, från senare hälft 

av 1500-talet. Eftersom hennes undersökning och denna tycks stämma bra överens, om än de har 

olika undersökningsperioder, så stärker det Österbergs teori om att det fanns regionala skillnader i 

tingskulturerna vid denna tid.  
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12.3 Gudrun Andersson 

Resultaten i undersökningen av ärendena på tinget i Sjuhundra härad passar väl in i  Anderssons 

resonemang om människors strategisökande i det tidiga 1600-talets samhällsstruktur och -kultur, 

och att social ställning hade större betydelse än kön. Det finns flera exempel från tinget i Sjuhundra 

härad på hederns och den sociala tillhörighetens betydelse vid denna tid.  189

Att kvinnor ansågs vara bättre rustade än män att hantera sociala konflikter stöds också av 

undersökningen i Sjuhundra härad. I kategorien våld döms inte en enda kvinna, och inte en enda 

kvinna var svarande i denna kategori under hela undersökningsperioden. En kvinna kan noteras bli 

dömd för missfirmelser, som kunde vara ett verbalt sätt att kränka av någons heder och som ofta 

ledde till våldshandlingar. I övrigt har inga domar fallit på kvinnor för missfirmelser.  190

Det är således svårt att hitta något i protokollen från Sjuhundra härads ting som motsäger Gudrun 

Anderssons resonemang. 

12.4 Maria Sjöberg

Undersökningen av ärendena på tinget i Sjuhundrahärad kan till viss del stödja Maria Sjöbergs 

resonemang om att det på 1600 talet rådde ett slag klassamhälle där männen var överordnad 

kvinnorna. Sjöberg bygger sitt resonemang på och främst på jordabalken och giftermålsbalken, som 

gällde vid 1600-talets början.  

Ärendena som togs upp på tinget i Sjuhundrahärad genomsyrades även av de institutionella reglerna 

och Kristoffers landslag. De allra flesta protokollen på tinget i Sjuhundra härad var oftast 

formulerade utifrån att en man företrädde någon kvinna och/eller andra familje- eller 

släktmedlemmar, inte minst i ärenden som behandlade jord på något sätt.  Detta skulle kunna 191

stödja resonemanget om att kvinnor generellt inte skulle ha ägt jord och därmed inte ha haft någon 

makt, samt att kvinnor som underordnade till män hade en samhällsfunktion: att överföra makt 

emellan män. 

 Ibid.189
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Men bland ärendena på tinget i Sjuhundra härad finns det också exempel som också starkt motsäger 

Sjöbergs resonemang. Ett exempel på detta är det ärende som inledningsvis har beskrivits i denna 

undersökning, om fru Brita Kurk som inför tinget ställde en hel by, Väsby, som ansvarig för att 

olovandes hade tagit bort stockar på hennes mark, stockar som hennes ” bonde i  Risby låtit där 

huggas".  Att fru Kurk både ägde mark och hade makt framgår tydligt i detta protokoll. Ingenstans 192

finns uppgifter om att hon skulle vara änka eller att hon var på tinget i en makes ställe.  

Ett annat exempel på en kvinna med jord och makt är det tidigare beskrivna med von Biuren som i 

strid med Gabriell Oxenstierna försvarade sina jordägor och sin adliga titel. Även här kan man 

konstatera att kvinnan äger jord och handhar de rustningsåtaganden som kom med adelskap vid 

denna tid. Det noterades i protokollet att hon är gift med Henrich Frijs, men inte att hon var på 

tinget i hans ställe.  193

Till detta kan också läggas det som tidigare har noterats, att det också finns protokoll från tinget i 

Sjuhundra härad som vittnar om män som inte ville leva upp till det målsmansåtagande som lagen 

krävde av dem.  Hur många fler män som motvilligt företrädde kvinnor vid tinget är dock inte 194

möjligt att uttyda ur protokollen. 

Detta talar sammantaget för att denna undersökning av tinget i Sjuhundra härad inte helt generellt 

kan stödja Maria Sjöbergs resonemang om mäns överordnade över kvinnor i ett slags klassamhälle. 

12.5 Jan Sundin 

Som vi tidigare har noterat driver inte Jan Sundin i För Gud, staten och folket ett särskilt 

resonemang kring genus i historien. I Sundins rättshistoriska beskrivning är det ändå värt att här 

notera att rättskipningen förändrades ur ett genusperspektiv under 1600-talet i och med 

uppbyggandet av en modernare rättsapparat, samt kyrkans påverkan/styrning av denna utveckling. 

Inte minst genom den mosaiska lagen, som år 1608 lades i ett appendix till Kristoffers landslag, 

förändrades synen på rättskipning från ättesamhällets kollektiva ansvarstagande till kristendomens 

 Ibid. s. 95192
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syn på det personliga och moraliska ansvaret för det egna handlandet, i synnerhet i 

sedlighetssammanhang.  

Exempel på detta är den tidigare beskrivna förändring av synen på mökräkning, som efter denna 

undersöknings tidsperiod kom att betraktas som lönskaläger. På tinget i Sjuhundra härad mellan 

åren 1601 och 1651 har inga ärenden påträffats med mökränkning som brottsrubricering. Tre 

ärenden, som i närläsningen visat sig passar in i beskrivningen av brottet, återfinnes i de två första 

årtiondena av undersökningsperioden. Ingen blev dömd i något av ärendena.  Sammantaget kan 195

tolkning av dessa ärenden, även om de är få, stödja Sundins och andras tidigare forskning kring den 

nämnda förändringen av rättsväsendets bedömning av dessa sedlighetsbrott. 

Noterbart från Sundins undersökning är att även han har i Gullberg och Linköping har återfunnit 

många ärenden i vilka kvinnor ”som regel uppträtt som formellt självständiga parter”.  Sundin 196

menar att kvinnorna kan ha haft manliga ombud utan att det har noterats i protokollen, eller har haft 

manliga hjälpare i tingsförhandlingarna. Klart står dock, menar han vidare, att kvinnor agerade även 

i civila tvister.  197

12.6 Slutsatser, jämförelse av tidigare forskning 

Resultaten av undersökningen av tingsprotokollen från Sjuhundra härads ting ur ett genusperspektiv 

bedöms, av ovan förklarade skäl, ligga närmast Gudrun Andersson undersökning av Askers härads 

ting, medan de bedöms ligga längst ifrån Marja Taussi-Sjöbergs resonemang. Däremellan ligger 

Österberg och Sjöberg, kanske med Österbergs resonemang något mer passande 

undersökningsresultatet från Sjuhundra härads ting. 

Anderssons ansluter sig, som tidigare har beskrivits, till Pierre Bourdieus teori om fält, habitus och 

symboliskt kapital, vilken hon också utvecklar.  Den teorin passar också väl inpå resultaten från 198

Sjuhundra härad, där den sociala ställningen hade betydelse på tinget och där kvinnor förfaller 

försöka nyttja män för att få igenom sin egen vilja på tinget. 
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Denna undersökning av tinget i Sjuhundra härad passar också väl in i Jan Sundins rättshistoriska 

betraktelse av tinget i Gullbergs härad under första hälften av 1600-talet. Den stödjer bedömningen 

att denna undersökning av Sjuhundra härad ligger närmre Anderssons resonemang än Taussi-

Sjöbergs. Kvinnor förefaller, som vi tidigare har noterat, även i hans undersökning ha uppträtt på 

tinget som formellt självständiga, och med stöd av män.  Det talar i så fall också emot ett utbrett 199

allmänt kvinnoförtryck, även om lagstiftningen och rättsväsendets utveckling under 1600-talets 

senare del försatte kvinnor mer än män i svårare omständigheter. 

Resultaten från undersökningen av tinget i Sjuhundra härad kan även appliceras på historikern 

Yvonne Hirdmans genushistoriska teori, vilken utgår ifrån att människor i det dagliga livet genom 

händelser och förväntningar skapar genuskontrakt emellan sig, i vilka de har olika roller och utifrån 

dem har de också olika förväntningar på sig.  Denna dikotomi, med mannen som överordnad 200

kvinnan, märks tydligt i många ärenden från tinget i Sjuhundra härad. Männen var främst 

representerade i ärenden om våld, stöld och jord, medan kvinnorna syntes mestadels i 

sedlighetsbrott och andra relationskonflikter.  201

Hur kan då resultaten från undersökningen av tinget i Sjuhundra härad tolkas utifrån Yvonne 

Hirdmans teori om genuskontrakt? 

13 Genuskontrakt i Sjuhundra härad 
Denna undersökning har gjorts utifrån att läsa protokollen från tinget i Sjuhundra härad ur ett strikt 

vetenskapligt historiebruks perspektiv. Det som står i protokollen har således legat till grund för 

resultaten och slutsatserna. Utifrån det perspektivet förefaller det som att kvinnors och mäns 

genuskontrakt vid denna tid inte gick i takt med den värdsliga och religiösa överhetens syn på 

kvinnor och mäns samvaro och samlevnad. Kvinnor föreföll att ha stått mer självständiga på tinget 

än vad lagen stipulerade, och även somliga män ville inte leva upp till sitt målmanskap som lagen 

krävde. På det manligt dominerade tinget förefaller också, som tidigare har beskrivits, somliga 

kvinnor ha nyttjat mäns ställning i samhället och som företrädare för dem på tinget. I synnerhet 
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efter 1630-talet finns det i protokollen från Sjuhundra härads ting exempel på ärenden som kan 

tolkas på detta sätt. Män och kvinnor i Sjuhundra härad synes därför ha motvilligt anpassat sig till 

överhetens inrättande av ett nytt rättsväsende och påtvingats att förändra de rådande 

genuskontrakten. 

Protokollen från tinget i Sjuhundra härad är emellertid inte helt entydiga. Särskilt kvinnornas 

sociala status har varit svårbedömda, då de inte alltid uttrycks klart eller på annat sätt beskrivs i 

tingsprotokollen. Det inte är ovanligt för tingsprotokoll från denna tid. Tidigare forskning som i 

denna framställning refererar till har stött på samma problematik. Sundin tolkar protokoll, med lika 

sparsam information, från Gullbergs härads ting och Linköpings rådhusrätt att män hade kunnat ha 

varit närvarande som företrädare eller att de stöttade kvinnorna på tinget, även om detta inte var 

nedtecknat.  Andersson å sin sida tolkar källorna från Askers härads ting att de flesta kvinnor som 202

stod självständiga på tinget var änkor utifrån resonemang att människorna på orten kände varandra 

väl och att det därför inte noterades i protokollen.  203

Beroende på hur man tolkar källorna blir förstås bedömningen av rådande genuskontrakt vid 

Sjuhundra härads ting olika. Om kvinnorna på tinget i Sjuhundra härad antingen var där med stöd 

av män, var där när männen inte kunde närvara eller var änkor går det att förmoda att män i de 

flesta fall levde upp till det målsmanskap som lagen föreskrev. Detta förblir dock inget annat än en 

spekulation, då det i merparten av protokollen från tinget i Sjuhundra härad inte framgår någon 

annan information som går att tolka på annat sätt än att kvinnorna var självständiga på tinget. 

Sjöbergs resonemang om att den dikotomin som rådde vid 1600-talets början var ett klassamhälle i 

vilket män överordnades kvinnorna förfaller vara en anakronism, med en ideologisk infallsvinkel i 

synen på tingen vid denna tid, eftersom klassamhället som idé inte ännu var född. Samma sak kan 

hävdas för Taussi-Sjöbergs resonemang, om mäns förtryck av kvinnor, då det inte är möjligt att veta 

hur män och kvinnor upplevde dikotomin, även om det är obestridligt så att kvinnor blev negativt 

förfördelade av den rättsliga utveckling från 1600-talet och fram till nutid och det faktum att 

genuskontrakten påverkades av denna utveckling. Som Österberg också hävdar återspeglade 

protokollen från denna tid av nödvändighet samhällets mörkaste sidor, och kan därför inte användas 

 Sundin (1992), s. 162202
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för en generell tolkning för livet utanför tingen.  För ytterligare tolkningen av möjliga 204

genuskontrakt vid Sjuhundra härads ting bedöms därför Sjöberg och Taussi-Sjöbergs resonemang 

inte tillföra något mera. Österbergs resonemang faller väl samman med Anderssons, vilket tidigare 

har beskrivits, och utifrån deras resonemang om lokala skillnader mellan tingen är det också högst 

sannolikt att genuskontrakten varierade så väl över tid som rum inom Sjuhundra härad. 

14 Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att ur ett genusperspektiv kvalitativt och kvantitativt 

studera och jämföra kvinnor och män som offentliga aktörer på tinget i Sjuhundra härad från 1600-

talet första hälft, för att undersöka kvinnors och mäns jämställdhet på tinget. Resultatet skulle 

därefter jämföras med tidigare genushistoriks forskning, för att utröna vilken som det passar bäst in 

i. Utöver det har även Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt prövats ur olika perspektiv. 

Tingsprotokollen har undersökts med fokus på hur ofta kvinnor och män agerade på tinget, hur 

aktiva de var, om båda könen fick vittna, om kvinnors och mäns sociala ställning påverkade 

domarna på tinget, samt om kvinnor och män dömdes lika utifrån lagen. Därefter har resultaten 

jämförts med andra genushistorikers resultat i en avslutande analys. 

Slutsatserna av detta arbete är att männen var klart dominerande på tinget i Sjuhundra härad. Det 

följer tidigare forskning, vilket var väntat då samma rättsväsende och lagstiftning gällde här som i 

Sverige i övrigt. 

Men kvinnor agerade också i sammanhang där män förväntades ta fullt ansvar på tinget, främst i 

olika slags jordärenden och även som vittnen. Samtidigt fanns det också män som inte ville uppfylla 

sina roller på tinget som de enligt lag hade som målsmän. Dessa ärenden är relativt få sett till totala 

antal ärenden under undersökningsperioden, men ändå tillräckligt många för att kunna påvisa 

attityder och förhållningssätt hos människor i Sjuhundra härad som stödjer den tidigare forskningen 

vilken hävdar att det inte finns belägg för att kvinnor, eller andra samhällsgrupper, generellt var 

förtryckta i Sverige vid 1600-talets början, utan att det snarare fanns regionala skillnader. Vidare 

förefaller social ställning i domarna vid Sjuhundra härads ting ha haft större betydelse än kön. 

 Österberg 1983, s. 26.204
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Denna undersökning har därför bedömts ligga närmare Gudrun Anderssons undersökning av Askers 

härad, och längst ifrån slutsatserna i Marja Taussi-Sjöbergs undersökning av Njurunda härad. Dem 

emellan hamnar Eva Österberg och Maria Sjöberg i den jämförelse med tidigare forskning som i 

denna undersökning har tagits med som referenser. Och både Yvonne Hirdmans genushistoriska 

teori och  Pierre Bourdieus teori om fält, habitus och symboliskt kapital, till vilka Andersson i sin 

forskning associerar, fungerar väl att applicera på tinget i Sjuhundra härad. Genuskontrakten i 

Sjuhundra härad varierade sannolikt mellan socknarna. Av vad som går att tolka ur protokollen från 

tinget var genuskontrakten generellt så konstruerade att vardagens bördor var fördelade mellan 

könen på ett sätt som överheten inte ansåg var riktigt. Protokollen säger dock ingenting om hur 

genuskontrakten kunde ha se ut i hemmen. Genuskontrakten förändrades i takt med rättssystemets 

utveckling. 

15 Avslutande ord 
Man kan kanske tycka att talesättet ”mycket skrik för lite ull, som bonden sa när han klippte grisen” 

är en bra beskrivning på denna undersökning. Men det är väl sådan historieforskarens lott är, att 

enträget upprepa forskningsprocedurer i historiska källor tills det att eventuellt något nytt upptäcks. 

Jag kan bara konstaterar att denna undersökning faller in i tidigare forskning, och att 

genusforskningen av historiskt material har mycket kvar att göra. Den skulle vinna på, menar jag, 

större vaksamhet över anakronism i tolkning av källmaterial från denna tid. 

En vidare forskning utifrån resultaten från denna undersökning skulle kunna vara en djupare 

granskning av andra kompletterande källor. Kyrkoböcker skulle kanske kunna förtälja mer om 

kvinnornas civiltillstånd, om de var änkor eller ej. Sockenprotokoll kanske skulle kunna ge mer om 

ärendenas upprinnelse och bakgrund, och där med ge ett bättre underlag för en genusanalys. Kanske 

även protokoll från domkapitlen skulle kunna kasta ljus över framför allt sedlighetsbrotten. Och 

eftersom adeln förfaller ha varit ofta närvarande på tinget och det faktum att det ståndet växte under 

1600-talet, särskilt under första hälften av århundradet, skulle kanske en granskning om hur många 

titellösa och nyadlade adelspersoner som deltog på tinget också kunna bidra till en djupare och mer 

nyanserad bedömning av tingsprotokollen. 

I denna undersökning har det tyvärr inte varit görligt att genomföra sådana granskningar pga 

tidsbrist. Jag hoppas ändå att denna undersökning kan bidra som en liten pusselbit till 

historieforskningen ur ett genusperspektiv.  
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Tabell 4 (s. 25) visar de 11 ärenden som har återfunnits i vilka änkor och kvinnor som kanske var 

änkor, uppdelade på kärande, svarande och om de bara omnämns i protokollen från Sjuhundra 

härad. 

Tabell 5 (s. 27)  visar civilmålen fördelade på dess underkategorier och över de fyra perioderna 

mellan 1601 och 1651. Under största delen av 1630-talet har inga ärenden återfunnits. 

Tabell 6 (s. 38) visar antalet civilmål i vilka det har varit möjligt att identifiera kvinnor och män 

som kärande eller svarande. 

Tabell 7 (s. 39) visar brottmålen fördelade på dess underkategorier och över de fyra perioderna 

mellan 1601 och 1651. Under största delen av 1630-talet har inga ärenden återfunnits. 

Tabell 8 (s. 40) visar antalet brottmål i vilka det har varit möjligt att identifiera kvinnor och män 

som kärande eller svarande. 

Tabell 9 (s. 57) visar en grov uppdelning av omnämnda personer från olika socialgrupper i 607 

ärenden från Sjuhundrahärads ting åren 1601 till 1651. Flera personer ur olika sociala grupper har 

ibland förkommit i ett och samma ärende, varför siffrorna summerade överstiger det totala antalet 

ärenden. Uppdelningen utgår ifrån Jan Sundins grova indelning av sociala grupper i Gud, Staten och 

folket. 
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