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ABSTRACT 
Bestiality was one of the most severely-punished crimes in 17th and 
18th century Sweden. More individuals have been executed for 
bestiality in Sweden than for witchcraft. The sentence for bestiality 
was decapitation and being burnt at the stake. Even the animals with 
which the sodomist had had intercourse were slaughtered and burned 
publicly at the place of execution. An even greater number of people 
were sentenced to corporal punishment and forced labour in iron 
collars for attempting to commit bestiality. Despite the severe 
penalty the number of trials increased dramatically during the first 
half of the 18th century, culminating sometime mid-century. 
Bestiality, together with infanticide, stood out as the most serious 
of contemporary Swedish social problems. The numerous trials and 
executions for bestiality seem to have had few if any parallels in 
contemporary Europe! 

The purpose of this dissertation is to reconstruct, with the 
aid of trial records, the various cultural and symbolic significations 
which acts of bestiality conjured up for the society of the day, as 
well as to provide an explanation for the increase in the number of 
trials and its geographic distribution. The first section of this 
research assignment is inspired by the research traditions which fall 
under the headings of historical anthropolgy and history of 
mentalities. The second section is of a more traditional social-
historical nature. The conflict and interaction between an elite 
culture in the service of authority and a folk culture with its roots 
in traditional customs and ways of thinking comprise a unifying and 
comprehensive theme in the present dissertation. 

The source material is composed of judgements and hearing 
reports from a total of 1,510 trials conducted during the period 1635-
1754, equivalent to the greater percentage of all the trials 
concerning bestiality dealt with by the district courts in Sweden at 
that time. 

By the middle of the 18th century the population living 
within the area under investigation was something more than one and 
one-half million souls. 

The present study shows that the bestiality trials in 17th 
and 18th century Sweden can be explained neither as the result of a 
one-sided campaign on behalf of the authorities, nor as a way in which 
local communities tried to get rid of inconvenient and marginalized 
individuals. Instead, the numerous denunciations and confessions must 
be seen as the result of an interaction between the desire of the 
authorities to exercise control and to legitimize its power, and a 
popular problemization of the act of bestiality itself. Three areas 
for problematizing have been pointed out, all of whom contributed to 
an increased willingness to accuse and confess: the merging of sin 
and crime within a framework of a justice system featuring public 
punishment and atonement rituals; transgression of the border between 
man and beast and conceptions of that which is physically impure; and 
a traditional job delegation between the sexes and between boys and 
men which led to different roles in relation to the animals. In a 
European perspective, the latter was perhaps the most specific to 
Sweden. 

KEYWORDS: crime, sin, capital punishment, bestiality, early modern, 
sexuality, masculinity. 



BROTT, SYND OCH STRAFF 
Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet 

Jonas Liliequist 





INNEHALLSFÖRTECKNING 

Inledning s. 1 

I. DET RÄTTSLIGA OCH SOCIALA SAMMANHANGET s. 15 

Kapitel 1. Historisk bakgrund - staten, rättsskipningen och den 

formella kontrollapparaten. s. 17 

Kapitel 2. Sociala mönster och rättspraxis. s. 37 

II. TIDELAG SOM SYND OCH BROTT s. 87 

Kapitel 3. Syndaren och straffet. s. 89 

Kapitel 4. Syndaren och skulden. s. 125 

III. TIDELAG SOM GRANSÖVERSKRIDANDE KÖNSHANDLING s. 139 

Kapitel 5. Mänskligt och djuriskt. s. 141 

Kapitel 6. Män pojkar och kreatur. s. 158 

Sammanfattande slutord. s. 169 

Summary. s. 173 

Kall och litteraturförteckning. s. 181 

Kasustik. s. 191 

Appendix. s. 253 

Bilaga. s. 259 





FÖRORD 

Först oc'n främst vii i jag tacka min handledare under många år, 

docent David Gaunt utan vars inspiration och entusiasm denna 

avhandling aldrig hade kommit till stånd. David uppmuntrade mig på 

ett tidigt stadium att skriva en projektansökan till HSFR som 

bifölls. Tack HSFR. under senare tid har Lennart Lundmark fungerat 

som handledare vilket inte "nar varit någon lätt uppgift med tanke 

på alla spruckna tidsplaner och notoriska förseningar. Men med 

aldrig sviktande optimism nar Lennart drivit mig fram till 

disputationens brant samtidigt som han nar rensat ut de värsta 

stoliigheterna ur mina texter. Sedan vill jag tacka professor sune 

Åkerman och alla deltagare på forskarseminariet för synpunkter, 

råd och uppmuntran under alla år. Ett särskilt tack också till Tom 

Ericsson, Marja Taussi-Sjöberg, Börje Harnesk och mina föräldrar 

som har läst igenom delar av manuset med stor noggrannhet trots 

den stora tidspressen på slutet. 

Personalen på Forskningsarkivet i umeå och i synnerhet Anna-

Lena Åström har hjälpt mig med alla mikrofiimsbestäIlningar och 

varit till stor hjälp. Yngve Lundsten har låtit mig hållas vid 

mikrofilmskopieringen praktiskt taget obegränsat vilket har varit 

en förutsättning för arbetet med domboksmaterial 24 mil från 

närmaste arkiv. Mats Danielsson har stått för utskriften och viss 

redigering utan att darra på hand ens när det bara var en 

halvtimme kvar till spikningen. Tack också Raija Simola som 

ställde upp med kopieringen in i det sista denna kritiska dag och 

Gösta Grönlund som har lagt ner mycket arbete på att få 

avhandlingen mångfaldigad. Till sist ett stort tack till Marianne 

och mina barn som bistått mig i förtvivlans stund. 





1 

INLEDNING 

En februaridag 1721, ertappades nittonårige trossdrängen Per Mattson 
i en "grov och vederstygglig" gärning med ett sto ute på ängen 
utanför Wisteby kvarn i Rasbo socken i Uppland. Vittnet, en av 
mjölnarna beklagade sig över att han så "olyckligen" hade kommit att 
få se vad som var på färde. Efter att ha rådgjort med den andre 
mjölnaren och sin hustru, ställde han drängen till svars. Per bad 
för sitt liv: "Käre Far tig med mig, jag skall aldrig så göra mer, 
om Fan härtills fått råda med mig så kan jag härefter omvända mig". 
Men mjölnaren kunde inte ge sig till freds och redan samma dag 
angavs Per för kronobetjånten. Under rättegången bekände Per "med 
gråtande tårar" att han fullbordat den "fasliga gärningen" med sin 
faders sto. Per Matsson dömdes att halshuggas och brännas på bål för 
begånget tidelag "sig själv till välförtjänt näpst och androm till 
sky och varnagel". Stoet skulle tillika dödas av skarprättaren och 
grävas ned på rätteplatsen.1 

Dagen för avrättningen hade mycket folk samlats på rätteplatsen 
vid Gräns by. En del hade klättrat upp i träden för att kunna se 
bättre. Längst fram runt det upptimrade bålet stod den så kallade 
spetsgården bestående av uppbådat manskap från socknen som med långa 
stavar i händerna skulle hålla folkmassan på behörigt avstånd. En 
trappa med ledstång ledde upp på bålet till en plattform där 
stupstocken var placerad. När stunden var inne, fördes Per Mattson 
följd av en präst upp på bålet, försågs med svart ögonbindel och 
fick böja sig ned på knä med huvudet på stupstocken. 

Efteråt berättade nämndemannen Göran Persson i Grän att 
skarprättaren Anders Wulf suttit och druckit hela natten och på 
morgonen gått runt i gårdarna och "tagit ut" mat och brännvin. Väl 
ute på rätteplatsen äntrade Wulf med viss svårighet trapporna till 
bålet, kraftigt stödd på ledstången. Första hugget träffade Per i 
ryggen, nästa tog närmare halsen och det tredje så nära huvudet att 
en del hår följde med och satt fast på kroppen. Men inte heller det 
tredje försöket lyckades fullständigt och Wulf var tvungen att sarga 
och skära med yxan. Som om detta inte var nog skakade och slog den 
berusade skarprättaren det avhuggna huvudet några gånger mot 
stupstocken till allmogens fasa och förtrytelse.2 

Tjugoårige Christopher Larssons avrättning blev ännu mer 
tumultartad. Uppe på bålet högg skarprättaren Salmon Isachsson honom 
först över axlarna och försökte sedan skära med yxan under 
Christophers skrik av smärta och de omkringståendes "jämmerliga 
anskri". Exekutionen fortsatte med fem eller sex hugg innan huvudet 
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slutligen var skilj t från kroppen. På samma oskickliga sätt 
avlivades skälikon och det bruna stoet så att det "vart ett ohörligt 
larm och anskri". Folkmassan trängde sig på och begärde omedelbart 
att få stena skarprättåren.3 

Endast tack vare rannsakningar av skarprättares misshugg har 
några få skildringar bevarats till eftervärlden av ett skådespel som 
allt oftare utspelades på den svenska landsbygden under 1600 och 
1700-talet - offentliga avrättningar av personer som begått tidelag 
och det likaså offentliga avlivandet av de djur som utnyttjats. 
Uppskattningsvis förrättades mellan sex och sjuhundra offentliga 
avrättningar av "tidelagare" i Sverige från 1635 fram till 1778 då 
den sista dödsdomen för tidelag verkställdes i Sverige.4 Ännu fler 
djur, mestadels kor, kvigor och ston, men också ett antal får, svin, 
hundar och åtminstonne en vallackad häst ljöt vid samma tillfällen 
döden för skarprättarens hand ute på rätteplatsen. Totalt sett 
avrättades i Sverige många fler människor för tidelag än för 
trolldom.5 Ännu hundra år efter de stora trolldomsprocesserna 
flammade bålet för tidelagaren och de djur han umgåtts med. 
Ytterligare ett stort antal människor dömdes under samma period till 
offentlig spöslitning och långvarigt tvångsarbete i halsjärn för 
försök att begå tidelag. 

Trots att tidelag tillhörde de hårdast bestraffade brotten och 
länge var uttryckligen uteslutet från varje benådning, ökade antalet 
personer som ställdes inför rätta under 1600- och framför allt 1700-
talet. Hos överheten grundlades föreställningen om en pågående snabb 
utbredning av "den vederstyggliga tidelagssynden". Vid sidan av 
hårda straff i avskräckande syfte vidtogs förebyggande åtgärder för 
att inskränka tillfällena till syndens utövande och stärka 
motståndskraften hos framför allt ungdomen. Men inget tycktes 
hjälpa. Antalet processer ökade tvärtom dramatiskt under 1700-talets 
första hälft för att kulminera någon gång vid seklets mitt. Tidelag 
framstod tillsammans med barnamord som ett av samtidens 
allvarligaste samhällsproblem. 

Detta dystra kapitel i vår historia har hittills rönt lite 
uppmärksamhet inom den historiska forskningen. Förutom Jan-Eric 
Almquists rättshistoriska översikt från 1920-talet inskränker sig 
behandlingen av ämnet till spridda notiser.6 Ändå finns det goda 
skäl för en historiker att intressera sig för 1600 och 1700-talets 
tidelagsprocesser. 
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Det länga perspektivet - tidelagshandlingens problematisering 

Tidelagsbrottet handlar inte bara om grundläggande mänskliga 
företeelser som våld, död och sexualitet. Tidelag är sannolikt en 
lika gammal företeelse som människan själv och har förekommit och 
förekommer i de flesta kulturer.7 I det långa historiska 
perspektivet är det inte i första hand handlingen i sig som behöver 
förklaras utan det växlande öde som har drabbat dess utövare. 
Problematiseringen snarare än beteendet står i förgrunden. 

I detta avseende står det tidigmoderna samhällets 
tidelagsprocesser i skarp kontrast till nutiden. Idag nämns 
handlingen på sin höjd i sexualpsykologiska sammanhang som ett 
obetydligt och marginellt fenomen på gränsen mellan det motbjudande 
och löjliga. Redan tanken på att handlingen skulle vara vanligt 
förekommande väcker förundran. För trehundra år sedan betraktades 
tidelagshandlingen som ett växande samhällsproblem och stod för en 
tid i centrum för den offentliga uppmärksamheten. Kriminaliseringen 
och den offentliga uppståndelsen framstår för den moderne 
betraktaren som lika främmande som handlingen i sig. Det hårda 
straffet och den offentliga avrättningens alla detaljer upplevs som 
ännu mer orimliga, för att inte säga direkt kväljande och bisarra. -
Hur rättfärdigades kriminaliseringen och den hårda bestraffningen av 
tidelag? - Vilka motiv fanns för att ange och bekänna brottet? - Hur 
uppfattades tidelagshandlingen av samtiden? - Vari bestod dess 
skadlighet och samhällsfarlighet? Kontrasten mellan nu och då - den 
moderne betraktarens känsla av främlingsskap och obehag är denna 
avhandlings omedelbara utgångspunkt. 

Kriminaliseringen och bestraffningen av tidelagshandlingen 
väcker genast frågor om maktens och rättens legitimitet men också om 
människors skuldkänslor, samvetsbetänkligheter och attityder inför 
döden. Men tidelag är också ett gränsöverskridande och en 
könshandling. Normer och föreställningar om heder och skam, rent och 
orent, naturligt och övernaturligt berörs. Frågan om människans 
identitet, skillnaden mellan människa och djur ställs på sin spets 
liksom uppfattningen av sexualitet i allmänhet och manlig sexuell 
prestige och maskulinitet i synnerhet. 

Att studera 1600 och 1700-talens problematisering av 
tidelagshandlingen innebär att studera en historisk problematisering 
av en rad existensiella frågor. Genom tidelagsbrottets 
gränsöverskridande och exceptionella karaktär framkommer och 
artikuleras normer, attityder och föreställningar som annars kan 
vara svåra att komma åt. Denna tidelagshandlingens provokativa 



4 

egenskaper och anknytning till existentiella frågor har också varit 
en medveten utgångspunkt för avhandlingsämnet. 

Det korta perspektivet - processernas ökning och utbredning 

I ett kortare historiskt perspektiv våcker den markanta ökningen av 
antalet rättsprocesser omedelbart uppseende. Diagram 1 visar hur det 
blev allt vanligare att människor åtalades inför tingsrätterna för 
tidelag eller försök till tidelag under 1600- och 1700-talet. 

DIAGRAM 1. Tidelag och förtal rörande tidelag. Brottmål underställda 
Svea* och Göta hovrätter 1635-1754. Absoluta tal, tioårsperioder. 

400 

300 

200 

100 

\ WXVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA 
1635- 1655- 1675- 1695- 1715- 1735-

1645- 1665- 1685- 1705- 1725- 1745-

* Svea hovrätt: B, C, T, U, W, XYZ-län. 
Källa: se Tabell Bl i Bilaga. 

Statistiken grundar sig på hovrätternas utfärdade resolutioner i 
underställda brottmål. Enligt 1614 års rättegångsordning skulle alla 
domar i brottmål som var belagda med dödsstraff underställas den 
nyinrättade hovrätten i Stockholm. Underställningsskyldigheten gör 
det möjligt för historikern att göra statistiska sammanställningar 
över grova brott långt före framväxten av en officiell 
brottsstatistik. 

De sammanlagt 1510 målen i Diagram 1 representerar en 
övervägande del men långt ifrån samtliga av alla de mål angående 
tidelag som under perioden rannsakades på de lokala tingen ute i 
landet. I diagrammet saknas helt uppgifter från dåvarande 
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Västerbottens (omfattade även Norrbotten), Södermanlands och 
Gotlands län (resolutioner från Gotlands län finns bevarade men är 
ej medtagna) samt Stockholms stad. Tabellen omfattar inte heller mål 
från militära regements- och krigsrätter annat än när dessa också 
har rannsakats på häradsting.8 

Luckor i källmaterialet och en osäkerhet beträffande 
underställningspraxis (se Appendix för utförliga kommentarer) gör 
att siffrorna från tiden före 1685 (Svea Hovrätt) respektive tiden 
före 1695 (Göta Hovrätt) får betraktas som underrepresenterade i 
jämförelse med senare perioder. Dessutom tillkom nya områden under 
denna tid; Jämtland-Härjedalen och Halland 1645 och Skåne, Blekinge 
och Bohuslän 1658 vilket ytterligare försvårar jämförelser med 
senare perioder.9 

Även med hänsyn till dessa reservationer framstår 
tidelagsbrottet som en kraftigt ökande brottmålskategori vid landets 
domstolar. Från att ha varit ganska sparsamt förekommande under 
1600-talets första hälft ökade antalet mål kraftigt under slutet av 
1600-talet och framför allt från 1720-talet fram mot århundradets 
mitt då det genomsnittliga antalet mål per år var mellan tio och 
tjugo gånger fler än vid undersökningsperiodens början. Tre markanta 
nivåhöjningar i frekvenserna kan urskiljas; Den första 1685 (Svea 
Hovrätt) respektive 1695 (Göta Hovrätt), den andra 1725 och den 
tredje 1745. 

När målen relateras till befolkningsutvecklingen och sätts in i 
ett längre tidsperspektiv framträder 1700-talet ännu tydligare som 
tidelagsprocessernas århundrade (Tabell 1). Aldrig har så många 
människor rannsakats och straffats för tidelag i Sverige som i den 
begynnande upplysningens och sekulariseringens tidevarv. Aldrig var 
risken så stor för en ung bondpojke eller dräng att anklagas för 
tidelag och hamna på bål eller fästning som i mitten av 1700-talet. 

Också jämfört med flera andra grova brott var tidelagsmålen 
mycket vanliga. Barnamord hörde till exempel till de mest 
uppmärksammade brotten i den offentliga diskussionen i det samtida 
Europa. I Sverige var tidelagsmål lika vanliga och i de mellersta 
och norra delarna av landet, mycket vanligare än barnamord- och 
fosterfördrivningsmål.10 Vid 1700-talets mitt var tidelagsmål näst 
efter grova stölder den vanligaste av samtliga underställda 
brottmålskategorier i Svea Hovrätt och mer än tre gånger så vanliga 
som mord- och dråpmål.11 Under samma period ökade också andelen 
dödsdomar och avrättningar civ personer dömda för tidelag jämfört med 
andra brott och utgjorde vid mitten av 1700-talet den vanligaste 
grunden för fastställda dödsstraff i norra och mellersta Sverige.12 
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Kulmen nåddes någon gång på 1750- eller 1760-talet. Därefter 
avtog antalet mål i både absoluta och relativa tal men låg 
fortfarande i slutet av århundradet i stort sett vid 1720-talets 
nivå. 

TABELL 1. Tidelag och förtal rörande tidelag. Brottmål underställda 
Svea respektive Göta Hovrätt 1715-1800. Årliga medeltal per 100.000 
invånare, valda perioder. 
Period Svea Hovrätt Göta Hovrätt 
1715-24 1.91 0,7 
1725-34 3,01 1,0 
1735-44 2.5 1  1,1 
1745-54 4,61 3,92 1,5 
1755-64 1,6 
1765-72 

\—1 r
o
 r
o
 CM CM 

1,3 
1773-82 0,9 
1780-89 2,01 1,62 

1790-99 
\—1 00 \—1 

1 » 62 

1841-56 o ^ 1  

CM t> O
 0,3 

1) C, T, U, W, XYZ län 
2) Samtliga län inom Svea Hovrätts jurisdiktion inklusive Stockholms 
stad. 
Källor och beräkningar se not.13 

Ökningen av antalet processer var inte jämnt fördelad över 
landet. Allmänt sett var tidelagsmål vanligare i Svea Hovrätt än i 
Göta hovrätt. Vanligast förekommande var tidelagsmålen i ett bälte 
från Kopparberg och Härjedalen/Jämtland i väster över Närke och 
Västmanland till Uppsala och Stockholms län och södra 
norrlandskusten (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad) i öster. 

Inom dessa län låg vad som kan kallas tidelagsprocessernas 
kärnområde. Det är i detta bälte som processerna kulminerade vid 
1700-talets mitt. Sett över hela undersökningsperioden dominerade 
Stockholm och Uppsala län under de tre första årtiondena (1635-1664) 
medan Västmanland och Gästrikland-Hälsingland uppvisade de högsta 
processtalen under kulminationen på 1700-talet. Inom kärnområdet 
avviker framför allt Kopparbergs län från det allmänna mönstret: 
processtalen var länge ganska låga under 1700-talet och den stora 
ökningen mot 1700-talets mitt inträffade ett årtionde senare än i 
grannlänen men var då desto kraftigare.14 
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KARTA 1. Tidelag och förtal rörande tidelag. Regional fördelning av 
brottmål underställda Svea och Göta Hovrätt 1745-1754 och 1765-1772. 
Årliga medeltal per 100.000 invånare och län.* 

0 - 0.09 

0.10 -0.19 

0.20-0.29 

0.30-0.39 

0.50-0.59 
\ 

0.60-0.69 

50 100 200 300 km 

* För att underlätta jämförelse har Gästrikland-Hälsingland skilts 
ut frän Västernorrlands län för perioden 1745-1754. Under perioden 
1765-1772 gällde den nya länsindelningen med Gävleborgs län 
bestående av Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen och det nya 
Västernorrlands län bestående av Medelpad, Ångermanland och 
Jämtland. Källa: se Tabell B2 med kommentarer i Bilaga. 
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Hur ska man förklara denna våg av tidelagsprocesser i det 

tidigmoderna Sverige? - Blev svenskarna alltmer begivna på tidelag? 

- Ell er var ökningen ett resultat av att allt fler gärningsmän 

avslöjades och anmäldes inför rätta? - Var detta i så fall ett 

resultat av en medveten brottsbekämpningskampanj med polisiära medel 

eller fanns det en folklig grund för processerna? 

Också i ett internationellt perspektiv framstår utvecklingen i 
Sverige som uppseendeväckande. Detta stora antal processer och 
avrättningar för tidelag tycks ha haft få om ens några 
motsvarigheter i det samtida Europa!15 - Fanns det samhälleliga och 
kulturella faktorer som gjorde tidelagshandlingen särskilt 
problematisk i Sverige? 

Forskningsuppgiften 

Mot bakgrund av de frågor som väckts i det långa respektive korta 

perspektivet kan forskningsuppgiften och avhandlingens syfte 

formuleras i två punkter: 

- att med utgångspunkt från rättsprocesserna rekonstruera de 
olika kulturella och symboliska innebörder som tidelagshandlingen 
hade för samtidens människor. 

- att ge en närmare förklaring till rättsprocessernas ökning 
och geografiska utbredning. 

Den första delen av f or skaiagsuppg it t en. är inspirerad av de 
forskningstraditioner som ryms inom beteckningen historisk 
antropologi och mentalitetshistoria och lägger tonvikt på tolkning 
och förståelse av en historisk företeelse utifrån den historiska 
samtidens normer och begreppsvärld.16 Det innebär en närgången 
granskning av de historiska aktörernas uttalanden, reaktioner och 
beteenden i syfte att rekonstruera de grundläggande föreställningar 
och till viss del oreflekterade och självklara uppfattningar och 
attityder, som var förknippade med tidelagsbrottet. Inför det till 
synes orimliga och bisarra söker en sådan forskningsstrategi efter 
betydelser och sammanhang som kan göra företeelsen begriplig och 
rationell utifrån den historiska samtidens perspektiv. 

Den andra delen av forskningsuppgiften är av mer traditionellt 

socialhistorisk karaktär med betoning på social kontroll, kausala 

förklaringar och arbete med långa statistiska serier och samband som 

knappast var uppenbara för samtiden. Det gäller till exempel att 

kartlägga sociala och köns- och åldersspecifika mönster i 

anklagelser och vittnesmål och hur dessa förhåller sig till 

förändringarna i processernas intensitet och utbredning. Personliga 
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och sociala relationer mellan anklagare och anklagad måste granskas. 
Hår finns beröringspunkter med den historiska forskningen om de 
tidigt moderna trolldomsprocesserna.17 

Forskningsuppgiftens bägge delar kan inte ses isolerade utan 
griper in i varandra. Regionala skillnader och förändringar i 
människors uppfattning av handlingen kan ha påverkat processernas 
utbredning och intensitet. Â andra sidan framträder symboliska och 
kulturella innebörder av vissa uttalanden och reaktioner först i ett 
statistiskt-geografiskt sammanhang och mot bakgrund av vissa sociala 
och demografiska mönster. I analytisk mening kan de båda 
deluppgifterna uppfattas som en strävan efter att kombinera 
förståelsens inifrån-perspektiv med förklaringens utifrån-
perspektiv.18 Men framför allt måste kulturella innebörder och 
sociala mönster i processerna kopplas till överhetens växande 
ambitioner att kontrollera befolkningen som tog fart i och med 
reformationen och framväxten av en centraliserad statsapparat. 
Konflikten och interaktionen mellan en elitkultur i maktens tjänst 
och en folklig kultur med rötter i traditionella sedvanor och 
tänkesätt utgör ett sammanhållande och övergripande tema i 
avhandlingen. Enligt Peter Burke och Robert Muchembled präglades det 
tidigt moderna Europa av att den härskande eliten i allt större 
utsträckning avskiljde sig från den traditionella kulturen. Med 
hjälp av rättsapparaten och kyrkan inleddes ett angrepp mot vad som 
betecknades som folklig omoral och vidskepelse. Peter Burke 
betecknar denna process som "folkkulturens reformering" medan Robert 
Muchembled går längre och hävdar att det för Frankrikes del skedde 
en "ackulturation av massorna" som innefattade allt från sexuella 
beteenden till folklig magi och innebar att det gamla utrotades och 
under 1700-talet ersattes med konformism och en ny masskultur 
särskilt tillrättalagd för folket.19 

Källmaterial och undersökningsperiod 

Avhandlingens centrala och huvudsakliga källmaterial utgörs av 
häradstingens rannsakningsprotokoll och hovrätternas utslag i 
brottmål (brottmålsresolutioner). Det år genom tingsskrivarens 
selektiva, formaliserade och tillrättalagda protokoll som 
historikern måste försöka spåra processernas förspel och de 
händelser och samtal som ledde till att rykten spreds, misstankar 
växte fram och tidelagshandlingar avslöjades och anmäldes. 

Processernas avslutande fas är ännu svårare att få direkt 
kunskap om. Sällan låter protokollen oss följa tidelagaren upp på 
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bålet eller ut på fåstningsarbete utom då skarprättarens yxa 
träffade snett eller nya brott begicks under strafftiden. Men även 
det som hände och yttrades under förhöret på tinget kan vara svårt 
att rekonstruera. Protokollen är ofta stereotypa och snävt inriktade 
på frågan om skuld och ansvar. Med tiden blir språket alltmer 
formaliserat och utvecklas till en kanslisvenska långt från 
människors vardagsspråk. Så här kan det till exempel låta en bit in 
på 1700-talet; En dräng hade blivit överraskad just när han stod i 
begrepp att begå gärningen "men härifrån skall matmoderns, i så 
måtto allt för tidiga tillkomst, honom hindrat, så att han måst, med 
blygd och oförrättade ärender, åter draga upp sina, till den änden 
nedknäppte byxor".20 

Men det är inte bara fråga om språk, rannsakningarna och 
hovrätternas resolutioner förmedlar ett perspektiv där folkliga 
föreställningar och beteenden hela tiden framställs och granskas ur 
överhetens synpunkt. Redan källmaterialets informationsglesa och 
formaliserade karaktär ställer krav på kvantitativa arbetsmetoder. 
Det enda sättet att få ett tillräckligt omfattande underlag för 
tolkningar och samtidigt undvika ett impressionistiskt och 
anekdotiskt urval är att systematiskt bearbeta sammanhängande 
källserier för hela regioner under relativt lång tid. Detta har 
varit möjligt genom att utgå från hovrätternas 
brottmålsresolutioner. Ambitionen har varit att så långt som möjligt 
täcka hela det egentliga Sverige under större delen av 1600- och 
1700-talet. Genom hovrättsmaterialet har underrätternas 
rannsakningar sedan kunnat lokaliseras. Metoden att utgå från 
hovrättsmaterialet innebär många fördelar men också problem och 
betydande felkällor som redovisas och diskuteras för sig (se 
Appendix). 

Avhandlingens primära undersökningsperiod är begränsad till 
tiden 1635-1754. För denna period finns ett kortregister över Svea 
hovrätts bevarade resolutioner i länsstyrelsearkiven som 
inledningsvis har legat till grund för delar av statistiken.21 
Totalt omfattar perioden sammanlagt 1510 tidelagsmål från hela 
landet med undantag för Västerbottens (inklusive Norrbotten), 
Södermanlands och Gotlands län samt Stockholms stad, redovisade i 
Diagram 1. Från dessa mål finns underrätternas rannsakningar 
bevarade helt eller delvis i 887 fall (59 procent). Förutom dessa 
rättsfall har ytterligare ett femtiotal mål berörts på ett eller 
annat sätt under perioden 1635-1754. I de statistiska 
sammanställningarna har undersökningsperioden indelats i tre 
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delperioder som följer processernas ökningsmönster; 1635-1684, 1685-
1724 och 1725-1754. 

För att underlätta nothänvisningar har målen i Diagram 1 
förtecknats lånsvis i kronologisk ordning med utgångspunkt från 
hovrätt (initialbokstav), länsbokstav och ordningsnummer, och med 
uppgift om häradsrätt eller motsvarande, den anklagades namn, datum 
för hovrättens utslag och underrättens rannsakning (se under 
Kausistik). Om inget datum (månad och dag) utsätts i noten gäller 
hänvisningen underrättens rannsakning. I texten används genomgående 
moderniserad stavning vid citat från rannsakningar och resolutioner. 

Tiden från kriminaliseringen i de medeltida landskapslagarna 
fram till hovrätternas inrättande har belysts genom litteratur, 
prejudikatsamlingar och genomgång av valda tryckta och otryckta 
domboksutgåvor. Källmaterialet från tiden före 1635 har bedömts som 
alltför arbetskrävande och osäkert för statistiska 
sammanställningar. För tiden efter 1754 har ambitionen i första hand 
varit att med hjälp av diarier från hovrätterna respektive 
Justitiekanslerns tryckta statistik, ge ett statistiskt perspektiv 
fram till dess att tidelagsbrottet upphörde som egen kategori i den 
offentliga statistiken. Frågan om varför anklagelser för tidelag 
avtog från 1700-talets sista årtionden för att sedan mer eller 
mindre försvinna från den offentliga scenen vid mitten av 1800-
talet, kan endast antydas och faller utanför den egentliga 
undersökningen. 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen har disponerats i tre avsnitt med var sitt huvudtema. 
Det första temat behandlar processernas rättsliga och sociala 
sammanhang och lägger tonvikt vid hur målen angavs, vilka som 
anklagades och vilka som anklagade. I det andra temat kopplas 
tidelagshandlingen till uppfattningar om synd och skuld och i det 
tredje studeras uppfattningar om tidelagshandlingen som ett 
gränsöverskridande tabu och könshandling. Avhandlingen avslutas med 
en sammanfattande diskussion. 

NOTER 
1 Uppsala läns domböcker, Rasbo hårad extra ordinarie ting 8/3 1721, ULA. 

2 Uppsala läns domböcker, Rasbo härad 9/5 1721 samt extra ordinarie ting 19/6 

1721, ULA. Beträffande skarprättares självpåtagna rätt att kvittera ut mat och 
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brännvin se t.ex Landshövdingen Nils Reuterholms i Örebro relation till 

riksdagen daterad 3/3 1741, R2913, f. 1014, RA. 

3 Östergötlands låns domböcker, Gullbergs härad extra ordinarie ting 27/6 1693, 

VLA. 

4 Totala antalet avrättningar är uppskattat pä grundval av Svea och Göta hovrätts 

resolutioner 1635-1756, samt för perioden därefter pä uppgifter om avrättade 

personer i Tabellverkets folkräkningar, först sammanställda och publicerade i 

Olivecrona (1891). 

5 De sammanlagda antalet avrättade i de stora trolldomsprocesserna i Bohuslän och 

norra och mellersta Sverige har uppskattats till ett maximum av 300; Eskeröd 

(1986) . Ankarloo (1971), redovisar i en bilaga ytterligare 37 dödsdomar frän 

tiden före 1615. 

6 Almquist (1938) . 

7 Historiska notiser om tidelag och de växlande attityderna till handlingen i 

olika historiska kulturer finns i till exempel Vern L. Bullough (197 6) . En 

sexologisk översikt som särskilt behandlar förekomst och attityder till tidelag 

i olika kulturer är Beach & Ford (1952). 

8 För det militära rättsväsendet se Grönfors (1951). 

9 Medan svensk rätt infördes omedelbart i Jämtland-Härjedalen och pä Gotland 

fortsatte dansk lag att gälla i Halland, Skåne, Blekinge och Bohuslän ända fram 

till 1682-3 trots att Göta Hovrätt förordnades som högre instans; Almquist 

(1937), ss. 3-14. Underställning av brottmål tycks ha kommit igång nästan 

omedelbart att döma av Göta Hovrätts Criminalia serie där Halland första gången 

finns med 1646 samt Skåne, Blekinge och Bohuslän 1661. 

10 Se Tabell B2 i Bilaga. 

11 Liliequist (1991b) Tabell 2. 

12 Se Tabell B3 i Bilaga. 

13 Källor till Tabell 3: Svea Hovrätts brev till landshövdingarna, ULA, HLA. Svea 

Hovrätts arbetsberättelser inför riksdagen; R 2772, R 2908, R 2999, R 3089, RA. 

Svea Hovrätts rannsakningsdiarier CIc3:2 (1765-69), CIc3:4 (1770-72), CIc3:5 

(1780-89) samt Diarium över expedierade kriminal utslag CIIb:2 (1788-99), RA. 

Göta Hovrätt: Brottmålsutslag BUA, Protokoll i brottmål All (1715,1717,1718), 

Rotulus Causarum Criminalium CIXCB (1754-56), Brottmålsrotlar CIXCC (1757-82), 

Rotlar i underställda brottmål CIXCDB:l-2 (1757-73) och CIXCDA:1 (1767-77), GHA, 

Jönköping. Sammandrag av Justitie-statsministernas ämbetsberättelse för åren 

1830 till och med 1856 i Bidrag till Sveriges officiella statistik B. 

Rättsväsendet, tredje avdelningen, brottmål 1., Tabell 29. Befolkningstal a) 

före 1749: Eli F. Heckscher (1936), Tabell V: Sveriges folkmängd i absoluta tal 

vid slutet av åren 1720 samt 1736-1750, ss. 276-277. b) från och med 1749: 

Historisk statistik för Sverige, del 1. Befolkning, SCB Stockholm 1969, tabell 

5, Folkmängden länsvis 1749-1967. De årliga medelvärdena för respektive period 

har relaterats till sammanräknade befolkningstal för följande år: 1720 (perioden 

1715-24), 1735 (1725-34), 1739 (1735-44), 1749 (1745-54), 1760 (1755-64), 1769 

(1765-72), 1772 (1773-82), 1795 (1780-89 och 1790-99) samt 1848 (1841-1856). 

14 Se Tabell Bl i Bilaga. 

15 Det finns än så länge få internationella historiska studier med jämförbar 

statistik men ingen av dessa kan uppvisa processtal som ens kommer i närheten av 
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de högsta svenska siffrorna; Monter (1974) uppger 32 tidelagsmål i den 

fransktalande schweiziska kantonen Fribourg under perioden 1599-1648, och 

därefter inte ett enda mål under resten av 1600-eller 1700-talet. Inga exakta 

befolkningssiffror anges men det framgår att befolkningen i varje fall inte 

understeg 2 5.000 invånare vilket gör en maximal processfrekvens på 3,2 mål per 

100.000 invånare och år vilket antagligen är för högt räknat. Antalet 

tidelagsmål som underställdes parlamentet i Paris 153 5-17 80 kulminerade under 

perioden 1600-1629 men översteg aldrig två eller tre per år på en befolkning på 

mellan åtta och tio miljoner människor. Siffrorna gäller bara fällande domar men 

frekvensen år ändå mycket låg både jämfört med Sverige och med motsvarande 

siffror för underställda barnamordsmål från samma område; Soman (1982, och 

personlig kommunikation februari 1989). I provinserna Holland, Zeeland och 

Brabant förekom endast tio tidelagsmål under perioden 1630-1805 (personlig 

kommunikation med den holländske historikern Florike Egmond, september 1988). 

Tidelagsmål förekom inte heller särskilt ofta i de engelska domstolar - assizes 

- som var fora för högmålsbrott; Thomas (1983), s. 133. I grevskapet Essex med 

cirka 100.000 invånare behandlades till exempel nio tidelagsmål under perioden 

1620 - 1680 ; Sharpe (1983), s. 65-67. En studie av Somerset under 1700-talet 

visar fortfarande låga frekvenser; Morris (1985), Table IXA, s. 672. Även 

jämfört med övriga nordiska länder intar Sverige en särställning: I Danmark 

underställdes endast sjutton tidelagsmål Landstinget i Viborg under perioden 

1619-17 56, men då var å andra sidan underställningen inte obligatorisk för 

tidelag (personlig kommunikation med Gustav Henningsen juni 1988) . Studier av 

danska underrätterna visar emellertid också låga frekvenser (personlig 

kommunikation med Jens Christian V. Johansen 4/5 1992). I en studie av Bergens 

lagting förekom fyra tidelagsmål under perioden 1702-17 37 i ett område med en 

befolkning på ungefär 100.000 invånare; Hansen (1991). På Island finns inte ett 

enda tidelagsmål registrerat under 1600 och 1700-talet; Jonson (1991). Också i 

Finland var processtalet i allmänhet avsevärt lägre vid 1700-talets mitt än i 

Svea hovrätts jurisdiktionsområde; Liliequist (1991). Det är egentligen bara den 

spanska inkvisitionen som kan uppvisa högre frekvenser. Från Zaragossa i det 

spanska Aragonien underställdes 245 tidelagsmål under perioden 1570 - 1630 i en 

region med extensiv fårskötsel och ungefär 300.000 invånare. Men då var antalet 

underställda mål som gällde homosexuella handlingar också mycket högt; Monter 

(1990), Table 18 s. 288 och personlig kommunikation maj 1990. 

16 Historisk antropologi år en samlingsbeteckning på en forskningsstrategi som 

framförallt har förknippats med en strävan efter att förstå en kultur "på dess 

egna villkor". Historikern har liknats vid en antropolog som bosätter sig i en 

främmande kultur i syfte att tillägna sig den studerade kulturens 

betraktelsesätt. Bakom en sådan forskningsansats ligger ett antagande om att det 

som skiljer kulturer åt inte i första hand är förmågan till rationellt och 

menings fyllt handlande och tänkande utan de normsystem, begreppsvärldar och 

kulturella sammanhang som definierar vad som är ändamålsenligt, meningsfyllt och 

rationellt. Historisk antroplogi innebär också en stråvan efter att använda 

antropologiska teorier på historiskt källmaterial. Historisk antropologi 

introducerades i svensk historisk forskning av David Gaunt (1982) och följdes av 

en diskussion i Häften för kritiska studier: David Gaunt (1984, 1986), Lars 

Magnusson (1984, 1986), Tomas Gerholm (1984). På senare tid har diskussionen 

förts av framför allt Christer Winberg (1988, 1989) och Lars Magnusson (1990), 

se även Knut Kjeldstadli (1989) . Som exempel på svenska historisk antropologiska 

forskningsansatser kan nämnas David Gaunt (1983), Lars Magnusson (1988), Bengt 

Ankarloo (1988), Börje Harnesk (1990). När det gäller mentalitetshistoria utgår 

jag från den definition av mentalitet som en viss medvetandenivå som har 
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formulerats av Anders Florén- Mats Persson (1985) och Arne Jarrick (1988) . För 

ytterligare mentalitetshistoriska översikter och metoddiskussioner kan hånvisas 

till Rune Hagen (1984, 1985) och Arne Jarrick (1987, 1990). 

17 Det gäller framför allt den forsknigstradition som introducerades av Keith 

Thomas (1971) och Alan Macfariane (1970) och som vidareutvecklats av John Demos 

(1982) med flera. 

18 Nödvändigheten att kombinera dessa bågge perspektiv har framhållits av bland 

andra Peter Burke (1987) och Christer Winberg (1988). 

19 Burke (1978), Muchembled (1978). 

20 GE96 1751. 

21 För en presentation av kortregistret och dess bakgrund, se Liliequist (1985). 
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KAPITEL 1. HISTORISK BAKGRUND - STATEN, RÄTTSSKIPNINGEN OCH DEN 
FORMELLA KONTROLLAPPARATEN 

I ett memorial till 1740/41 års riksdag uttrycker författaren sin 
"besynnerliga sorg och hjärtans grämelse" över att "den grova 
tidelagssynden i vårt kära Färdenesland nu ganska mycket tagit 
överhanden".1 Föreställningen om att grova missgärningar och synder 
allt mer bredde ut sig och hotade landet med Guds straff hade allt 
sedan Gustav Vasas dagar varit ett ständigt återkommande tema i 
kungamaktens försök att legitimera etablerandet av en starkare 
centralmakt. Men under 1700-talets första decennier var påståendet 
något mer än bara en apologi för makten. Som vice president i Göta 
Hovrätt kunde memorialets författare, Henrik Hammarberg, konstatera 
att inte mindre än nittio tidelagsmål hade blivit underställda 
hovrätten inom en period av tio år, "och har man stor orsak att 
frukta det ett icke mindre antal under samma tid blivit i lönndom 
bedrivit". Detta i kontrast till fordom då "detta sodomiterie...var 
i vårt kära Färdenesland så gott som okunnigt, vilket gamla acta och 
protokoll nogsamt utvisar". På samma sätt kunde vice presidenten med 
siffror redovisa hur ett ännu större antal barnamord och 
fosterfördrivningar rannsakats vid domstolarna inom hovrättens 
jurisdiktion under samma tioårsperiod. 

För vice hovrättspresidenten var ett ökat antal rättsfall 
tecken på en ökande brottslighet. Efter drygt etthundra år av 
rättslig övervakning under hovrättens ledning fanns ingen anledning 
till optimism. Tvärtom, Hammarberg tycks förutsätta att också 
antalet oupptäckta handlingar hade ökat i samma takt. Hammarbergs 
tolkning stod oemotsagd och ifrågasattes knappast av samtidens 
beslutsfattare. Men vad säger oss brottsstatistiken egentligen? 

Meningarna om det meningsfulla i att räkna brott i historiskt 
rättsmaterial är delade. Enligt en uttalat kritisk ståndpunkt är 
kvantitativa studier av brottsutvecklingen i det tidigt moderna 
Europa i stort sett fruktlösa. Bortsett från förändringar i juridisk 
doktrin och praxis kan en till synes markant ökning lika väl ha 
berott på effektivare brottsbekämpning eller större benägenhet att 
ange brott inför rätta som en faktiskt ökning av antalet begångna 
brott. Dilemmat är aktuellt i varje tolkning av brottsstatistik men 
blir enligt kritikerna närmast oöverstigligt för historiskt 
källmaterial från tiden före 1800. I ett samhälle som saknade 
effektiv polisiär kontroll och där traditionella former för 
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konfliktlösningar och förlikningar utanför domstolarna levde kvar i 
stor utsträckning är det omöjligt att med någon säkerhet uttala sig 
ens om dramatiska variationer i rättsmaterialet.2 

De flesta historiker har varit mer optimistiska. Svårigheterna 
med ett föränderligt mörkertal kan mildras om kvantifieringarna 
förankras i ingående studier av det lokala samhällets sociala 
processer och strukturer.3 Svårigheterna varierar dessutom beroende 
på brottskategori. För vissa brott som mord och dråp kan mörkertalet 
antas ha varit lågt, för stöld och mindre allvarlig brottslighet 
desto större. 4 

Hittills har förändringar av det brottsliga beteendet ofta 
stått i centrum för diskussionen: ju lägre mörkertal desto säkrare 
bedömningar av den faktiska brottslighetens historiska utveckling. 
Men om man som i det här fallet, främst intresserar sig för 
samhällets och omgivningens attityder till brottet, gäller 
rimligtvis det motsatta förhållandet. Ju högre mörkertal för en viss 
kategori brott desto större sannolikhet för att dramatiska 
förändringar i lagsökningsstatistiken beror på förändringar i social 
kontroll och attityder och inte på att brottet blivit mer eller 
mindre vanligt. Men möjligheten att man ändå har att göra med en 
brottsvåg kan förstås inte uteslutas.5 

Mörkertalet för tidelagsbrottet, i betydelsen icke upptäckta 
och anmälda handlingar, var antagligen mycket högt i det äldre 
svenska agrarsamhället. Det var till exempel vanligt att åtalade 
personer bekände åtminstonne ett par tidigare begångna handlingar 
och i vissa fall kunde man erinra sig ända upp till tjugo tidelag 
eller tidelagsförsök inom en kort period före avslöjandet.6 Ytterst 
få personer greps en andra eller tredje gång efter ett tidigare 
frikännande eller avtjänat kroppsstraff vilket tyder på att 
företeelsen var ett tillfälligt inslag i många enskilda personers 
liv snarare än begränsat till ett fåtal notoriska utövare. Denna 
bild av tidelagshandlingens karaktär och förekomst i agrara miljöer 
styrks av moderna sexologiska undersökningar.7 

Den faktiska tidelagsfrekvensen kan naturligtvis ha påverkats 
av demografiska förändringar och nya giftemålsmönster, något som det 
finns skäl att beröra längre fram, men tills vidare år det rimligt 
att utgå från att attityder och social kontroll har varit mer 
avgörande för tidelagsprocessernas statistiska variationer och 
utbredning än förändringar i benägenheten att utöva tidelag. 
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Formell och informell kontroll 

Om förändringarna i antalet tidelagsprocesser i första hand 
återspeglar attityder och social kontroll, inställer sig genast 
frågan om vems attityder och vilken form av kontroll som har 
förändrats. 

Med utgångspunkt från hur brottsliga handlingar uppdagades och 
beivrades i det tidigmoderna Sverige kan man skilja mellan den 
formella kontrollen uppifrån utövad genom representanter för 
överheten och lokala förtroendemän, och en informell kontroll 
underifrån byggd på grannskap, släktskap, generations och 
könstillhörighet och lokala statushierarkier. Avgörande för vad som 
hände på det lokala tinget har varit samspelet mellan den formella 
och informella kontrollen och den lokala kontrollapparatens 
anknytning till centralmakten och dess ambitioner att kontrollera 
folks beteenden. 

Ökningen av antalet tidelagsprocesser kan ha återspeglat 
attitydförändringar i såväl den formella som den informella 
kontrollen. Den formella kontrollen rörde viljan och 
ansträngningarna att uppspåra och bestraffa, den informella 
kontrollen rörde beredskapen för att upptäcka gärningen och viljan 
att dra saken inför rätta. Den formella kontrollen anknöt direkt 
till officiell lag och moral, den informella kontrollen var 
förbunden också med utomrättsliga förlikningar och informella 
sanktioner och anknöt till folkliga sedvanor, normer och 
föreställningar. 

Den formella rättsliga kontrollen av tidelagshandlingen finns 
dokumenterad långt före det tidigast bevarade 
rannsakningsmaterialet. 1600 och 1700-talens processer föregicks i 
själva verket av en flera hundra år rättslig tradition av 
föreskrifter och straffanspråk under först kyrkans och sedan den 
allt starkare kungamaktens inflytande. 

Redan år 1171 beklagade sig påven Alexander III i ett brev till 
ärkebiskopen i Uppsala över underrättelser om att tidelag, barnamord 
och blodskam förekom allt som oftast bland svenskarna. Särskilt 
sträng botgöring skulle enligt påven utkrävas för tidelag.8 Det 
dröjde emellertid ytterligare ett århundrade innan tillkomsten av de 
första rättsföreskrifterna i de medeltida landskapslagarna. 
Kriminaliseringen av tidelagshandlingen inleddes med botföreskrifter 
och bötesförläggande och var i allt väsentligt slutförd redan 1442 
då den nya landslagen stadgade ovillkorligt dödsstraff för tidelag 
som gällande norm för hela riket.9 Den medeltida lagtexten kom att 
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gälla ända fram till utfärdandet av 1734 års lag då dödstraffet för 
tidelag överfördes till den nya lagens missgärningsbalk.10 

Den informella kontrollen har en betydligt längre historia. 
Äldre västgötalagens uppräkning av styggelseord i samband med straff 
för förolämpningar och okvädinsord visar att tidelagshandlingen 
ansågs skamlig och vanärande också innan den var formellt belagd med 
straff.11 Säkert riskerade den som greps på bar gärning allvarliga 
konsekvenser även under denna tid. 

Kriminaliseringens terminologi 

Kriminalisering av tidelagshandlingen var i sig inget unikt för det 
samtida Europa, men den konsekvens och entydighet med vilken 
lagtexten pekade ut och straffbelade gärningen, i kontrast till den 
nära nog totala tystnaden vad gäller en del andra sexuella 
handlingar, gav den svenska lagstiftningen en viss särställning. 

I England och på kontinenten var det ovanligt att tidelag 
kriminaliserades utan att också homosexuella handlingar belades med 
straff. En engelsk lagsamling från 1290 stadgar till exempel att den 
som har haft samlag med judar, boskap ("pecorantes") eller en person 
av samma kön skulle begravas levande.12 I en samtida spansk 
lagsamling följer kraven på straff för tidelag omedelbart efter 
motsvarande föreskrifter för homosexuella handlingar.13 Även i den 
äldsta norska rätten var bägge handlingarna kriminaliserade.14 

I flera europeiska lagsamlingar kriminaliserades tidelag och 
homosexuella handlingar inte bara i direkt anslutning till varandra 
utan också under gemensam beteckning. Den kejserliga tyska lagen 
"Constutio Criminalis Carolina" från 1532 föreskrev straff för 
sexuellt umgänge med djur ("eyn Mensch mit eynem vihe...unkeush 
treiben") och homosexuella handlingar under den gemensamma 
beteckningen "otukt mot naturen" ("Straff der Unkeush, so wider die 
Natur beschicht").15 Danske Lov från 1683 innehåller motsvarande 
formulering men utan närmare precisering. Av lagkommentarer och 
praxis framgår dock att både tidelag och homosexuellt umgänge 
avsågs.16 

Överhuvudtaget saknar det konsekventa användandet av den 
entydiga svenska termen tidelag någon motsvarighet i det 
västeuropeiska legala språkbruket vid samma tid. Det engelska 
"bestiality" respektive det franska "bestialite'" tycks inte ha 
använts i någon större omfattning, åtminstonne inte i formella 
rättsliga sammanhang.17 Den kungliga domstolen i Paris dömde till 
exempel under 1500 och 1600-talet både tidelagare och personer som 
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gjort sig skyldiga till homosexuella handlingar under beteckningen 
"sodomi".18 I England straffades tidelag från 1530-talet och framåt 
under den mångtydiga beteckningen "the detestable and abominable 
Vice of Buggery committed with mankind or beast".19 De puritanska 
kolonierna i Nordamerika använde omväxlande "sodomy" och "buggery", 
sodomy vanligen för att beteckna homosexuellt umgänge och buggery 
för tidelag, men den omvända syftningen förekom också.20 I spanska 
lagar och förordningar förekom vanligen uttrycket "el pecado 
nefando" (den skändliga synden) som beteckning för såväl 
homosexuella handlingar som tidelag. Praxis utvisar att även vissa 
förbjudna sexuella handlingar mellan man och kvinna räknades till 
denna kategori.21 I 1400 och 1500-talets Venedig tillämpades termen 
sodomi i samma utsträckta betydelse.22 

Alla dessa mångtydiga termer och begrepp kan härledas till 
kyrkligt eller bibliskt språkbruk. Begreppet "synd mot naturen" hade 
sedan länge använts i den kyrkliga traditionen för att beteckna alla 
sexuella handlingar som ansågs stå i strid med den av Gud inrättade 
naturliga ordningen. Begreppet infördes i den kanoniska rätten men 
utan att närmare definieras.23 Den kanske mest inflytelserika 
uttolkaren, Thomas av Auqino, räknade med fyra olika synder mot 
naturen; att befordra ejakulation utan samlag, det vill säga 
masturbation, sexuellt umgänge med icke mänskliga varelser, sexuellt 
umgänge med personer av samma kön samt samlag mellan man och kvinna 
på sätt som stred mot fortplantningssyftet eller avvek från det 
"naturliga" sättet för sexuellt umgänge med kvinnan underst.24 
"Sodomi" syftade på bibelns berättelse om förstörelsen av Sodom och 
Gomorra och användes tidigt för att beteckna i första hand 
homosexuellt umgänge, men termen kom i likhet med spanskans "pecado 
nefando" även att användas synonymt med begreppet "synd mot 
naturen".25 Det engelska "buggery" slutligen kan härledas till det 
franska "bougres" (bulgarer) som kom att bli en allmän beteckning 
för kättare under medeltiden.26 

Till skillnad från vad som var regel i övriga Västeuropa och 
Norden kom begrepp som "synd mot naturen" och "sodomi" inte att få 
någon större utbredning i det svenska rättsspråket. Den kanoniska 
rättens formuleringar gjorde sig visserligen direkt gällande i 
Biskop Brynolfs stadga från 1281, där ett speciellt straff 
föreskrevs för den som syndade "mot naturen".27 Men uttrycket kom 
aldrig att införas i de svenska medeltidslagarna. Av de beteenden 
som i den kanoniska rätten och Västeuropeiska lagsamlingar 
bestraffades med hänvisning till termerna "sodomi", "buggery" eller 
"synd mot naturen", var i Sverige vid 1600-talets början endast 
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sexuellt umgänge med djur uttryckligen kriminaliserat. Detta är så 
mycket mer anmärkningsvärt då antydningar om homosexuellt umgänge 
tillhörde de "styggelseord" som räknades upp i Äldre Västgötalagen i 
samband med straff för årekränkning och okvädinsord.28 

Den formella kontrollen och tidelagsprocesser före 1600 

Med hänsyn enbart till lagtexterna kan man således hävda att den 
svenska överheten redan vid nya tidens inträde, hade visat en 
osedvanlig uppmärksamhet åt just tidelagshandlingen på bekostnad av 
vissa andra sexuella handlingar. Â andra sidan saknar det svenska 
ordet "tidelag" den associering till total fördömelse och avfall 
från Gud som ligger i termerna "sodomi", "buggery" och "pecado 
nefando".29 

Rättsfallen tycks inte heller ha varit särskilt vanliga under 
1400 och 1500-talen. I Stockholms, Arbogas och Jönköpings stads 
tänkeböcker som representerar våra äldsta bevarade skriftliga 
rättsdokument, återfinns bara ett rättsfall från 1400-talet 
(Stockholm 1447) och tre från 1500-talet (Arboga 1501, Stockholm 
1556 och 1570).30 Vid landsbygdens ting började speciella domböcker 
föras i större omfattning först under 1500-talets senare hälft.31 
Men inte heller i 1500-talets häradstingsdomböcker förekommer 
tidelagsmål särskilt ofta. I det bevarade domboksmaterialet från den 
uppländska landsbygden återfinns till exempel endast fyra mål från 
1500-talet.32 Gästriklands gemensamma domböcker från perioden 1581-
1600 innehåller ett enda tidelagsmål och det sparsamt bevarade 
materialet från Södermanland likaså ett mål.33 i Dalarna däremot 
tycks tidelagsrykten och anklagelser ha varit något vanligare. Under 
perioden 1594-1600 rannsakades inte mindre än åtta tidelagsmål.34 I 
de flesta av dessa fall väcktes målen av en beryktad person med 
begäran att få fria sig från de utspridda ryktena och att 
ryktesspridaren skulle ställas till ansvar. 

Man kan alltså knapppast tala om någon kampanj från överhetens 
sida för att efterspana och bestraffa misstänkta tidelagare under 
1400 och 1500-talet. Förutsättningarna för en sådan kampanj var 
dessutom starkt begränsade. Reformationen och konsolideringen av den 
starka kungamakten hade visserligen skapat nya förutsättningar för 
centralmaktens möjligheter att påverka och kontrollera befolkningen. 
Men ännu på 1500-talet var rättsskipningen i Sverige liksom i övriga 
Västeuropa i stor utsträckning en lokal angelägenhet.^5 

Formellt hade kungen visserligen den högsta domsmakten i riket 
men den centrala kontrollen över rättsskipningen var svag. Länsman 
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och rättens ledamöter i nämnden tillsattes lokalt och tillhörde 
allmogen.36 Den av kungen utnämnde och tillsatte häradshövdingen var 
sällan personligt närvarande. Domaresysslan sköttes istället av 
vikarier med varierande juridisk skolning, sä kallade lagläsare. Det 
innebar att de lokala bönderna i nämnden fick stort inflytande över 
rättsskipningen. 37 

Rättegångsförfarandet var muntligt och den församlade 
tingsmenigheten kunde i vissa situationer aktivt medverka i 
rättegångsförhandlingarna.38 Brottmålsärendena vid tingen 
dominerades av saker som rörde direkta kränkningar av den enskildes 
integritet. Den kanske vanligaste typen av brottmål gällde män som 
väckte talan mot andra män för olika våldshandlingar, ofta av mindre 
allvarlig karaktär. Det var också vanligt att personer kom inför 
tinget och begärde att få fria sig från rykten och utomrättsliga 
beskyllningar för olika brott, företrädesvis osedlighet, tjuvnad och 
trolldom. 39 Att gå till tings tycks i stor utsträckning ha varit en 
fråga om att försvara sin heder och utkräva ekonomisk gottgörelse.40 

Värjomålsed kom ofta till användning, särskilt i mål som gällde 
rykten och där den beryktade själv tog initiativet. 1545 kom till 
exempel Jöns Håkansson inför rätten i Gamla Norberg med tolv bofasta 
män och "gick lag" för ett tidelagsrykte.41 Edgången innebar att 
svaranden utsåg ett visst antal personer, vanligtvis tolv bofasta 
män respektive kvinnor (edgärdsmän) med gott anseende, som var 
villiga att svära med den anklagade. Om eden kunde presteras innebar 
det att den beryktade friades utan vidare undersökning. Rätten kunde 
i sådana fall förelägga ett allmänt vite för den som fortsatte 
ryktesspridningen.42 Edgärdsförfarandet var beroende av den lokala 
opinionen och gav det personliga anseendet och trovärdigheten 
företräde framför ansträngningar att utröna fakta i målet. Med stöd 
av uppbådade grannar och närstående kunde en beryktad person snabbt 
få slut på ett rykte och förekomma en formell anklagelse. 43 

Utrymmet för lokalt inflytande var stort och någon enhetlig 
rättstillämpning och straffutmätning förekom knappast. Böter var det 
vanligaste straffet varav en del vanligen tillföll målsägaren. 
Lagens stränga straff kunde kringgås genom förlikningar eller 
nedsättas direkt av den lokala rätten. I häradenas officiella 
räkenskaper från 1500-talet redovisas ofta sakören från lokala 
benådningar. Är 1545 blev till exempel tidelagaren Truls Pedersson 
från Norra Möre benådad till lod silver och 3 oxar.44 Inte så 
sällan förekom det att häradets allmoge gick samman och mot en viss 
summa pengar fick lösa en brottsling från bålstraffet.45 Såväl 
kungens fogdar som lokala frälsemän kunde ha direkt ekonomiska motiv 
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för att låta ertappade grova brottslingar lösa sig med böter.46 
Kungens domsmakt företräddes visserligen mera direkt vid de 
återkommande räfst och rättartingen, men någon fast högsta 
kontrollinstans fanns inte. 

Den bild som forskningen förmedlar av 1500-talets och det 
tidiga 1600-talets rättsskipning ger intrycket av en "nära", lokalt 
präglad rättvisa där sambandet mellan det enskilda intresset, 
tingsförandet och straffet var omedelbart och tydligt. Visserligen 
agerade även kungens fogdar på tinget och tingsförde folk för 
tredska och olydnad, men tinget fungerade i första hand som en lokal 
offentlig arena för att lösa personliga tvister och konflikter 
mellan individer i lokalsamhället.47 I centrum för den rättsliga 
processen stod målsägarintresset och parternas personliga anseende 
snarare än domarens och rättsliga funktionärers ansträngningar att 
uppleta sanningen och väcka åtal mot misstänkta brottslingar. 
Förutsättningarna för rättsliga kampanjer var begränsade liksom det 
enskilda motivet att tingsföra tidelag och andra typer av brott där 
egentlig målsägare saknades. 

Hovrätterna och den staliga kontrollen av rättsskipningen. 

Under 1600-talet genomgick den lokalt präglade rättsskipningen i 
Sverige liksom i många andra europeiska länder en omfattande 
omvandlingsprocess i riktning mot ökad centralisering och 
enhetlighet.48 Förändringen var direkt förknippad med framväxten av 
en stark statsapparat och inleddes med att kungen stärkte sin 
kontroll över rättsskipningen. 

I början av 1600-talet genomdrev Karl IX att alla grova brott 
(högmålssaker) som rannsakades på tingen skulle underställas kungens 
granskning innan domen verkställdes.49 Ett tiotal år senare 
inrättades en sårskild hovrätt i Stockholm år 1614. Med förbehåll 
för kungens rätt att benåda och ytterst avgöra lagens tolkning, fick 
hovrätten makt och myndighet att granska och fastställa dom i alla 
de högmålssaker som rannsakades vid underrätterna.50 
Underställningen gick till så att underrätten först rannsakade och 
fällde utslag och sedan skickade protokollet till hovrätten som 
efter granskning och överläggning utfärdade slutgiltig dom. Om 
omständigheter fanns som kunde motivera benådning eller om oenighet 
eller oklarhet rådde om lagens rätta uttolkning refererades målet 
med hovrättens utlåtande inför Kungl Maj:t. vars utslag hovrätten 
hade att meddela och rätta sig efter.51 
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Genom hovrättens inrättande inordnades landets domstolar i ett 
statligt kontrollsystem som fick sin definitiva utformning först mot 
seklets slut. De stora dragen kan dock sägas vara fastlagda redan på 
1630-talet. Vid denna tid hade den första hovrättens 
jurisdiktionsomräde delats upp och nya likställda hovrätter 
inrättats i Åbo, Dorpat och Jönköping. Från och med 1634 var 
jurisdiktionen inom det egentliga Sverige uppdelad mellan hovrätten 
i Stockholm, sedermera Svea Hovrätt, och den nyligen inrättade 
hovrätten i Jönköping, Göta Hovrätt. Samma år ersattes den tidigare 
heterogena regionala förvaltningen med en enhetlig indelning av 
riket i län med landshövdingar som högsta ansvariga för 
upprätthållandet av lag och ordning. 

Inom respektive jurisdiktionsområde utgjorde nu rådstugurätten 
i städerna, eller kämnärsrätten om sådan fanns, och häradstingen på 
landsbygden första instansen i brottmål. Förutom den obligatoriska 
underställningen i vissa mål utövade hovrätten en allmän uppsikt 
över underrätternas verksamhet. Underrätterna var förpliktade att 
döma efter lagens bokstav och ålades att årligen skicka in en 
komplett avskrift av domboken till hovrätten för granskning och 
översyn.52 Hovrättens ämbetsmän kunde även företa inspektionsresor 
och påpeka felaktigheter på ort och ställe.53 

Möjligheterna för lokala fogdar och häradsrätter att kringgå 
eller nedsätta lagstadgade straff minskade radikalt. Landshövdingen 
var som konungens befallningshavande direkt ansvarig för 
verkställigheten av Kungl Maj:t's och hovrättens domar. Vid varje 
års slut skulle landshövdingen insända förteckningar till hovrätten 
med redovisning över hur domarna blivit verkställda.54 Till 
landshövdingens ansvar hörde också att övervaka att ting förrättades 
på utsatt tid och att inga begångna missgärningar förblev opåtalade 
eller nedtystade. Överhuvudtaget fungerade landshövdingen som en 
övervakande och förmedlande kontrollinstans mellan underrätt och 
hovrätt. 

För att övervaka och se till att bestraffningar verkställdes, 
böter och sakören drevs in och brottslingar uppspårades hade 
landshövdingen till sin tjänst kronofogdar, länsmän och fjärdingsmän 
som nu knöts allt fastare till staten.55 Länsmannens ställning 
förändrades till exempel under 1600-talet från att mer eller mindre 
ha varit en häradets förtroendeman till att bli en kronobetjänt, 
direkt utsedd och tillsatt av landshövdingen och underställd 
kronofogden eller befallningsman som han vanligen kallades.56 

Även häradshövdingens roll förändrades. Häradshövdingens frihet 
att själv utnämna vikarier inskränktes under 1630-talet och istället 
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ökade hovrättens inflytande över tillsättningarna. Det innebar att 
juridiskt utbildade personer, företrädesvis hovrättens egna 
auskultanter, förordnades till lagläsare.57 1680 avskaffades 
systemet med lagläsare helt och häradshövdingen blev skyldig att 
bosätta sig inom domsagan och personligen tjänstgöra vid tingen. 
Därmed hade även den praktiserande domaren/tingsförrättaren 
slutgiltigt inordnats i den statliga kontrollhierarkin samtidigt som 
domarens formella juridiska utbildning nu blev regel.58 

Mot slutet av 1600-talet hade statens inflytande över 
rättsskipningen ökat betydligt och därmed också möjligheterna att 
genomdriva lagens stränga straff mot tidelagaren. 

Utveckling mot en inkvisitorisk rättsprocess 

Under hovrätternas överinseende utvecklades rättsprocessen på 1600-
talet i en alltmer inkvisitorisk riktning.59 Det innebar att domaren 
och nämnden fick en aktivare roll som sanningens utletare samtidigt 
som kraven på materiell bevisning ökade och befogenheterna för 
domare och rättsbetjänter att väcka åtal utvidgades. Rättens 
undersökning av fakta i målet ställdes i centrum på bekostnad av 
edgången. Edgång fick endast påläggas av domaren som en sista åtgärd 
när rättens undersökning inte lett till några avgörande resultat och 
1695 avskaffades edgång med edgärdsmän helt.60 

De ökade kraven på undersökning, vittnesförhör och materiella 
bevis ledde till en aktivare roll för rätten och i synnerhet för 
domaren som under hovrättens överinseende stärkte sin ställning 
gentemot bönderna i nämnden.61 Mot slutet av 1600-talet var det i 
regel domaren som å ämbetets vägnar ledde rättegångsförhandlingarna, 
förhörde den misstänkte och inkallade vittnen, för att sedan 
tillsammans med nämnden fälla domen.62 Domaren fick nu befogenhet 
att inkalla extraordinarie ting och anställa förhör så fort ett 
rykte om ett grovt brott uppkom trots att ingen särskild person 
utpekades eller klagade inför rätten.63 

Vid sidan av domaren ökade även befallningsmannen och 
länsmannens aktivitet på tingen. Ännu i 1500-talets domböcker kunde 
det heta att N.N kom för rätten och "vittnade" eller "gav till 
känna" att X.X begått tidelag. Det var också som tidigare nämnts 
mycket vanligt att den beryktade eller anklagade personen själv kom 
inför rätten och tillkännagav anklagelser och rykten. Från mitten av 
1600-talet uppträder istället befallningsman och länsman i allt 
större utsträckning som allmän åklagare och ställer den misstänkte 
inför rätta.64 
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Den inkvisitoriska utvecklingen innebar att statens 
representanter i rätten ytterligare stärkte sin ställning samtidigt 
som förutsättningarna för det folkliga deltagandet i rättsskipningen 
ändrades. Det enskilda målsägarintresset sköts i bakgrunden till 
förmån för domarens och rättsbetjänternas rätt och ansvar för att 
anställa förhör och väcka åtal på grundval av misstankar och rykten. 
Tingsmenighetens roll förändrades gradvis från aktivt deltagande i 
domslut och som enskilda edgärdsmän, käranden och målsägare, till 
rollen som åhörare, angivare och vittnen i en av åklagaren och 
domaren ledd undersökning. Möjligheterna för statens representanter 
att väcka åtal mot beryktade och misstänkta tidelagare ökade. 

Samarbete kyrka och stat 

Till den formella kontrollapparaten hörde även kyrkan och de 
kyrkliga förtroendemännen. Den tidvis skarpa konflikt som funnits 
under medeltiden mellan kungamaktens och kyrkans domsrätt upphävdes 
formellt genom den reformatoriska doktrinen om det världsliga och 
det andliga regementet. Enligt reformatorisk åskådning ankom det på 
den världsliga makten att bestraffa alla brott mot Guds bud medan 
det andliga regementet skulle utövas utan yttre tvång. I realiteten 
utvecklades emellertid en arbetsdelning där grova brottslingar 
lämnades till världslig rätt och mera vardagliga förseelser 
bestraffades med böter och stockstraff av en framväxande kyrklig 
rättsskipning knuten till socknen.65 

Jämfört med den medeltida kyrkotukten innebar 1600 och 1700-
talens sockenrättsskipning att församlingen och kyrkans lokala 
förtroendemän fick en aktivare roll.66 Förseelser och lindrigare 
brott mot påbjuden moral avhandlades och dömdes på sockenstämman 
under medverkan av de kyrkliga förtroendemännen och den närvarande 
församlingen. Sockenstyrelsen fick däremot inte befatta sig med 
grövre förseelser och brott som istället skulle anges inför 
domaren.67 

De kyrkliga förtroendemännen fick alltmer övervakande 
uppgifter. Sexmän, rotemästare och särskilt utsedda by och 
kyrkvaktare som också kallades uppsyningsmän, hade till uppgift att 
övervaka ordningen i byar och stadskvarter och rapportera osedlighet 
och moraliska försummelser.68 I detta sitt ämbete stod de kyrkliga 
förtroendemännen under Kungl Maj:t's uttryckliga beskydd.69 Den 
världsliga ordningsmakten kompletterades med kyrkliga förtroendemän 
i uppspanandet av brott och omoral. Samtidigt ökade möjligheterna 
till ideologisk kontroll genom de katekesförhör som började 
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organiseras ute i stiften och slutligen reglerades i 1686 års 
kyrkolag.70 

Ett nytt mönster för en utvidgad formell kontroll av brottsliga 
och omoraliska beteenden växte fram under 1600-talet där kyrkan, 
häradsrätten och statliga myndigheter kompletterade varandra. Den 
formella kontrollens nätverk utsträcktes och blev alltmer finmaskigt 
samtidigt som centralmaktens inflytande ökade. Tingets funktion 
förändrades frän att huvudsakligen ha varit lokalsamhällets 
offentliga arena för lösande av tvister till att också bli ett 
redskap för statens intressen.71 Statens representanter stärkte sin 
ställning i lokalsamhället och häradsrättens och socknens valda 
ledamöter och förtroendemän inordnades alltmer i centrala 
kontrollhierarkier. Förutsättningarna för att bedriva rättsliga 
kampanjer mot vad som uppfattades som folklig omoral och vantro 
ökade. 

Guds lag och kampen mot folklig omoral 

Så snart kungen fick kontroll över dödsdomarna hårdnade också den 
officiella attityden mot tidelagsbrottet. När allmogen i Memmings 
härad år 1606 gjorde en sedvanlig framställan att få lösa en 
tidelagare från elden, avvisades detta i bryska ordalag av Karl IX. 
Allmogens begäran stred mot Guds klara ord och kungen beordrade 
fogden Lars Trulsson att omedelbart låta tidelagaren stå sitt 
straff.72 Nu inleddes en period av extremt hård rättspraxis där 
tidelagshandlingen undantogs från all nåd och även mycket unga 
personer avrättades. 

Men denna nya strängare attityd var inte riktad särskilt mot 
tidelagsbrottet. Kungens rätt att granska alla dödsdomar innebar i 
praktiken att alla brott som stred mot "Guds lag" undantogs från 
benådning. Uttrycket Guds lag användes i alla protestantiska länder 
under reformationstidevarvet men med lite olika betydelse. Enligt 
reformationens teokratiska synsätt var kungen och överheten direkt 
ansvariga för att upprätthålla Guds världsliga regemente på jorden. 
Utgångspunkten var de tio budorden {"dekalogen"; 2 Moseb. 20: 13-17, 
5 Moseb. 5: 7-21) och de åtföljande lag och strafföreskrifterna i 
Gamla Testamentets Moseböcker. För de svenska reformatorerna var 
Guds lag identisk med tio Guds bud (i Luthers tolkning) och Mose lag 
endast en historisk tillämpning som inte fick tolkas bokstavligt. I 
lagstiftning och rättspraxis däremot kom Guds lag att i stor 
utsträckning användas liktydigt med Mose lag.73 
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Hänvisningar till Guds lag förekom redan under Gustav Vasas tid 
men det var först under 1600-talet som begreppet kom att få generell 
giltighet inom rättsskipningen. I Karl IX:s stadsfästelse av den 
första tryckta utgåvan av Landslagen 1608 heter det att "uti 
högmåls- och andra sådana grova saker" skulle man rätta sig "efter 
Guds lag, som i den heliga skrift är författad":74 Och i ett tillägg 
till Landslagen, "Om högmälis och andra sådana saker, av den Heliga 
Skrift utdraget" föreskrevs dödsstraff för en rad olika brott 
sammanställda efter tio Guds bud, med direkta citat ur 
moseböckerna.75 Det innebar en utvidgning av dödsstraffet för vissa 
brott, framför allt sedlighetsbrott som hor och incest, och en 
utökning till nya brottskategorier. Dödsstraff föreskrevs till 
exempel nu för bannor och slag mot föräldrar (brott mot fjärde 
budet) och för första gången stadgades uttryckligen straff för 
homosexuellt umgänge (brott mot sjätte budet; 3 Mosebok 20: 13 ).76 
För tidelagsbrottet däremot innebar hänvisningarna till Guds lag 
inget väsentligt nytt. Nu som tidigare räknades tidelag till 
samhällets grövsta brott. 

I ett större europeiskt perspektiv ingick receptionen av Guds 
lag i en kulturell och social omvandlingsprocess där företrädare för 
en elitkultur i maktens tjänst i allt större utsträckning försökte 
kontrollera och ändra på folkliga beteenden och tänkesätt. I såväl 
reformationens som motreformationens Europa skärptes inställningen 
till olika sedlighetsbrott. Bekämpningen av tidelagsbrottet ingick 
som en del i en allmän skärpning av kampen mot vad som upfattades 
som folklig omoral och ansågs strida mot Guds bud. I det avseendet 
skilde sig inte Sverige från andra europeiska länder. Men medan man 
i övriga Norden och Europa under 1500 och 1600-talet införde den 
kanoniska rättens vaga och flertydiga termer i den världsliga 
lagstiftningen, fanns det i Sverige en flera hundra år obruten 
rättstradition som definierade tidelagsbrottet som en självständig 
brottskategori under en entydig inhemsk beteckning. Medvetenheten 
och uppmärksamheten fanns redan där, både hos överheten och hos 
folket. 
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NOTER 
1 Justitiedeputationens handlingar 1740/41, R 2111, RA. 

2 Lenman & Parker (1980), s. 47 ff. För en kritisk översikt av diskussionen om 

mörkertal inom historisk och rättshistorisk forskning, se Lindström (1988), s. 

70 ff. 

3 Se t.ex Sharpe (1984), chapter 3 "Measuring crime, measuring punishment". 

4 Sharpe ibid., s. 43 ff. Österberg (1983), s. 12 ff. 

5 En sådan invändning blir däremot osannolikare eller i varje fall lättare att 

undersöka om det finns anledning att anta att det inledande mörkertalet varit 

mycket högt och företeelsen allmänt spridd. Dramatiska förändringar i 

lagsökningsstatistiken skulle dä motsvara mycket stora beteendeförändringar i 

absoluta tal vid oförändrat mörkertal och någorlunda hög brottmålsfrekvens. 

Beteendeförändringar som i så fall borde kunna relateras till grundläggande 

strukturella förändringar i samhället. 

6 Se till exempel SW84 1736, SXY11 1689. 

7 Kinsey & Pomeroy (1948), ss. 667-678. 

8 Citerat i Almquist (1938), s. 8. 

9 KrLL, Högmålabalken 14 Cap: "Om den som tydelag haver med fä eller androm 

diurom". 

10 1734 års lag Missgärningsbalken Kap 10, paragraf 1 och 2. 

11 Äldre Västgötalagen, Rättslösabalken 5 paragraf 3: "Jag såg, att du hade din 

lusta med ko eller märr. Det är styggelseord, sexton örtugars sak tre gånger. 

Det skall man åtala honom för. Han kan icke säga nej därtill". 

12 Fleta, engelsk lagsamling från ca 1290, citerad av Bailey (1955) s. 145. Se även 

Boswell (1980) s. 292 not 70. Se dock Kung Alfreds lagar från 800-talet där 

tidelag straffas med döden under hänvisning till bibeln utan att homosexuella 

handlingar nämns; Almquist (1938), s. 14 not 2. 

13 Las Sietas Partidas (1252-84) citerad i Boswell (1980), s. 289. 

14 Gulatingslagen (1100/1200-talet) kapitel 30 (tidelag) respektive 32 

(homosexuella handlingar mellan mån); Jörgensen (1982). Gade (1986) diskuterar 

omständigheterna bakom den äldsta norska lagstiftningens stadganden om tidelag 

och homosexuella handlingar i polemik med Boswells (1980) tolkning att 

homosexuella relationer mellan män var vanliga och i stor utsträckning 

tolererade i det gamla isländska samhållet. 

15 Artikel 116 i Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl's V, citerad i Merki 

(1948), s 59. De äldre tyska lagsamlingarna Sachsenspiegel och Schwabenspiegel 

från 1200-talet innehåller inga uttryckliga stadganden om vare sig homosexuellt 

umgänge eller tidelag. Sådan föreskrifter infördes dock senare i glossarier och 

supplement till lagarna, se Merki ibid. s. 52-54. Formuleringen i Carolina 

föregicks av artikel 141 i Die Bambergische Halsgerichtsordnung utfärdad 1507; 

Almquist (1938) s.21 not 5. 

16 Artikel 6-13-15 i Kong Christian den Femtis Danske Lov. Lagens innebörd och 

tillämpning behandlas av von Rosen (1989). De danska medeltida landskapslagarna 

nämnde varken tidelag eller homosexuella handlingar; Jörgensen (1982) . 

17 Inte heller användes det latinska bestialitas i de tidiga penitensiarierna 

(biktmanualer med utförliga botföreskrifter för alla sorters synder); se Payer 

(1984) Appendix E "Notes on the Language of the Penitentials". Thomas av Aquino 
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använder däremot termen i sin Summa theologiae men inte som en sårskild och 

entydig beteckning pä tidelag utan snarare i ordets vidare betydelse av 

"djuriskt beteende"; Boswell (1980), s. 323 not 69 

18 Soman (1984) Först mot mitten av 1600-talet började termen bestialite' bli 

vanlig. 

19 Kunglig förordning utfärdad av Henry VIII 1533 citerad i Bailey (1955) s. 147. 

Förordningen förnyades ett flertal gånger och gällde med undantag för 1553-15 62 

fram till 1861. 

20 Oaks (1978), s. 268. 

21 Perry (1988) not 1 s. 85 nämner "pecado nefando" som en allmän beteckning pä 

homosexuellt umgänge och tidelag, men uttrycket inbegrep också anala samlag 

mellan man och kvinna vilket jämställdes med homosexuellt umgänge och tidelag, 

Monter (1990), s. 294 f. 

22 Ruggiero (1985), s. 114 ff. 

23 Begreppet synd mot naturen fanns med i Gratianus' dekret frän ca 1140 och ingick 

således redan i de första systematiska sammanställningarna av den kanoniska 

rätten. Via det tredje och fjärde Laterankonsiliet infördes föreskrifterna som 

en särskild kanon i den officiellt fastslagna sammanställningen Liber Extra 

1234, Goodich (1979), s. 32, ss. 43-44. 

24 Goodich (1979), ss. 62-63; Bullough (1980), ss. 380-381; Boswell (1980), s. 323. 

25 Bullough (1980) s. 381 ff, behandlar särskilt användandet av eufemismer för att 

beteckna förbjudna sexuella beteenden. 

26 Bailey (1955) s. 135 ff; "Herite and Bougre", Bullough (1980) s. 390-391. Det 

franska bougre och bougrerie däremot har sällan använts för att beteckna 

homosexuella handlingar och tidelag. Se Boswell (1980) ss. 290-291 och speciellt 

not 62. I svensk terminologi fanns en motsvarande koppling i användningen av 

ordet "kätteri" som beteckning för incest, SAOB. 

27 Almquist (1938), s. 9. 

28 Äldre Västgötalagen, Rättlösabalken paragraf 2: "Jag säg, att en man drev otukt 

med dig". "Vem är det?" "Du", sade han. "Jag kungör för vittnen, att du kallade 

mig med okvädinsord och styggelseord. Det är sexton örtugars sak i varje 

tredjedel". Den svenska unionskungen Magnus Eriksson var dessutom under sin 

livstid föremål- för uttalanden och anklagelser frän bland andra den heliga 

Birgitta som rörde hans förmenta homosexuella umgänge; senast behandlat av Hans 

Furuhagen (1990), s. 136 ff. 

29 Almquist (1938) härleder tidelag frän "ty sig" till vilket närmast har en 

positiv bibetydelse. Men Hellquist anger i Svensk etymologisk ordbok ursprunget 

som en ombildning av fornsvenskans tidhas i betydelsen para sig vilket har 

använts om djur (jmfr SXH30 1724 1/10 där pojken Sven frågas om han sett djuren 

"tydas tillhopa"). Det innebär att tidelag redan frän början kan ha haft en 

bibetydelse av "djuriskhet" och i själva verket likna det engelska bestiality. 

30 Tänkeböcker finns bevarade för Stockholm frän 1474, Arboga frän 1451 och från 

Jönköping från 1456. 

31 Almquist (1945), s. 7 ff. 

32 Edling (1941) och dens. (1946). 
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3 3 Dombok för Gästriklands domsaga 1581-1600, HLA, mikrofilm GH 503, Södermanland: 

Collmar (1953). 

34 Dalarnas dombok AI:1-AI:6, ULA, Mikrofilm OP 2792, OP 2793. 

3 5 Lenman och Parker (1980). 

3 6 För karaktäristiken av domstolsväsendet, rättegängssystemet och processrätten 

frän medeltiden fram till 1600-talet refereras om inte annat anges till Inger 

(1980), kapitel 1:6 och kapitel 2:7. 

37 Lagläsarna behandlas särskilt i Petrén (1951). Frågan om nämndens ställning har 

varit föremål för en omfattande diskussion inom rättshistorisk forskning. 

Nämnden skulle enligt landslagen värja eller fälla den åtalade och domaren 

avgöra rättsfrågan, det vill säga efter vilka paragrafer och till vilken påföljd 

den skyldige skulle dömas. Diskussionen som har sammanfattats i Petrén (1945) 

gäller i korthet om man under 1500-talet och början av 1600-talet också i praxis 

följde landslagens stadganden eller om nämnden i själva verket även avgjorde 

påföljden. 

3 8 Den närvarande tingsmenighetens medverkande gällde framför allt att under 

rättegången lämna omdömen om mälsägares eller svarandens anseende eller andra 

sakupplysningar som rörde målet. Men ibland nämns även menighetens åsikt i 

domslutet. Westman (1927), s. 17 f. och s. 34. På ett ting i Kopparberg 6/7 1598 

heter det till exempel om Mats Germundsson som kommit i rykte för tidelag att 

"nemden och menige man giorde honom därföre fri", Dalarnas dombok 1598-1599 

AI : 6, ULA. Fahlcrantz (1903), s.112 anför ett mål från Landstinget i Carlstad 

19/2 1600 där svaranden bekände tidelag och "kunde menige man och nämnden ej 

värja honom". 

39 Detta framgår av sakregistren i Edling (1942), dens. (1946). Se också kommentar 

i dens. (1942) s. 22 f. om så kallade infamatmål. 

40 Lindström (1988), Österberg (1988), Taussi- Sjöberg (1990), Söderberg (1990), 

Österberg (1991). 

41 Gamla Norberg 3/3 1545, Dalarnas dombok 1544-1559 AI:I, ULA. Edgången innebar 

att svaranden fick utse ett visst antal personer, vanligtvis tolv bofasta mån 

respektive kvinnor (edgårdsmän) med gott anseende, som var villiga att svära med 

den anklagade. Om detta inte lyckades dömdes svaranden skyldig. 

42 I den tidigaste medeltida rättsprocessen hade edgången en dominerande ställning. 

När brottet inte var uppenbart (gripande på bar gärning, bekännelse inför råtta, 

brott begånget på tinget eller inför en stor folkhop), skiljde man i den 

medeltida rättsprocessen mellan brottmål som skulle avgöras med edgång 

(edgårdsmannaprocess) och mål där en nämnd skulle utleta sanningen och värja 

eller fälla den anklagade (nämndprocess). Tidelag tillhörde ursprungligen den 

första kategorin; i Dalalagen (Kyrkobalken X) och Västmannalagen (Kyrkobalken 

XXIII) stadgades att den tilltalade när saken inte var uppenbar, skulle värja 

sig med tolvmannaed (Dalalagen krävde dessutom två vittnen) medan Upplandslagen 

(Kyrkobalken XV:8) krävde arton edgårdsmän. Under medeltiden skedde en gradvis 

övergång från edgårdsmannaprocess till nämndprocess och vid tillkomsten av 

Kristoffers Landslag var nämndprocessen regel. I Högmålabalken Cap. XIV 

stadgades följdaktligen att en person som anklagades för tidelag utan att vara 

tagen på bar gärning, skulle värjas eller fällas av häradsnämnden som i andra 

högmål. Värjemålsed med edgårdsmän föreskrevs nu i stället för den som kommit i 

uppenbart rykte för något brott ("vad missgärning eller sak det helst vara kan"; 
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KrLL Tingmâlabalken Cap. XIX). För närmare behandling av denna utveckling och 

dess konsekvenser för edens karaktär av bevismedel, se Afzelius (1879). 

43 Ursprungligen var eden ett formellt bevismedel som gav svaranden vitsordet 

(rätten att bevisa) och därmed avskar käranden frän all bevisning. Edgängen var 

en fördel som läg i svarandens intresse, den hade en offensiv karaktär. Når 

nämndprocess och materiell bevisning blev allmän, blev edgången allt mer ett 

tvångsmedel som pålades av domaren när rättens rannsakning och undersökning inte 

lett fram till full bevisning. Edgången fick en defensiv karaktär, den blev ett 

villkor för frikännande. Detta märks redan i Kristoffers Landslag där 

Tingmâlabalken Cap. XIX stadgade att edgången skulle påläggas av domaren när den 

beryktade personen blivit tingsförd (Afzelius 1879). Men i praxis levde mycket 

av den gamla uppfattningen kvar. Ankarloo (1991) pekar pä att det under 1500-

talet och in på 1600-talet var vanligt att människor själva kom inför tinget, 

ibland i följe med tilltänkta edgårdsmån, och krävde att få fria sig från ett 

utspritt rykte. Edgången uppfattades i denna situation som en fördel och kunde 

avläggas utifrån en styrkeposition. 

44 Konungs och biskops sakören från Norra Möre härad, Smålands landskapshandlingar 

1545:4, folie 596, KA. Benådningen gällde egentligen en tillåtelse att lösa sig 

från en tolvmannaed vilket tyder på att den misstänkte haft svårt att värja sig 

och hotades av en fällande dom. Se även Westman (1934), s. 33 och Berg (1893), s 

66-93. 

45 Westman (1934), ss. 33-34 och Berg (1893), ss. 66-93 anför en rad exempel från 

Småland. 

46 Kungen vände sig under 1500-talet upprepade gånger mot att frälsemän och fogdar 

i hemlighet anställde förlikningar och uttog sakören utan att låta brottslingen 

komma inför tinget, Almquist (1942) s. 23 f. Kjöllerström (1957) s. 48 f. 

47 Lindström (1988), Taussi Sjöberg (1990, 1991), Österberg (1991), Söderberg 

(1990) . 

48 Lenman och Parker (1980). 

49 Ar 1609 utfärdades denna princip om obligatorisk underställning i ett tryckt 

patent. Almquist (1942), s. 23 f. 

50 Hovrättens befogenheter klargjordes i 1614 års rättegångsordning, tryckt i 

Schmedeman (1706), s. 133 ff. Underställningsskyldigheten reglerades särskilt i 

rättegångsordningens sextonde och sjuttonde punkt, Schmedeman ibid. s. 139 f. 

51 Formellt skulle alla dödsdomar även i fortsättningen underställas kungen så 

länge denne befann sig inom rikets gränser, men denna regel modifierades ganska 

snart till att endast gälla mål där benådning kunde komma ifråga eller når 

hovrätten ej kunde ena sig eller fann lagen oklar. Så småningom utvecklades 

under 1600-talet en speciell avdelning inom rådet till en permanent högsta 

domstol den så kallade justitierevisionen, som med eller utan kungens närvaro 

förvaltade den högsta domsmakten. För denna utveckling se Jägerskiöld (1984) . 

52 Rättegångsordningen punkt 15 och i Rättegångsprocessen punkten 10; Schmedeman 

(1706), s. 139 respektive s. 148. 

53 Bendz (1935), s. 147. 

54 Se till exempel Svea Hovrätts brev till Landshövdingarna 23/3 1658, i Uppsala 

Lånsstyrelse; Landskansliet, DIIea:6, ULA. Denna skyldighet fastslogs senare i 
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Kungl. Maj:ts instruktion för Landshövdingar 28 januari 1687, paragraf 6, 

Schmedeman (1706), s. 1101 

55 För en översikt av olika befattningshavare och deras ansvars och 

tjänsteuppgifter se Frohnert (1985). 

56 Westerhult (1965), s. 21 

57 Hovrätterna hade dock ingen exklusiv utnämningsrätt. Även landshövdingen och 

till och med häradsmenigheten kunde påverka utnämningen, Gaunt (1975), s. 169 

ff.; Petrén (1951). 

58 En motsvarande utveckling skedde i städerna där borgmästarna under 1600-talet 

kom att tillsättas av kungen under hovrättens inflytande. Almquist (1971), s. 13 

ff, Gaunt (1975), s. 163 ff. 

59 Den inkvisitoriska rättsprocessen utvecklades inom den kanoniska rätten under 

direkt påverkan frän romersk rätt. Inslag av inkvisitoriskt förfarande finns 

redan i landskapslagarna och i Olaus Petris domarregler frän tidigt 1500-tal. 

Inkvisitoriskt förfarande brukar ställas mot ackusatoriskt. Äldre rättshistorisk 

forskning har betonat skillnaden som framför allt en skillnad i hur åtal väcks; 

i den ackusatoriska processen ligger initiativet utanför rätten hos den enskilde 

mälsägaren eller klagande parten, i det inkvisitoriska förfarandet är det 

domaren själv eller officiella rättsfunktionärer som åtalar ä ämbetets vägnar. 

Modernare forskning har istället betonat domarens processledande roll och 

rättens ansvar för att verkställa alla nödvändiga utredningar som avgörande 

kännetecken för en inkvisitorisk process; Langbein (1974), s. 130 f. 

60 Olaus Petris Domarregler punkt 28 (domarreglerna blev allmänt åberopade i 

rättsskipningen först en bit in pä 1600-talet dä de trycktes för första gången; 

Munktell (1939b)) där det heter att "en domare skall icke lätteliga låta någon 

till lagen, med mindre att nöden tvingar honom därtill". I nästa punkt 

framhälles att åklagaren måste ha "halvt skäl" (halvt bevis) för att edgång ska 

påläggas, Almquist (1952). Villkoren för att edgängen skulle påläggas 

behandlades också utförligt av 1642 års lagkommitte,som särskilt framhåller att 

skvaller och löst tal vars upphov ingen säkert visste inte var detsamma som ett 

uppenbart rykte och tillräcklig grund för edgång, Wahlberg (1878), s. 52. 

Förändringen av edgångens karaktär frän ett formellt bevismedel i en 

partsförhandling till en nödfallsutväg och sista länk i undersökningens kedja 

(Afzelius 1879, s. 67) är fullt genomförd i 1683 års förordning om processregler 

för General och Regementsrätt. I punkt åtta och nio slås fast att når någon 

råkat i uppenbart och allmänt rykte "som på sannolika skål grundat år" och ej 

kan försvara sig med "skäl och vittnen, så måste sådant ske med ed och laggång". 

Och vidare i punkt tolv; "dock böra ej domaren hasta med en sådan edgång, 

görandes först sin största flit, sannningen genom andre medel och utvägar att 

utleta" och att värjomålseden endast, "i viktige och angelägne saker, och när 

presumtionerna, tecknen och liknelserna äro i sig kraftiga och starka, åläggas 

må"; Schmedeman (1706) s. 835. Avskaffandet av edsgärdsförfarandet skedde i 

Kunglig förordning om edgång 30/10 1695, tryckt i Schmedeman (1706), ss. 1428-

1429. I fortsättningen skulle svaranden ensam avlägga sin ed. Men redan tidigare 

hade det i praktiken blivit allt svårare att få värja sig med edgärdsmån i 

högmålsbrott som tidelag, se t.ex Svea hovrätts yttrande i SXY4 1667 14/2 över 

Johan Pedersson som alltför lättvindigt tillåtits fästa lag trots "att själva 

tillmålet är av den natur och beskaffenhet att den som för slikt anklagas eller 

beryktas bör intet tillåtas till ed utan av häradsnåmnd vårjas eller fällas". Så 
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sent som 1687 pålade dock Göta hovrätt tolvmannaed i ett tidelagsmål där 

angivaren vittnat pä sin dödsbädd; GK1 1687 4/11. 

61 Almquist (1971), s. 6. Hovrätterna pålade konsekvent domaren/lagläsaren hela 

ansvaret för att rannsakningar och domar var korrekta. 

62 Taussi-SjÖberg (1990), har beskrivit maktförskjutningen i Njurunda under 1600-

talet; Fram till 1670-talet var det nämnden som rannsakade, dömde, tillsade och 

stadsfäste medan domaren (underlagmannen) intog en undanskymd roll. När en 

juridiskt skolad häradshövding tillsattes 1672 ändrar dombokens protokoll 

karaktär: texten blir mer formaliserad och vittnesförhören precisare. "Rätten" 

inte nämnden fattar besluten och tingsallmogens medverkan försvinner. 

63 Förordning angående processregler för General och Regementsrätt 1683 punkt 21, 

Schmedeman (1706), s. 837. Almquist (1971), s. 36 anger att denna s.k. 

generalinkvisition omnämns första gängen i ett kungligt brev 11/10 1682. 

64 Länsman tillkommer att lagföra en brottslig person när mälsägaren ej klagar 

eller någon mälsägare inte finns, Kungl. Maj:ts brev 6 nov 1691, Abrahamsson 

(17) s. 622 not a. Redan Kristoffers landslag gav länsman rätt att ä konungens 

vägnar ställa en brottslig inför rätta når målsägare saknades eller hade 

försummat sin rätt (KrLL, Tingmålabalken kap 17 och 18). Under 1600-talet 

förstärktes det allmänna åtalet när brottsliga handlingar i stor utsträckning 

kom att definieras som stridande mot Guds lag (se nedan). 

65 Vid eder och sabbatsbrott skulle till exempel kyrkoherden med bistånd av 

församlingens äldste och sexmännen utdela varningar som gradvis trappades upp 

med böter och stockstraff. Om ingen bättring fanns, skulle den oförbätterlige 

till sist överlämnas till världslig rått; Kungl Maj:t's stadga om eder och 

sabbatsbrott 1687; "Om Eder och Svordom" paragraf 2, "Om sabbatsbrott" paragraf 

2. I Kungl Maj:t's stadga om eder och sabbatsbrott från 1665 finns motsvarande 

fast inte lika detaljerade bestämmelser i paragraf 5. Stadgorna finns tryckta i 

Schmedeman (1706), s. 441 ff. respektive 1138 ff. 

Den framväxande kyrkliga sockenrättsskipningen under slutet av 1500-talet och 

1600-talets första hälft och dess förhållande till den ursprungliga 

reformatoriska åskådningen om det världsliga respektive andliga regementets 

uppgifter behandlas av Gullstrand (1923) och Kjöllerström (1957) . 

Gränsdragningen mellan sockenrättsskipningen och häradstingens jurisdiktion 

under andra hälften av 1600-talet och 1700-talets början, behandlas särskilt i 

Kjöllerström (1955) respektive Thomson (1972). Samarbetet med och 

gränsdragningen'till världslig rått reglerades under 1600- och början av 1700-

talet i pråstprivilegier och olika stadgor, se Frohnert (1985), s. 236 f för en 

kort översikt. 

66 Gullstrand (1923), ss. 44-50 betonar skillnaden mellan det växande 

lekmannainflytandet under 1600-talet och den medeltida kyrkotuktens skarpa 

åtskillnad mellan prästerskap och församling, något som enligt Thomson levde 

kvar ännu i 1571 års kyrkoordning. 

67 Detta framkommer sårskilt tydligt i en kunglig resolution av den 5/5 1684; 

Kjöllerström (1955), s. 110 f. Motsättningarna mellan prästerskapet och 

kungamakten om sockenrättsskipningen i samband med de olika kyrkolagsförslagen 

diskuteras utförligt av Kjöllerström ibid. 

68 Sundin (1982), s. 54 f. Söderström (1985), s. 65 ff. 

69 Uttryckligt stadgat i Kungl Maj:t*s resolution och förklaring uppå 

Prästerskapets besvär, den 10 marti 1719, paragraf 34; Sundin (1982), s. 56. 
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70 Se till exempel Pleijel (1942), ss. 33 

71 Taussi Sjöberg (1990), Österberg (1990). 

72 Riksregistraturet 16/4 1606, RA. 

73 Munktell (1936), Almquist (1942), Kjöllerström (1957). Kjöllerström framhåller i 

en kritik av Almquist att man måste skilja mellan Luthers och de svenska 

reformatorernas uppfattning och den kalvinistiskt inspirerade och mera 

bokstavstrogna legalistiska tolkningen av Moseböckernas föreskrifter som kom 

till uttryck i appendixet till landslagen 1608 (se nedan) och rättspraxis. 

74 Citerat efter Almquist (1942), s. 1. 

7 5 Appendixet publicerat i Almquist (1942). 

7 6 Bannor och slag mot föråldrar kriminaliserades första gången 1540 men då med 

böter, ris och kyrkoplikt; Kjöllerström (1957), s. 33 och Odén (1991). 
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KAPITEL 2. SOCIALA MÖNSTER OCH RÄTTSPRAXIS 

Det har hävdats att Sverige från andra hälften av 1600-talet fram 
till 1700-talets mitt, hörde till de länder i Europa som hade den 
mest långtgående formella kontrollen av den utomäktenskapliga 
sexualiteten.1 Detta skulle kunna gälla i ännu högre grad för 
tidelagshandlingen om man räknar i antalet rättsliga ingripanden. 
Men var de många rättsprocesserna och avrättningarna endast 
kulmen på en framgångsrik kampanj för att uppspåra och bestraffa 
misstänkta brottslingar? En mobilisering av en allt effektivare 
formell kontrollapparat mot en passiv eller rent av motspänstig 
befolkning? 

En närmare granskning av hur de enskilda målen kom inför 
rätta kan ge en uppfattning om varifrån initiativet till 
processerna kom. Målen har klassificerats i fyra huvudkategorier 
med hänsyn till grunden för åtalet; angivelser, ryktesmål, 
förtalsmål och självangivelser. Med angivelse menas att ett 
vittne antingen direkt eller indirekt via en socialt överordnad 
eller anhörig, har angivit saken inför någon av den formella 
kontrollapparatens representanter. Ett rykte är däremot mera 
diffust och har vandrat genom flera led innan det till sist 
kommit till överhetens kännedom. Såväl angivandet som beryktandet 
är uttryck för en folklig aktivitet. Men medan angivelsen direkt 
syftar till att ställa den utpekade inför råtta så är detta 
oftast inte avsikten med ryktesspridningen. Vid ryktesspridning 
är det istället andra än vittnet som väcker talàn. I ryktesmålen 
länsman, befallningsman, domaren eller prästen, i förtalsmålen 
den beryktade själv. Förtalsmålen kan också vara en direkt 
reaktion på beskyllningar och angivelser utan föregående 
ryktesspridning. En sjålvangivelse till sist, innebär att en 
person har angivit sig själv, vanligtvis utan föregående 
misstankar eller rykten. 

Av dessa fyra kategorier är de tre förstnämnda av omedelbart 
intresse för att mäta omgivningens reaktion på en föregiven 
tidelagshandling. Skillnaden mellan angivelser och ryktesmål kan 
ge ett grovt mått på varifrån initiativet har kommit till åtalet 
- "underifrån" från vittnen och folk i omgivningen eller 
"ovanifrån" från den formella kontrollapparatens representanter. 
Förtalsmålen har i sin tur en mer horisontell karaktär och 
avspeglar den misstänkliggjordes möjligheter att med hjälp av 
rättsapparaten slå tillbaka mot beskyllningar och rykten. 
Förtalsmålen och ryktesmålen kan också ge en antydan om i vilken 
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utsträckning lokalsamhället tillgrep informella sanktioner 
snarare än direkta angivelser. 

TABELL 2. ANGIVELSER, RYKTEN och FÖRTAL: Tidelagsmäl underställda 
Svea och Göta hovrätt klassificerade efter åtalskategori 1635-
1754. Valda perioder. Absoluta tal och andel i procent. 

PERIOD 

1635-1684 

HOV 
RÄTT 
SH 
GH 

ANGIVELSE RYKTE 

61 (62) 

36 (50) 
23 (2 3) 
19 (26) 

RYKTE?/AN 
GIVELSE? 
15 (15) 
9 (13) 

FORTAL N B* 

99 21 
8 (11) 72 2 

1685-1724 SH 172 (75) 32 (14) 13 (6 ) 11 (5) 228 14 
GH 88 (69) 17 (13) 11 (9) 11 (9) 127 6 

1725-1754 SH 257 (85) 17 (6) 19 (6 ) 9 (3) 302 94 
GH 224 (79) 23 (8 ) 25 (9) 10 (4) 282 14 

S:a 838 (75) 131 (12) 92 (8) 49 (5) 1110 151 
*mäl som ej har kunnat klassificeras 

Som framgår av tabell 2 utgjorde ryktesmålen en sjunkande andel 
av antalet mål. Andelen var högst under den första perioden och 
troligen högre än vad som framgår av tabellen eftersom ryktesmål 
som tidigare nämnts är allmänt underrepresenterade i 
hovrättsstatistiken före 1687. Den osäkra gruppen mål där det 
varit svårt att avgöra om åtalet väckts på grundval av rykte 
eller angivelse är också störst under denna period. Under den 
första stora uppgångsfasen av antalet mål i slutet av 1600-talet 
och början av 1700-talet sjönk andelen ryktesmål dramatiskt, 
trots de mer omfattande kraven på obligatorisk underställning, 
samtidigt som andelen angivelser ökade kraftigt. Under den sista 
expansionsperioden fortsatte ryktesmålens andel att sjunka och 
andelen angivelser att öka. 

Utvecklingens huvudlinjer framstår klart men vissa 
reservationer måste göras. Bortfall och ojämnt bevarade 
rannsakningar har medfört en osäkerhet i bedömningen särskilt 
under den sista perioden. Bortfallet (B) rör mål där det varit 
omöjligt att avgöra hur åtalet har väckts i rätten. Det gäller 
nästan uteslutande rättsfall från vilka endast 
hovrättsresolutionen eller en diarienotering finns bevarad. 
Bortfallet är störst under slutet av den sista perioden och minst 
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under mellanperioden. Men också antalet bevarade rannsakningar 
har påverkat säkerheten i klassificeringen. Under den sista 
perioden finns underrättens rannsakning bevarad i endast knappt 
hälften (Svea hovrätt) respektive två tredjedelar (Göta hovrätt) 
av målen samtidigt som hovrätternas resolutioner under denna tid 
år ytterst knapphändiga. Det har inneburit att klassificeringen 
många fall har varit hänvisad till förekomsten av termerna 
"angiven" respektive "beryktad" i hovrätternas resolutioner. Man 
kan knappast utgå från att dessa termer har använts konsekvent 
och i exakt samma betydelse som den som formulerats i denna 
undersökning. En kontroll av de mål där rannsakningarna bevarats 
visar dock att hovråttsresolutionernas terminologi i de allra 
flesta fall skulle kunna ligga till grund för klassificeringen. 
Säkrast är resolutionernas och diarienoteringarnas terminologi 
när det gäller självangivelser ("bekänt på sig") och förtalsmål 
("N.N som beryktat S.S"). 

Även med hånsyn till bortfall och osäkerheter i 
klassificeringen kvarstår bilden av en sjunkande och allt 
blygsammare andel mål som initierats ovanifrån. Ett första 
intryck ger knappast stöd för att det ökande antalet 
tidelagsprocesser skulle vara ett direkt resultat av en polisiär 
kampanj. Vilka möjligheter hade då den formella 
kontrollapparatens representanter att få reda på rykten? Och 
under vilka omständigheter tog man initiativ till 
rättsprocesserna? 

Ryktets vägar till länsman och kyrkoherde 

Ser man närmare på de enskilda ryktesmålen visar det sig att de 
rykten som ledde till åtal inte var särskilt långvariga. Oftast 
hade ryktet inte varit i svang mer ån ett par veckor eller 
månader innan det nådde någon överhetsperson och angavs inför 
råtta. Rannsakningarna ger vanligen ytterst lite information om 
hur detta har gått till. Frälsebondsonen Anders Bryngelsson från 
Ânskogs socken i Älvsborg greps till exempel två dagar före sitt 
stundande bröllop med länsmans dotter. Prosten hade "hört sågas" 
att det gick ett elakt rykte om Anders och underrättat 
länsmanshustrun. Istället för altargången fick Anders trampa 
fängelsegolvet.2 I andra mål kan det helt kort heta att ryktet 
först hade "förebrakts" prästerskapet eller att befallningsman 
"har kommit i erfarenhet" av ryktet. 
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Av den dryga fjärdedel ryktesmål dår ryktets väg till 
länsman, befallningsman eller kyrkoherde beskrivs närmare, har 
ryktet i de flesta fall först angivits av fjärdingsmän, 
kyrkvärdar eller uppsyningsmän. Antagligen spelade dessa 
råttsbetjänter och lokala funktionärer med uppgift att övervaka 
ordning och sedlighet, en viktigare roll i ryktesmålen än vad som 
framgår av rannsakningsprotokollen. Genom sin sociala förankring 
och närvaro ute i byarna kunde de lättare än andra officiella 
personer få reda på rykten och hålla sig informerade om vad som 
berättades folk emellan. Detta skedde ofta på halvt informella 
vägar genom tjänstefolk eller anhöriga som mera direkt och 
obesvärat deltog i det vardagliga pratet. Ryktet om bonden Olof 
Larsson i Åkerby nådde till exempel kyrkvärden Pär Jönsson genom 
Pärs halvbroder Jan, som i sin tur hört det av sin fars piga.3 
Änklingen Gillius Johansson fängslades och sattes i handklovar 
sedan befallningsman underrättats av prosten till vilken ryktet 
angivits av uppsyningsmannen, som fått vetskap genom sin lilla 
dotter, som lyssnat till dagsverksfolkets prat.4 Även 
befällningsmån och länsmän fick på detta sätt kunskap om att 
något ryktades. 

Men rykten nådde också ordningsmaktens och den officiella 
moralens väktare genom direkta angivelser. Bondsonen Anders 
Pärson på Nåsgård i Dalarna hade till exempel varit misstänkt och 
allmänt beryktad under en längre tid, når snickaren vid 
"klostret" till sist gick till fogden på Nåsgård och å 
bygdelagets vägnar bad honom göra ryktet uppenbart.5 Allmänna 
rykten angavs på liknande sätt direkt inför länsman, 
befallningsman eller kyrkoherden.6 I några fall var det anhöriga 
till den beryktade som kom och beklagade sig.7 

Det fanns alltså även i många ryktesmål ett visst mått av 
folkligt intitativ till att den beryktade personen greps och 
rannsakades. Samtidigt framgår det av såväl ryktesmål som 
angivelser och förtalsmål, att rykten också kunde fortleva i 
åratal bland grannar, anhöriga och tjänstefolk utan att komma 
inför rätta.8 Säkerligen fanns det många tidelagsrykten som 
aldrig avslöjades inför överheten. 

Risken för att ett rykte till sist skulle komma inför rätta 
ökade med ryktets offentliga karaktär. Ett rykte uppstod vanligen 
genom att misstankar och avslöjanden först omtalades i förtroende 
för personer i den närmaste omgivningen. Vittnet var kanske 
ensamt eller misstankarna alltför vaga för att kunna styrkas 
inför råtta. I en sådan situation fanns det skäl att vara 
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försiktig både för sagesmannen och den som förde saken vidare, om 
man ville undgå risken att ställas till ansvar för obevislig 
beskyllning och ryketsspridning. Drängen Nils Ambiörnsson hade 
till exempel blivit sedd vid olika tillfällen, men aldrig av två 
vittnen på samma gång, vilket var det minsta som krävdes för att 
övertyga någon mot sitt nekande. Når inget av vittnena vågade 
ange saken "grunkades" det istället "i tysthet" i bygden. Först 
når Nils tog till flykten och "tog sak å bak" som det hette, 
övergick "grunkandet" i ett allmånt tal som via prästerskapet kom 
till länsmans kännedom.9 Genom rymningen gav Nils offentlig 
sanktion åt ryktet och folk kunde samtala mera öppet om saken. 

Offentliga tillvitelser och anspelningar 

Ordväxlingar och tillmålen i andra personers närvaro gav genast 
ryktet en offentlig karaktär. Pojken Anders högljudda utlåtelse 
når soldaten Sven Svensson gick förbi tröskningsfolket; "Se här 
går nu en storegårds stohingst" startade ett rykte som snart kom 
till lånsmans kännedom, exakt på vilka vägar framgår inte.10 När 
rösterna höjdes i gräl och dryckeslag kunde enskilda förtroenden 
och den försiktighet som tidigare hade begränsat ryktets 
spridning brytas. Klockaren i Fristad utbrast under ett gräl med 
drängen Anders Svenssson: "Du har sagt att din husbondes (Per 
Hanssons) huvud ska trilla vid stocken". Ryktet spreds och det 
som tidigare bara talats om i en begränsad krets av anhöriga och 
tjänstefolk nådde strax lånsmans öron.11 

Offentliga utlåtelser och beskyllningar förekommer i flera 
av de mål där ryktets väg till länsman inte beskrivs närmare. 
Antagligen gav sådana uttalanden upphov till en snabbare och mer 
lättvindig ryktesspridning. Så fort någon person utropats 
offentligt för att vara tidelagare eller att vara den som 
anklagat någon för tidelag, var ryktet uppenbart och kunde utan 
vidare anges inför rätta. Risken att utpekas som ryktesspridare 
försvann när det fanns en offentlig sagesman som kunde ställas 
till svars. Det fanns naturligtvis också en kritisk gräns för hur 
många människor som kunde ingå i en rykteskedja utan att kretsen 
av förtroenden bröts och ryktet övergick till att bli ett allmånt 
samtalsämne och bygdetal. 

Det framgår mycket sällan att lånsmån, präster och lokala 
funktionärer har kunnat uppsnappa rykten direkt i det dagliga 
umgänget med folk.12 Men så har kanske varit fallet i flera av de 
mål dår någon utropats offentligt eller ryktet i övrigt varit 



42 

allmänt utbrett. Antagligen skulle fler råttsbetjånter och 
kontrollfunktionärer ha svarat som lånsman Johan Lind - han kunde 
på tillfrågan inte namnge någon som "i synnerhet" hade upplyst 
honom om det allmänna rykte som gick i socknen. 13 I vilken 
utsträckning länsmans egna ansträngningar att spionera och hålla 
daglig uppsikt över folks samtal bidragit till avslöjandet 
framgår inte. Men möjligheterna att personligen övervaka vad som 
sades var naturligtvis begränsade. Folks beredvillighet att mer 
eller mindre öppet samtala om ryktet var säkerligen avgörande för 
vad länsman och andra officiella funktionärer till sist fick 
höra. 

Välgrundat rykte eller löst tal 

Det var inte heller säkert att alla rykten som nådde ordningens 
och moralens väktare föranledde omedelbara undersökningar och 
gripanden. Rannsakningarna ger tvärtom flera exempel pä en 
avvaktande hållning. Uppsyningsmannen Erik Olssons angivelse av 
ett rykte som pigan Karin spritt ut om Petter Gabrielsson ledde 
till exempel inte till några rättsliga åtgärder. Uppsyningsmannen 
uppmanades endast att varna pigan för att skvallra och hålla 
bättre uppsikt över ungdomen i fortsättningen. Inte förrån den 
beryktade själv instämde pigan till tinget kom ryktet att 
rannsakas inför rätta.14 I ett annat mål hade den beryktade, 
soldaten Erich Erichsson Finne, varit avstängd från nattvarden i 
två år utan att något åtal väcktes.15 

En viss återhållsamhet var påbjuden i rättsliga regler och 
förordningar. Det fanns utan tvekan en skepsis hos överheten mot 
rykten och ryktesspridning. Ingen fick åtalas eller avstängas 
från nattvarden endast på skvaller och löst tal.16 Men 
bedömningen av vad som var löst tal och vad som var ett 
trovärdigt rykte gjordes allra först pä den lokala nivån och 
varierade med omständigheter och person. För lånsman Nils Pärsson 
var det inte tillräckligt att ryktesvägen få höra att Johan 
Knutsson skulle ha skällts för "kopulare" av sin bror. Inte 
förrän en person som varit närvarande under brödernas gräl själv 
kom och angav vad som blivit sagt tog lånsman Johan i förhör.17 
Kyrkoherden i Tillinge Bengt Sahlner drog sig däremot inte för 
att förhöra sig offentligt på sockenstämman om bonden Matts 
Johansson utan att ens kunna redogöra för når eller varifrån han 
fått upplysningarna om det påstådda tidelagsryktet.18 Men det 
hörde till undantagen. 
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Den beryktades och ryktesspridarens anseende tillmättes 
naturligtvis betydelse. I Petter Gabrielssons fall hade 
ryktesspriderskan sedan tidigare ett dåligt anseende medan Petter 
var ansedd som en saktmodig och ärlig karl, tillika gift och 
barnafader. Det var däremot inte fallet med den gifte bonden Nils 
Jacobsson från Mäntlinge på Öland. Nils var känd som en trätgirig 
och orolig person och hade varit beryktad bland grannarna i sju 
års tid. Når inget annat hjälpte brukade grannarna påminna honom 
om ryktet med diverse tillmålen. Kapellanen i samma by och 
säkerligen också rättaren (fjärdingsman) hade känt till ryktet i 
flera år. Ändå hände ingenting. Först när ryktets upphovsman, 
hustru Ingrid, i kapellanens och andras åhöran skällt Nils för en 
"måreknispare" avstängdes han från nattvarden och angavs för 
kyrkoherden i Âhs. Och när rättaren fått höra att änkan tillstod 
sina ord blev också länsman underrättad. Nu kunde man inte längre 
bortse från det rykte som sedan långe hade varit känt.19 

De personliga ambitionerna hos lokala funktionärer, lånsmän 
och präster att övervaka folk och spåra rykten har säkert också 
varierat. Ambitionen hos länsmannen Lars Beckman i Knivsta får 
vål anses som tämligen måttlig. Hans dräng Lars, hade varit 
allmänt beryktad i månader för tidelag med husbondens egen ko när 
kyrkoherden, som också fått höra ryktet, kom till lånsmansgården 
och begärde att drängen skulle tilltalas eftersom "det ej anstod 
varken kyrkoherden eller länsmannen att låta en sådan synd fritt 
bedrivas i fall så verkligen finnas skulle". Länsman var inte 
okunnig om det som ryktades, han hade redan hört tjänstefolkets 
berättelse. Inför kyrkoherden ursäktade han sig och föregav att 
han inte hade kunnat göra något eftersom han trott att hans eget 
tjänstefolk inte skulle få vittna i saken. Men medan 
ordningsmaktens officiella representant låtit saken bero utan 
minsta förhör eller undersökning, spekulerades det desto 
livligare i byn om drängens förehavanden i länsmans eget fähus!20 

I ett par andra mål förekommer påståenden om att lånsman 
respektive lånsmanshustrun tagit emot mutor av den beryktade för 
att tysta ner saken, vilket åtminstonne när det gäller 
länsmanshustrun inte verkar ha varit alldeles grundlöst.21 

Bilden av nitiska rättsbetjänter och kyrkliga förtroendemän, 
ständigt övervakande och beredda att ingripa vid minsta rykte om 
tidelag år långt ifrån entydig. Trots ökade befogenheter för 
rättsbetjänter och domare att väcka åtal och en alltmer utbyggd 
kontrollapparat, kom initiativet till processerna i allt mindre 
del från den formella kontrollapparatens representanter. 
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Den beryktade slår tillbaka 

I förtalsmålen var det den misstänkliggjorde sjålv som agerade 
och väckte talan inför råtta. Ryktesspridning såväl som direkta 
beskyllningar och tillvitelser fanns i bakgrunden. Sett ur den 
beskylldes perspektiv var den enskilda stämningen ett medel för 
att slå tillbaka mot ryktesspridare och anklagare. Ryktena var 
inte heller i dessa mål särskilt långvariga. Det längsta sträckte 
sig över nio år men det hörde definitivt till undantagen.22 

Stämningen föregicks i flera fall av att den beryktade 
tillsammans med vittnen besökte den utpekade ryktesspridaren för 
att få beskyllningarna bekräftade.23 I ett par mål hade 
beskyllningarna redan styrkts genom skällsord och tillvitelser i 
andras närvaro.24 Men ofta fanns det andra omständigheter än 
enbart ryktesspridning och tillvitelser i bakgrunden. I en stor 
del av målen skedde stämningen först efter det att ryktet eller 
beskyllningen hade angivits till prästen eller (i några mål) till 
lånsman och befallningsman. (Rekonventionsmål, det vill såga 
stämningar som har gjorts mot en angivare eller ett vittne som en 
följd av ett frikännande i en avslutad råttegång, har inte 
räknats som självständiga förtalsmål).25 I flera fall hade den 
misstänkliggjorde också först kallats till förhör och 
konfronterats med beskyHaren hos prästen.26 

När representanter för kontrollapparaten fick kännedom om 
saken tillspetsades situationen. Antagligen var det vetskapen om 
att ryktet om sonen Lars Andersson till sist angivits till 
befallningsmannen och prosten som fick Lars moder hustru Brita, 
att stämma grannhustrun i ett försök att förekomma ett åtal.27 
Mot bakgrund av påbörjade förundersökningar och inledande förhör 
får en del av stämningarna ses som försök att i sista stund 
misstänkliggöra angivaren och beryktaren.28 

Men officiella personers inblandning kunde också stärka den 
misstänkliggjordes situation. Inkvarteringsdragonen Börje 
Lindgren hade angivit sin vård bonden Per Kerstensson för sina 
överordnade. Det inträffade hade redan börjat bli ett samtalsämne 
når saken angavs vidare till kyrkoherden. Hos kyrkoherden krävde 
Per att också beskyllaren skulle tillkallas och förhöras. Men 
kyrkoherden sköt saken till dragonens överordnade för avgörande 
eftersom ord stod mot ord och "det vore skada om dragonen som 
inga bevis hade skulle komma att lida". Major Branting som 
väntade utanför prästgården, tyckte att det var bäst om de båda 
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kunde förlikas och så skedde också till en början. Men på sikt 
stärktes istället Pers beslutsamhet att utkräva plikt på Börje 
som "en åreskändare och förföljare till livet".29 

En avtagande benägenhet att stämma ryktesspridare och beskyllare? 

Den kvantitativa utvecklingen av antalet underställda förtalsmål 
är svårbedömd. Underställningspraxis är osäkrare ån för andra 
kategorier. De underställda förtalsmälen gällde som regel rykten 
och beskyllningar där någon hävdat att han eller hon sett 
kåranden i gärningen. I de flesta målen stod också den instämda 
parten fast vid sina påståenden inför rätten. Mål där ryktet 
eller beskyllningen grundade sig på förflugna yttranden eller 
endast vagt uttalade misstankar och där ryktesspridaren eller 
beskyllaren genast tog tillbaka sina ord, är antagligen starkt 
underrepresenterade. Men man måste kanske också räkna med 
skillnader i understållningspraxis mellan hovrätterna under den 
första delperioden som förklaring till att inte ett enda 
förtalsmål tycks ha underställts Svea hovrätt från de aktuella 
länen under denna tid. 

Utgår man från att siffrorna för Göta hovrätt är mer 
representativa för vad som hände på tingen under första delen av 
undersökningsperioden, så minskade förtalsmålen stadigt både i 
absoluta och relativa tal. Det finns anledning att tro att detta 
också ger en grov återspegling av den faktiska utvecklingen vid 
underrätterna. En genomgång av Gästriklands och Hälsinglands 
domböcker under den mest processintensiva tiden vid 1700-talets 
mitt ger inte några belägg för att icke underställda förtalsmål 
skulle ha ökat mot periodens slut och förekommit särskilt ofta på 
t ingen.3 0 

Blev människor mindre känsliga för rykten och beskyllningar 
för tidelag och dårför mindre benägna att stämma varandra? 31 Det 
verkar mindre troligt. Det var inte bara den misstänkliggjordes 
personliga heder och anseende som stod på spel. Att inte försöka 
rentvå sig uppfattades som ett medgivande att det fanns grund för 
påståendena, och kunde läggas den beryktade till last om ryktet 
och beskyllningarna angavs för länsman eller kyrkoherden. 
Istället bör man se det sjunkande antalet förtalsmål mot bakgrund 
av de råttsprocessuella förändringarna under 1600-talet som 
gjorde det mindre gynnsamt för den beryktade (i betydelsen en 
person utsatt för ryktesspridning eller beskyllning som inte 
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angivits för rätten) att utnyttja rättsapparaten för att slå 
tillbaka mot anklagelser och rykten. 

Förändringarna hade att göra med hur målen väcktes och på 
vilket sätt den beryktade tillåts bevisa sin oskuld. En stämning 
innebar alltid en risk för att eventuella besvärande 
omständigheter skulle vändas mot käranden. Den instämda parten 
pressades ju att antingen ta tillbaka sina ord eller försöka 
bevisa sina påståenden. Men på 1500-talet och in på 1600-talet, 
var det vanligt att beryktade personer kom inför rätten och 
begärde att få fria sig från rykten för olika brott utan att 
någon enskild ryktesspridare eller anklagare utpekades och 
instämdes.32 Möjligheterna att i ett tidigt skede utfästa 
vårjomålsed stärkte ytterligare fördelarna för den beryktade att 
själv ta initiativet.33 Ännu på 1660-talet ger underställda 
förtalsmål prov på en praxis där värjomålseden kunde utfästas på 
begäran av den beryktade snarare än som en pålaga av domaren och 
råtten i en situation når villkoren för en friande dom var 
otillräckliga.34 Denna 1500-talets och det tidiga 1600-talets 
rättspraxis gav den beryktade möjligheter att utnyttja 
rättsapparaten i offensivt syfte enligt devisen "anfall är bästa 
försvar".35 

När edgången inskränktes och det inkvisitoriska förfarandet 
utvecklades, minskade möjligheterna att agera offensivt. Redan 
ett allt mer formaliserat och skriftligt stämningsförfarande gav 
anledning till en första prövning av grunden för stämningen.36 
Drängen Lars Olufssons redogörelse när han besökte länsman för 
att begära stämning på två tidelagsbeskyllare, väckte genast 
misstankar och istället för att utfärda den begärda stämningen 
satte länsman honom i arrest och inledde en egen 
förundersökning.37 

Väl inför rätta innebar det inkvisitoriska förfarandet att 
domaren inte bara ledde utfrågningen av parternas instämda 
vittnen, utan även med bistånd av lånsman och befallningsman 
inkallade egna vittnen och lät anställa ytterligare 
undersökningar för att utröna sanningen.38 Konfronterad med den 
instämda parten under ledning av en aktivt undersökande rått och 
utan möjlighet att utfästa edgång tillsammans med grannar och 
närstående, var käranden sårbar för alla besvärande 
omständigheter och påståenden. Säkert var det denna insikt som 
grep soldaten Peder Fnulle ute på tingsplatsen i Svärdsjö socken. 
Tyst och sorgsen satt han i väntan på att ståmningslistan skulle 
läsas upp när hans vederpart, soldaten Lars Andersson Bragder i 
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följe med sitt vittne Hans Matssons änka, kom fram och frågade 
honom varför han satt så bedrövad och om han inte trots allt var 
"saker" (skyldig). Når Fnulle varken svarade ja eller nej, 
tillsades länsman som strax förde honom inför råtten för vidare 
förhör då han strax bekände.39 

De underställda förtalsmålen representerar en utveckling där 
risken för käranden att själv utsättas för hårda förhör och 
misstankar ökade. En domare som inte visade tillräckligt 
initiativ för att utleta sanningen oavsett parternas egen 
bevisning riskerade en anmärkning från hovrättens sida.40 Det var 
inte längre lika fördelaktigt för den beryktade att själv ta 
initiativet, i synnerhet inte om det fanns den minsta grund för 
beskyllningarna.41 Detta snarare än en mindre känslighet för 
tidelagstillvitelser kan ha bidragit till den sjunkande andelen 
förtalsmål. Samtidigt kan den processuella utvecklingen också ha 
försvagat ryktesspridning som ett medel för social kontroll. I 
det gamla systemet med vårjomålsed och edsgärdsmän stod den 
avgörande kraftmätningen på det informella planet - om den 
beryktade skulle kunna uppbåda tillräckligt antal vårjningsmän 
eller inte - medan det rättsliga förfarandet mera var en formell 
bekräftelse. Ryktesspridning kunde användas som en offensiv metod 
för att tvinga den beryktade att agera i ett läge då hans 
anseende redan hunnit skadas och möjligheterna att få 
vårjningsmän minskat. När edsgärdsförfarandet inskränktes och 
avskaffades var angivelsen ett effektivare vapen. Den sjunkande 
andelen förtalsmål skulle alltså kunna återspegla en allmän 
förskjutning i tingets funktion - från en offentlig arena dit 
beryktade personer hade företräde för att rentvå sig, till ett 
forum för rättens och domarens undersökning av misstänkta brott. 
I linje med en sådan utveckling kan också ha legat en ökad vilja 
hos överhetspersoner att förlika parterna når bevisen var svaga 
eller saknades istället för att besvära rätten och orsaka 
"förargelse". Men det förblir naturligtvis bara en spekulation i 
brist på tänkbart källmaterial. 

Angivelser 

Den statistiska bilden av tidelagsprocesserna skulle kunna 
sammanfattas som en växande våg av angivelser efter en inledande 
period där initiativ uppifrån och från den beryktade sjålv 
spelade en större om än inte dominerande roll. Vad låg bakom alla 
dessa angivelser? Angivarens motiv snarare än överhetens resurser 
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och ambitioner att uppspåra tidelagsrykten måste ställas i 
centrum. 

Angivaren hade till skillnad från ryktesspridaren ett gott 
anseende hos överheten. Att ange misstänkta brott inför 
ordningsmakten framställdes under 1600 och 1700-talet som en dygd 
och samhällsplikt. 1700-talets främsta svenske jurist David 
Nehrman Ehrenstråhle framhåller den förargelse och skada som 
åsamkas samhället när brott förblir obestraffade på grund av att 
målsägare saknas eller inte vill föra saken inför rätta. Vid 
sådana brott och tillfällen måste istället domaren och kronans 
företrädare ta upp målet. Men, fortsätter Ehrenstråhle, "kronans 
fiscaler och ombudsmän kan inte alltid utspana alla de ogärningar 
som straffas bör; därför har överheten befallt andra som får 
kunskap därom att de skall angiva sådant hos vederbörande". Detta 
fick dock inte förknippas med det "påviska" inkvisitionssytemets 
metoder och hemliga angivelser.42 

Men denna uppfattning av rätten som en abstrakt statligt 
administrerad rättvisa där var och en hade skyldighet att anmäla 
brott oavsett om det enskilda intresset drabbades eller ej, var 
långt ifrån självklar. För att uppmuntra folk att ange brott 
utlovades således angivaren i vissa fall del i böterna. Det 
gällde till exempel den som angav någon för svordomar, 
sabbatsbrott och försummelse av gudstjänst.43 

Några motsvarande ekonomiska motiv fanns inte när det gällde 
angivelser för tidelag och andra grova brott. Böter var ju för 
övrigt inte aktuella i dessa fall.44 Tvärtom, kunde en 
tidelagsangivelse medföra ekonomisk förlust om angivaren också 
var ägare till djuret. Djuret fick inte nyttjas men måste ändå 
utfodras och skötas fram till domen. Det var inte heller alltid 
som den dömde hade tillgångar som kunde ersätta djurets värde och 
det var först 1730 som ägarens rått att ställa anspråk på 
ersättning erkändes formellt i ett kungligt brev.45 

Trots eventuella risker för materiella förluster, ger 
rannsakningarna prov på en stor vilja att ange. Vilka var det då 
som angavs och beryktades? Kan man urskilja någon speciellt 
utsatt grupp? En första hypotes skulle kunna vara att det 
huvudsakligen var sociala awikare och marginaliserade grupper 
som anklagades. Tidelagsangivelser skulle kunna tänkas ha 
fungerat som en sorts säkerhetsventil där personer på samhällets 
botten fick klå skott för olyckor och motgångar. 
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De angivna och beryktade - kön, ålder och civilst&nd. 

Först och främst var de anklagade och beryktade personerna nästan 
uteslutande manspersoner. Tidelagsbrottet var extremt 
könsrelaterat. Av alla de angivna eller beryktade personerna var 
endast nio kvinnor. 

En stor del av dessa manspersoner var mycket unga. I tabell 
3 visas de angivnas och beryktades fördelning pä olika 
åldersklasser för Svea respektive Göta hovrätt. Fördelningen är 
relativt stabil också om man jämför olika tidsperioder. Andelen 
ynglingar i åldern 15-19 år utgjorde genomgående den största 
gruppen och unga mån i åldern 20-24 år den näst största. Båda 
åldersgrupperna var kraftigt överrepresenterade om man jämför med 
åldersfördelningen för män i riket 1750.46 Också den allra äldsta 
gruppen 60 år och åldre, och gruppen pojkar 7-14 år var väl 
representerade. Pojkarnas andel var som högst under 1600-talet 
och högre i Svea än i Göta hovrätt för att sedan avta mot slutet 
av perioden. 

TABELL 3. ÅLDER; Angivna, beryktade och förtalade personer 
fördelade på åldersgrupper under perioden 1635-1754. N= 804 
B (uppgift saknas)= 325. 

HOVRÄTT ÅLDERSGRUPPER 
7-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60< N B 

SH 64 172 112 31 41 27 447 197 
(14) (39) (25) (7) (9) (6) 

GH 24 135 107 22 43 25 356 128 
(7) (38) (30) (6) (12) (7) 

SH+GH 88 307 219 53 84 52 803 325 
(11) (38) (27) (7) (11) (6) 

Bortfallet är betydande (325), vilket troligen innebär att 
andelen för den allra yngsta och den äldsta gruppen är för stor. 
Gränsen för fullt rättsansvar gick vid femton år och därför kan 
man räkna med att yngre personers ålder som regel angavs i 
resolutioner och rannsakningar.47 Hög ålder kunde ha betydelse 
för rättens bedömning av den anklagades tillräknelighet och 
fysiska förmåga att genomföra handlingen och uppgavs dårför 
antagligen i de flesta fall. 
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Bortsett från femtonårsgrånsen är en stor del av 
åldersuppgifterna ungefärliga och avrundade till jämna tiotal 
vilket också har påverkat fördelningen.48 Ibland uppges åldern 
endast med beteckningar som "ung", "gammal" eller "åldrig".49 

Uppgifter om civilstånd förekommer sällan i protokollen och 
nästan bara som upplysning om att personen i fråga är eller har 
varit gift. Endast sexton procent av alla angivna och beryktade 
personer över 20 år har noterats som gifta, de flesta äldre än 30 
år. Men för nästan lika många som uppgavs vara gifta saknas 
åldersuppgift. 

Män fick gifta sig när de fyllt 21 år men lokala 
undersökningar från 1600- och 1700-talet visar på relativt höga 
genomsnittliga giftemålsåldrar för mån på mellan 28 och 32 år.50 
Den låga andelen som uppgivits vara gifta i åldersklasserna 20-24 
år (3 procent) och 25-29 år (18 procent) behöver alltså inte ha 
legat så långt ifrån vad som var vanligt.51 

Däremot tyder det mesta på att de ogifta (inklusive 
änklingar) var överrepresenterade i åldersklasserna över 30 år. 
Inte mer än en tredjedel av personerna över 30 år uppges vara 
gifta. Nu kan den låga andelen beror på att skrivaren inte alltid 
brytt sig om att notera sådana uppgifter när det gällde 
medelålders personer vars familjeförhållanden var allmänt kända. 
I flera fall framkommer det först av sammanhanget i 
rannsakningstexten att den angivne har en hustru. Man kan alltså 
misstänka att det finns ett betydande bortfall, kanske framför 
allt när det gäller personer som betecknats som bönder. Dessutom 
bör antagligen en stor del av gruppen gifta utan åldersuppgift 
räknas hit. Men även med sådana antaganden överstiger knappast 
andelen gifta 60 procent i dessa åldersklasser.52 

Sammanfattningsvis kan man säga att det var främst ynglingar 
och ogifta unga män som angavs och beryktades, medan särskilt 
medelålders män var kraftigt underrepresenterade men med relativt 
sett hög andel änklingar eller ogifta. 

Social ställning 

De allra flesta av de beryktade och angivna personerna betecknas 
i rannsakningarna som drängar vilket knappast är förvånande med 
tanke på åldersfördelningen. Drängarna utgjorde sextio procent av 
gruppen angivna och beryktade medan soldaterna som den näst 
största gruppen svarade för drygt tolv procent. Andelen "söner" 
och "gossar" var lite större ån andelen angivna och beryktade 
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bönder. Resten av tjänste och yrkesgrupperna förekom var för sig 
i endast obetydligt antal. 

Tabell 4. YRKE OCH SOCIAL STÄLLNING; Angivna, beryktade och 
förtalade personer under perioden 1635-1754 efter förekommande 
tjånste och yrkesbeteckningar. N=1032, B (Uppgift saknas)=96. 

Beteckning i källmaterialet SH GH S:a 

Bonde 27 33 60 
Dräng 350 269 619 
Torpare, backstugukarl, husman, inhyses, 
dagsverkskarl 10 14 24 
Mjölnare, salpetersjudare 1 1 2 
Fäherde, vallhjon 2 2 
Vallpojke, scheffergösse 7 8 15 
"Son", "gosse" 51 19 70 

Bergsman 3 - 3 
Hantlangare, vedhuggare, gruv- o bruks-arbetare 2 4 6 
Gästgivare, krögare 2 1 3 
Hantverkare, smed 6 4 10 
Gesäll, lärling 8 8 16 
Trädgårdsmästare 2 2 
Borgare, handelsman 3 - 3 
S kolpoj ke, dj åkne 1 3 4 

Kapten, sergeant, löjtnant 3 3 6 
Soldat, dragon, ryttare, båtsman, gardessoldat 80 48 128 
Artillerihantlangare, trossdräng, fåltkusk 5 2 7 
Trumpetare, skalmejblåsare, trumslagare 3 - 3 
Varjeringskarl, reservkarl, försvarskarl 6 3 9 

Nämndeman 1 1 
Kronorättare, skogvaktare, frälsefogde 3 2 5 
Kapellan, hjälppräst 2 - 2 
Klockare, kyrkvaktare, sockenstugukarl 3 - 3 

Hustru, änka 2 - 2 
Piga, kona 5 2 7 

Tiggare, rackare, tjuv, arrestant, fästnings
fånge 4 8 12 
Ryska krigsfångar 2 2 4 

Övrigt; tysk hovmästare, kockmäts från Stralsund, 
kammartjänare, en dansk man 2 2 4 

S : a 592 440 1032 
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Sammantaget var det huvudsakligen obesuttna och personer i 
underordnad tjänsteställning som anklagades och beryktades. Men 
beteckningen dräng ger ingen rättvis bild av personens sociala 
status. För en bondson kunde det underordnade tjånsteförhållandet 
bara vara en kort övergång till ett liv som egen husbonde. 
Ursprunget och den framtida ställningen gav bondens son högre 
social status och anseende än soldat eller torparsonen som också 
tjänade som dräng. 

Någon statistisk representativ bild är inte möjlig att få 
enbart med utgångspunkt från rannsakningsmaterialet. Oftast ges 
inga närmare besked om de angivna och beryktade drängarnas 
sociala bakgrund. Detsamma gäller för gruppen gossar och söner. 
För den fjärdedel drängar, gossar och söner vars sociala ursprung 
ändå har kunnat avgöras, överväger de icke besuttna grupperna. De 
flesta var soldat och torparsöner, en del var föräldrarlösa och 
"oäkta" barn som tvingats ut att söka sig födan i tidiga barnaår 
hos husbönder och avlägsna släktingar. Några stod i likhet med 
hittebarnet Johan Hitting Enebuske helt utan anhöriga.53 Men det 
fanns också många söner till ansedda bondfamiljer bland de 
anklagade och beryktade. Jöns Larsson och hans yngre bror Olof 
som angavs med några års mellanrum, uppgavs vara av "ärbart 
bondefolk" och om drängen och bondsonen Hans Hanssons föräldrar 
intygade komministern, länsman och nämndemännen att de hade ett 
"gott namn och rykte om sig".54 Drängarna Mats Amundsson, Erich 
Christophersson, Olof Joensson, Ivar Olsson och Eric Olofsson var 
alla söner till nämndemän, drängen och bondesonen Johan Andersson 
var systerson till länsman, Erik Eriksson Kufre var i likhet med 
Anders Bryngelsson förlovad med en lånsmansdotter.55 Exemplen år 
tillräckligt många för att man ska kunna tala om en social 
spridning av anklagelserna. Även bondens barn anklagades och 
beryktades. 

Så långt det är möjligt att bedöma utifrån 
rannsakningsmaterialet finns det inte heller något entydigt 
samband mellan antalet rättsprocesser och de anklagades sociala 
tillhörighet. I den mån drängarnas sociala ursprung framgår 
överväger bondsönerna särskilt i Kopparberg och det dåtida 
Västernorrlands lån, bägge län med höga processtal, medan torpar 
och soldatsönerna å andra sidan dominerade såväl i det likaså 
processintensiva Uppsala och Stockholms län som i södra Sverige 
med sina lägre processtal. Andelen anklagade bönder var samtidigt 
påtagligt större i södra ån i norra och mellersta Sverige. 
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Personligt anseende 

Nu åtföljdes inte alltid besuttenhet och personligt anseende. Den 
för tidelag angivne Lars Ivarsson titulerades som bonde men var 
lika fullt illa beryktad som en "tjuv och otrogen granne" och 
hade en gång pliktat för stöld av säd.56 Nittonårige soldatsonen 
Erik Jonsson fick däremot ett mycket gott vitsord både från 
husbonden och kyrkoherden. Redan som sexåring hade han tvingats 
ut i tjänst av sina fattiga föräldrar men alltid visat sig 
trogen, nykter och beskedlig, ägde goda kristendomskunskaper, 
kunde både låsa och skriva, hade gått till nattvarden och alltid 
inställt sig vid förhör både i kyrkan och hemma. Om Eriks 
föräldrar fanns det likaså bara gott och ärligt att berätta.57 

Utgår man från prästers, nämndemäns och grannars omdöme om 
den angivne och beryktade framträder en liten grupp illa ansedda 
personer som tillhörde både besuttna och obesuttna samhällsskikt. 
Det var notoriska drinkare, hustrumisshandlare, våldsverkare och 
personer som hade namn om sig att vara allmänt tjuvaktiga eller 
eljest fört ett "ogudaktigt och liderligt leverne". Några var som 
Johan Nilsson allmånt fruktade och hade terroriserat sin 
omgivning i åratal utan att någon vågat göra någonting förrän ett 
uppenbart tidelagsrykte till sist gav anledning för domaren och 
lånsman att ingripa.58 Andra hade tidigare straffats eller var 
redan häktade för andra grova brott.59 Gemensamt för dessa 
personer var att de på olika sått kan tänkas ha utmanat den 
allmänna ordningen och opinionen i lokalsamhället och därför 
blivit extra sårbara för tidelagsanklagelser. Till denna grupp 
kan också föras direkt marginaliserade personer som stod utanför 
det vardagliga umgänget och saknade socialt skyddsnät; tjuvar, 
tiggare, lösdrivare, rackare och andra som hölls för att vara 
oårliga.60 Ett tidelagsrykte eller angivelse skulle i dessa fall 
ha kunnat tjäna som en välkommen möjlighet att göra sig kvitt 
allmånt besvärliga och avskydda personer oavsett om dessa var 
skyldiga eller ej. Det år möjligt att sådana motiv har funnits i 
de enskilda fallen, men sammanlagt utgjorde dessa två grupper 
endast en mycket liten andel av samtliga angivna och beryktade 
personer. Lägger man till även de personer som tidigare varit 
beryktade eller straffade för tidelag stiger andelen till sju 
procent (tio procent om man istället utgår endast från mål med 
bevarade rannsakningar). 

Sammanlagt motsvaras dessa grupper av en betydligt större 
grupp som fick allmånt goda eller utmärkta vitsord. Där emellan 
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år det svårare att få någon uppfattning om de anklagades 
personliga anseende. Som vanligt tiger rannsakningarna i de 
flesta fall, vilket har tolkats som att personerna ifråga i varje 
fall inte har varit allmänt illa beryktade. För den stora gruppen 
yngre personer låmnades dock ganska ofta uppgifter om 
kristendomskunskaper och lås och skrivkunnighet. Sårskilt 
uppgifterna om den anklagade fått gå till nattvard eller ej 
skulle kunna ge ytterligare en uppfattning om de anklagades 
personliga anseende. 

Åldersgränsen för nattvardsgång var tretton eller fjorton år 
enligt 1686 års kyrkolag förutsatt att man tillgodogjort sig 
vissa kunskaper i den kristna låran och inte var beryktad för 
brott eller oanständigt leverne.61 Av de ytterst fåtaliga 
uppgifter för gruppen angivna och beryktade tretton och 
fjortonåringår uppgavs bara en pojke ha bevistat nattvarden. För 
åldersgruppen 15-19 år finns uppgifter för drygt en tredjedel av 
de anklagade. De flesta av dessa hade ännu inte gått till 
nattvarden. Men det vore förhastat att genast sätta likhetstecken 
mellan uteblivet nattvardsbesök och dålig vandel i denna 
åldersgrupp. Endast i ett par fall anfördes vanart och ogudaktigt 
leverne som hindrande skäl.62 I själva verket kunde flera av de 
som nekats eller ännu inte ansökt om att få begå nattvarden läsa 
böner och katekesstycken både innan- och utantill och gavs i 
övrigt goda vitsord av sina husbönder.63 Det är också troligt att 
den vanliga åldern vid första nattvardsbesöket var betydligt 
högre ån tretton år bland befolkningen i allmänhet. För Västerås 
stift har debutåldern för äldre tider till exempel uppskattats 
till 15-16 år.64 Det är framför allt för gruppen femton och 
sextonåringar som övervikten för dem som ännu inte gått till 
nattvarden var som störst. 

Först i åldersgruppen 20-24 år kan man med säkerhet använda 
utebliven nattvardsdebut som ett tecken på dåligt personligt 
anseende eller att personen ifråga avvek på annat sätt från sina 
jämnåriga. Mer än dubbelt så många i denna åldersgrupp uppgavs ha 
bevistat nattvarden som de som ännu inte gått fram. Â andra sidan 
finns uppgifter för endast femton procent av de anklagade. Totalt 
sett rörde det sig om ett dussintal personer som aldrig gått till 
nattvarden. Till dessa kommer ytterligare några enstaka personer 
som var äldre ån 25 år. 

Man kan nog räkna med att negativa uppgifter antecknades i 
stor utsträckning medan det inte var lika viktigt att göra 
noteringar når inget fanns att anmärka på. För rätten var det 
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angeläget att åtvarna husbönder och föräldrar som försummat 
ungdomens undervisning och indirekt banat väg för 
tidelagssynden.65 För den anklagade själv och hans anhöriga kunde 
ungdomligt oförstånd och okunnighet om tidelagshandlingens 
karaktär av dödssynd anföras som mildrande skäl.66 Uppgifterna om 
nattvardsdebut kan tyda på en viss överrepresentation av 
anklagade som trots behörig ålder inte fått tillstånd eller brytt 
sig om att begå nattvarden. Men detta tycks framför allt ha gällt 
län i södra Sverige med måttligt höga processtal. Utgår man från 
åldrarna 17-19 år visar uppgifterna en stor övervikt för unga 
nattvardsgäster i det processintensiva Västernorrland och - om än 
inte lika stor - i resten av Svea hovrätts område, medan 
förhållandet i regel var det omvända i södra Sverige.67 

Enfaldiga och avvita 

En del av dem som inte fått gå till nattvarden betecknades som 
"mycket dumma och enfaldiga" och några som "fånar" och "avvita" 
(utan vett). I andra mål förekommer uttryck som "småfjollig", 
"något felande på förståndet" eller "småfånig men ej alldeles 
avita eller fåne". Bakom dessa termer dolde sig antagligen allt 
från personer som hade svårt för att lära sig katekesen utantill 
eller hölls för att vara lite konstiga, till mer eller mindre 
förståndshandikappade och sinnessjuka. I strikt rättslig 
bemärkelse användes termen avvita för att beteckna en icke 
tillräknelig person som inte kunde hållas fullt ansvarig för sina 
handlingar.68 Gränsen gick vid förmågan att "kunna skilja mellan 
ont och gott". Den som visade tecken på ånger och insikt om att 
handlingen var felaktig kunde dömas till döden trots ett svagt 
förstånd.69 Men i allmänhet nedsattes straffet också för personer 
som inte var "alldeles avvita". 

De straffrättsliga konsekvenserna gjorde det angeläget för 
rätten att notera och undersöka påståenden om att den anklagade 
inte skulle vara riktigt klok. Uppträdandet inför rätten var inte 
tillräckligt och kunde vara simulerat. Oftast krävdes en 
bekräftelse från anhöriga, grannar, husbönder och andra som känt 
den anklagade sedan barndomen. För Erick Larssons del intygade 
föräldrar, husfolk, grannar och någrannar enhälligt att han var 
och alltid hade varit "helt avvita och fånaktig" och Erich 
befriades från straff med skyldighet för föråldrarna att ha 
noggrann uppsikt över honom.70 Termer som "dum" och "småfånig" 
var vaga och osäkerheten stor om vad som egentligen var fel. Om 
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tjugofyraårige drängen Erik Månsson som varken kunde läsa eller 
brytt sig om att gå i kyrkan sa en del att han var dum och 
oförståndig av naturen, medan andra menade att hans dumhet och 
vanartighet berodde på en okristlig uppfostran.71 

Man kan nog vara säker på att rätten när den betecknade 
någon som fånig, fjollig eller avvita grundade sig på den 
allmänna uppfattningen i bygden. Möjligen gav beteckningen "dum 
och enfaldig" mera uttryck för prästers och överhetspersoners 
sociala distans till fattiga torpar och soldatsöner. Men oavsett 
hur dessa personer skulle bedömas i moderna psykiatriska och 
medicinska termer, så är bilden av den sinnessvage tidelagaren 
som man ibland möter i moderna litterära sammanhang, långt ifrån 
representativ.72 Räknar man in också personer som betecknas som 
mycket dumma och enfaldiga utgör gruppen några få procent av 
samtliga angivna och beryktade. 

Etniska och spr&kliga minoriteter 

Inte heller var etniska och språkliga minoriteter representerade 
särskilt ofta. Endast ett par samer och några finnar finns bland 
de angivna och beryktade. I en av de få studier som gjorts av 
europeiska tidelagsprocesser framstår föreställningar och 
fördomar knutna till etnicitet däremot som en viktig 
förklaringsfaktor. Den amerikanske historikern William Monter 
konstaterar att fransmän var kraftigt överrepresenterade bland de 
som anklagades för tidelag i 1500-talets Aragonien (i nuvarande 
Spanien) och italienare på motsvarande sätt överrepresenterade 
när det gällde anklagelser för påstådda homosexuella handlingar 
(i Italien var istället spanjorer särskilt misstänkta för att 
söka homosexuella kontakter).73 

Förutsättningarna för att tidelag huvudsakligen skulle 
förknippas med särskilda etniska och språkliga grupper var 
naturligtvis mindre i det i stort sett kulturellt enhetliga 
Sverige. Men sådana kopplingar gjordes istället gärna till 
fienden i öster: I den svenska propagandan mot Ryssland 
framställdes ryssarna som grova, berusade och notoriskt osedliga 
med förkärlek för just tidelag och "sodomi".74 I ett par 
tidelagsbekännelser hänvisar också den skyldige till att han 
först inspirerats till handlingen av att han hört talas om eller 
sett ryssar bedriva gärningen.75 Och när drängen Johan Matsson 
född i Ryssland, misstänktes för tidelag pressade domaren honom 
särskilt med hänvisning till hans födelseort "där denne 
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tidelagssynden, som berättas, ej hållas för synd".76 Men trots 
dessa förutfattade meningar var det bara ett fåtal av alla de 
ryska krigsfångar som hölls i landet under 1700-talets första 
årtiondena som anklagades inför rätta. 

Bilden av tidelagaren 

Räknar man ihop alla som genom sitt dåliga anseende, sin 
marginaliserade tillvaro, sitt bristande förstånd eller 
annorlunda språk och kultur avvek från det vanliga mönstret utgör 
denna grupp av potentiella syndabockar ungefär en åttondel (tolv 
procent) av samtliga angivna och beryktade personer. Det år 
naturligtvis bara en minimisiffra, men samtidigt tillräckligt 
liten för att man ska våga påstå att rättsprocesserna endast i 
mindre utsträckning riktade sig mot sociala awikare och personer 
i samhällets marginal. 

Den angivne och beryktade tidelagaren kan istället beskrivas 
som en ogift dräng mellan 15 och 19 år med gott förstånd och 
hyggligt anseende som aldrig tidigare varit beryktad och som i 
Kopparberg och norra Sverige ofta kom av bondesläkt och i 
mellersta och södra delarna av landet i större utsträckning från 
torpar och soldathem. 

Enligt överhetens uppfattning var det framför allt unga 
vallpojkar som begick tidelag. I ett brev till Kungl Maj:t 1686 
beklagade sig Svea Hovrätt över de "nästan var dag" inkommande 
rannsakningarna över personer som anklagats för tidelag och 
påpekade att de som hade bedrivit denna "djävulskap" mestadels 
varit vallpojkar som sällan eller aldrig gått i kyrkan och blivit 
undervista utan gick ensamma i skogen med boskapen.77 Men det var 
inte i första hand i vallskogen som misstankar väcktes och 
gärningar avslöjades. Av de angivna och beryktade drängarna och 
pojkarna var det endast ett trettiotal som anklagades för 
gärningar som skulle ha begåtts under vallgång. Till dessa kommer 
en 50-årig fäherde och två svagsinta medelålders vallhjon. 
Fähuset var istället den kritiska platsen, sårskilt i Norrland 
och västra mellansverige, hagar och ängar vanligare i södra och 
östra Sverige. 

Sammanfattar man bilden av tidelagaren framstår kön och 
ålder snarare än sociala, personliga och etniska faktorer som 
avgörande i beskrivningen av den angivne och beryktade 
tidelagaren. Få andra brottmål var lika extremt köns- och 
åldersrelaterade. I detta unika avseende förenades tidelagaren 
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och 1600- och 1700-talets bild av håxan samtidigt som de bildade 
två diametrala motpoler - å ena sidan ynglingar och unga män, å 
andra sidan äldre kvinnor. 

Anklagelsernas sociologi 

Den utpekade tidelagarens allmänna kännetecken har redan 
tecknats. Men för att bilden ska bli fullständig måste också 
anklagarna karaktäriseras. Vilka var dessa och i vilken relation 
stod de till den anklagade? I vilken utsträckning utlöstes 
processerna av bakomliggande personliga konflikter och hur kan 
dessa kopplas till sociala spänningar i lokalsamhället? 

Den typen av frågor och problem har sedan länge varit 
centrala i den historiska forskningen om de tidigt moderna 
trolldomsprocesserna. Keith Thomas och Alan Macfariane har varit 
pionjärer för en socialantroplogiskt inspirerad 
forskningsstrategi som har sökt efter trolldomsprocessernas 
dynamik i lokalsamhällets vardagliga konflikter och sociala 
spänningar istället för i domstolarnas och överhetens 
kampanjer.78 Enligt deras numera klassiska analys var den 
anklagade ofta en besvärlig granne eller en person i grannskapet 
med lägre social status som i ett tidigare skede hade blivit 
förorättad eller avvisad av anklagaren. Analysmetoden, som fått 
många efterföljare, har inneburit att man utgår från lokala 
mikrostudier dår anklagarens och den anklagades inbördes status 
och relationer kartläggs i detalj. En sådan "anklagelsernas 
sociologi" år nödvändig också i undersökningen av 
tidelagsprocesserna även om studien i detta fall inte kan bli 
lika detaljerad och måste utsträckas i regional och nationell 
skala. 

Överfört pä tidelagsprocesserna får personliga konflikter 
och relationer mellan angivare och den angivne annorlunda 
konsekvenser beroende på tidelags och trolldomsbrottets olika 
karaktär. Från forskarens synpunkt är alla trolldomsangivelser 
och bekännelser oavsett hur uppriktiga de ån var, att betrakta 
som uttryck för något annat. Några skyldiga fanns ju inte. Detta 
andra består enligt Thomas och Macfarlane i trolldomens funktion 
i den folkliga föreställningsvärlden som en förklaring till 
varför enskilda människor drabbades av olyckor, sjukdomar och 
skador på växter och djur. Trolldom var på detta sått direkt 
förknippad med personliga konflikter och känslor som avund och 
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hat. Trolldomsanklagelser gav uttryck för spånnningar i 
personliga och sociala relationer som inte kunde få utlopp på 
annat sått. 

För tidelagshandlingen fanns ingen motsvarande funktion 
eller tydlig koppling till personliga oförrätter och håmnd. 
Tidelag år en i högsta grad fysisk och iakttagbar handling. Det 
intressanta blir istället i vilken utsträckning 
tidelagsprocesserna verkligen handlade om tidelag. Var det 
upprördhet och reaktioner mot tidelagshandlingen som fick vittnen 
att gå till lånsman eller var det personliga konflikter som fick 
människor att tillgripa anklagelser om tidelag för att röja sina 
antagonister ur vågen. I det senare fallet skulle man kunna tänka 
sig att de anklagade antingen var helt oskyldiga eller att det 
fanns grund för anklagelsen men att det krävdes en 
konfliktsituation för att vittnen skulle uppenbara vad dom sett. 

Sett ur ett perspektiv av förhållandet mellan elitkultur och 
folklig kultur är det framför allt de sociala skillnaderna mellan 
angivare/vittnen och den anklagade, som är av intresse. Robert 
Muchembled utgår i sin ackulturationstes från att lokala 
välbärgade bondeskikt förenade sig med eliten och vände sig mot 
det traditionella levnadssättet och tänkesättet hos den stora 
massan på landsbygden. I Frankrike var det enligt Muchembled 
framför allt dessa välbärgade bönder och lokala domstols- och 
by funktionärer av lekmannaursprung som gick i spetsen för att 
ange sina fattigare grannar för osedlighet och trolldom.79 De 
svenska lokala funktionärernas iver att starta processer på 
grundval av tidelagsrykten har redan berörts och ifrågasatts. Men 
det hindrar inte att nämndemän, kyrkvärdar, uppsyningsmän och 
bönder kan ha spelat en avgörande roll som angivare och vittnen. 
Var det först när lokalsamhällets besuttna och officiella 
representanter fattade misstankar eller råkade bli vittnen till 
handlingen som den anklagade drängen eller soldaten angavs inför 
rätten? Eller kom vittnesmål och angivelser också från socialt 
jämställda? 

Anklagaren och den anklagade - sociala och personliga relationer. 

Tidelagsprocesserna var precis som de trolldomsprocesser som 
Thomas och Macfariane utgår ifrån, lokala till sin karaktär. Det 
hände ytterst sällan att processerna spreds utanför det lokala 
sammanhanget genom att den anklagade i sin bekännelse angav andra 
skyldiga eller att vittnen i en process utpekade nya personer. 
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Den inre dynamik som utvecklades i de stora massprocesserna mot 
trolldom fick aldrig någon motsvarighet når det gäller tidelag. 

Relationen mellan anklagare och anklagad kan till en början 
bestämmas med utgångspunkt från vittnena. Nåstan samtliga 
angivelser och beryktanden grundade sig ytterst på ett eller 
flera föregivna vittnen (i ett fåtal mål fick rätten aldrig någon 
klarhet i hur ryktet eller beskyllningen uppstått). Långt ifrån 
alla vittnen uppgav sig ha sett den anklagade i själva gärningen. 
Många gånger rörde det sig bara om misstänkta omständigheter och 
i några mål var det snarare den anklagades egna yttranden och 
antydningar som väckt omgivningens misstankar. Vidare måste man 
skilja mellan huvudvittnet vars berättelse var det egentliga 
upphovet till ryktet och beskyllningen, och sekundära vittnen som 
vittnade om vissa omständigheter. 

Av grundläggande relationer som släktskap,'hushåll och 
grannskap var grannskap utan tvekan dominerande om begreppet 
används i vid bemärkelse. Någon exakt geografisk bestämning av 
vittnens och anklagades inbördes hemvister på grundval av by och 
gårdsnamn har inte gjorts. Avgörande har istället varit om 
vittnet och den anklagade har varit kända för varandra. Sä tycks 
nästan alltid ha varit fallet. Det framgår mycket sällan att den 
anklagade har varit helt främmande på orten eller att vittnet 
måste fråga andra om den misstänktes namn och hemvist. 

Att vittnen och den anklagade kom från samma hushåll (utan 
att vara släkt) var inte lika vanligt och förekom i mellan en 
knapp fjärdedel (Göta hovrätt) och en knapp femtedel (Svea 
hovrätt) av anklagelserna och beryktandena. Till hushållet har 
räknats relationer mellan husbondefamilj, tjänstefolk, inhyses 
och gårdbor. Släktrelationer mellan vittnen och den anklagade var 
ovanliga; föräldrar och barn ovanligast, anklagelser mellan 
syskon och i svågerled vanligare, och mellan äkta makar allra 
vanligast. Totalt förekom släktrelationer i mindre ån en tiondel 
av målen.80 Tidelagsanklagelser var alltså huvudsakligen en lokal 
affär mellan personer som var mer eller mindre bekanta med 
varandra utan att vara släkt eller medlemmar av samma hushåll. 

Antalet mål med socialt jämlika respektive socialt ojämlika 
relationer mellan vittnen och anklagad fördelar sig ganska jämnt. 
Inom hushållet var det lika vanligt att drängar anklagades av 
gårdens övriga tjänstefolk som av den egna husbonden eller 
matmodern. Utanför hushåll och släkt övervägde de socialt jämlika 
relationerna i anklagelser och vittnesmål. Det innebar att 
drängar och soldater anklagades oftare av andra drängar, pigor 
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och obesuttna personer än av bönder och andra representanter för 
lokalsamhällets besuttna grupper.81 Till besuttna har förutom 
bönder räknats bergmän, hantverksmästare, borgare, "hustrur", 
militära befäl samt kyrkliga, rättsliga och statliga 
funktionärer. De obesuttna består av tjänstefolk, "gossar", 
torpare, soldater, inhyses och marginaliserade. 

För att fä en säkrare bedömning av de sociala skillnadernas 
betydelse måste man skilja ut de mål där vittnets avsikt att 
ställa den anklagade inför rätta var tydligast. Det gällde först 
och främst när vittnet gick direkt till lånsman eller kyrkoherden 
och angav saken (direktangivelse) och i något mindre grad, 
beroende på vittnets egen sociala ställning, när vittnet gick 
till en person med överordnat ansvar, antingen i förhållande till 
vittnet självt eller till den anklagade (indirekt angivelse). 

Om undersökningen begränsas till de mål som kunnat 
klassificeras antingen som direkta eller indirekta angivelser 
krymper andelen obesuttna huvudvittnen till strax under hälften. 
De indirekta angivelserna gjordes framför allt av obesuttna 
vittnen vilket förefaller ganska naturligt. Det bör ha legat 
närmare till hands för drängar och pigor att ange saken för 
närmaste överordnad än att gå till prästen eller lånsman. Men 
obesuttna vittnen stod faktiskt också för var tredje 
direktangivelse inför länsman och präst! Överhetspersoner och 
kontrol1funktionärer förekommer å andra sidan endast i obetydligt 
större utsträckning som huvudvittnen och anklagare än som 
anklagade och beryktade.82 

Tidelagsprocesserna låter sig knappast beskrivas som enbart 
en angelägenhet för lokalsamhällets mest välbärgade skikt även om 
bönder och husbönder spelade en avsevårt större roll som 
anklagare än som anklagade. Relationerna mellan besuttna och 
obesuttna huvudvittnen ändrades inte heller över tiden på något 
drastiskt sätt som skulle kunna kopplas till ökningen av 
processerna. Inte heller skiljde sig proportionerna mellan 
obesuttna och besuttna huvudvittnen om man jåmför de båda 
hovrättsområdena. Om man däremot indelar huvudvittnena efter kön 
istället för social ställning framträder tydliga skillnader 
mellan det procèssintensiva norra och mellersta Sverige och södra 
Sverige dår tidelagsprocesser var mindre vanliga. Kön framstår 
som en kanske intressantare faktor i anklagelserna. 
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Personliga konflikter 

Vilken roll spelade då personliga konflikter i anklagelserna och 
ryktesspridningen? Reglerna om vittnesjåv ger goda möjligheter 
att få en bild av bakomliggande konflikter, i varje fall av 
allvarligare art. Man kan utgå från att den anklagade i sådana 
fall försökte jäva sin anklagare om inte ovänskapen redan var 
kånd för rätten. Naturligtvis godtogs inte alla påståenden om jåv 
som trovärdiga. I rättens ögon var till exempel en konflikt 
avslutad om parterna förlikts eller gått till nattvarden.83 En 
del påståenden om jäv kunde inte heller styrkas. Erik Matsson som 
angivits av sin moster och hennes man uppgav till exempel att 
dessa alltid "apat" honom och på olika sätt försökt driva hans 
far från gården. Men Eriks far tillstod att han och hans anhöriga 
alltid levt i bästa grannsämja med Eriks moster och "mosterman" 
och jävet ogillades.84 Alla allvarligt menade försök att jäva 
vittnen har räknats oavsett om de har godtagits eller ej. I några 
mål framträder konflikter utan att jäv har framställts. Några mål 
där den anklagade endast hänvisar till hat och ovänskap i 
allmänna ordalag utan närmare omständigheter har lämnats åt 
s idan. 

Relativt sett var konflikter utan tvekan vanligast när 
anhöriga angav och beryktade varandra. Flickan Karin Bengtsdotter 
13 år, berättade till exempel för rätten hur hon hade funnit på 
sin styvfader i fähuset då styvfadern bett henne; "Kajsa lilla, 
Kajsa lilla gör mig intet ont!" och Karin lovat att inte göra 
honom något ont "om hon kunde rå för det" men, fortsatte Karin; 
"en stund därefter gick jag in till Pers hustru Ingrid i samma 
gård att bära upp mer vatten, då sade jag åt hustru Ingrid inne i 
hennes stuga, tänk på gummor att far har gjort en djävuls 
gärning, han stod ihop med vår ko i fähuset". Ett par dagar 
senare, innan ryktet hunnit spridas på allvar, stod ladugården i 
ljusa lågor. Av styvfadern återfanns bara några förkolnade rester 
och en kniv. I bakgrunden fanns en årslång osåmja som börjat när 
barnens moder dött och barnen, 13 och 20 år gamla, fått ärva 
hälften av gården. Styvfadern som inte ägde någon del i 
skatterätten blev nu uppsagd. Vad som eventuellt ytterligare 
dolde sig bakom denna uppsägning och vilken roll barnens 
förmyndare spelat förtäljer inte protokollen.85 

Bakom hustru Anna Hansdotters beryktande av sin åldrige 
svärfader dolde sig likaså en långvarig träta. Svärfadern hade 
ofta förebrått sin sonhustru för hennes snålt tilltagna hemgift. 
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Till sonen hade han överlåtit både gårdsbruket och all sin 
egendom. Relationen mellan främst sonhustrun och svärfadern 
förvärrades när tiderna blev dåliga och de gamlas kosthåll allt 
mer betungande. När problemet dryftades kvinnor emellan vid 
mjölkningen hade Ingierd i Sandholan enligt Anna sagt "att det 
vore ingen synd att bränna upp den elaka gubben när han blev 
sjuker". Konflikten blev akut når de gamla blev uppsagda från 
kosthållet och snart hördes i byn ett rykte om att Anna skulle ha 
träffat på sin svärfader i stallet för tre år sedan.86 

TABELL 5. KONFLIKTER BAKOM ANGIVELSER, RYKTEN OCH FÖRTAL. Svea och Göta 
hovrätt 1635-1754. N=97 

Slåkt/familj Hushåll Grannskap Summa: 
SH GH SH GH SH GH SH, 

Försmådd kärlek 3 2 3 5 13 
Äktenskapskonflikt 3 10 13 
Generations » 

konflikt 2 1 3 
Tjänstekonflikt 2 4 1 2 9 
Egendom, pengar 1 1 1 1 2 12 18 
Våld 1 2 3 
Annan oförätt 3 4 4 11 
Långvarig ovänskap 2 2 2 2 4 9 21 
Gräl, träta 1 2 1 2 6 
Summa : 8 15 11 13 16 34 97 

Allra tydligast framträder konflikterna bakom hustrurs 
angivelser och beryktande av sina män. Misshandel och dryckenskap 
fanns ofta i bakgrunden och var antagligen upprinnelsen till 
ryktet om föravskedade trossdrängen Per Matsson Flink. 
Fjärdingsman Anders Andersson hade en gång hittat Flinks hustru 
sönderslagen i sängen utlåtande sig "Gud nåde mig för den karlen 
han beter sig så emot mig att jag hade hjärta att ta en kniv och 
skära mig till döds, ty han håller mer av fähuset än mig".87 

Vid sidan av äktenskapliga konflikter förekom direkt 
könsrelaterade konflikter relativt ofta. Försmådd kärlek och 
svikna äktenskapslöften hörde till de vanligaste anförda 
grunderna för vittnesjäv. Även i de bakomliggande konflikterna 
kan man således urskilja ett intressant könsmönster. Allmänt var 
konflikter mellan man och kvinna vanligare än mellan obesuttna 
och besuttna som bakgrund till processerna. 



64 

Ekonomiska konflikter förekom oftast mellan grannar. Det 
gällde allt från håstaffårer till obetalade skulder och olovliga 
skogshyggen. Tjånstekonflikterna gällde i några fall påstådd 
hämnd för vägran att ta tjänst hos en bonde. I flera av målen 
berörde inte konflikten direkt den anklagade utan gällde anhöriga 
till den anklagade och anklagaren. Men, som tabell 5 visar var 
det trots allt ganska sällan som den beryktade eller angivne 
försökte jäva vittnen eller anförde konflikter som orsak till 
beskyllningar och rykten. Totalt gällde det endast nio procent av 
målen och tretton procent om antalet konflikter istället 
relateras till de mål där rannsakningarna är bevarade vilket kan 
vara rimligare (uppgifter om vittnesjäv framkommer som regel 
endast i rannsakningsmaterialet). Personliga konflikter mellan 
grannar och anhöriga var knappast den dynamiska faktor som drev 
fram tidelagsprocesserna. 

Falska rykten och angivelser 

Hur många av dessa angivelser och rykten var uppdiktade i syfte 
att skada och hämnas oförrätter? Det är naturligtvis oerhört 
svårt att avgöra. Falska rykten och angivelser förekom utan 
tvekan. Bonden Sune Pärsson erkände till exempel att han efter 
överläggning med sin hustru hade övertalat sin dotter Maria att 
utsprida ett tidelagsrykte om drängen Pär Jonsson för att hämnas 
ett sviket äktenskapslöfte.88 Men det var sällan som beryktaren 
eller angivaren tvingades tillstå att ryktet eller angivelsen var 
uppsåtligt falsk. Risken att dömas till hårda straff för sådana 
medgivanden ökade drastiskt under 1600-talet. 

Tidigare, i 1500-talets rättspraxis, låg tonvikten på den 
beryktades förmåga och beredskap att styrka sitt oförvitliga 
anseende snarare än på uppspårande och bestraffande av beskyllare 
och ryktesspridare. Det innebar att den som beskyllt eller 
beryktat någon kunde ta tillbaka sina ord inför rätten i syfte 
att rentvå den beryktade och tillstå att tillvitelsen och ryktet 
var grundlöst eller lögnaktigt, utan att riskera allt för 
allvarliga straffrättsliga konsekvenser.89 

Den medeltida stadslagen som fortfarande gällde i städerna 
fram till 1734 års lag, stadgade 60 marks böter för den som 
"ljugit äran av någon". Om den skyldige inte kunde betala 
förvandlades straffet till kåkstrykning och förvisning från 
staden med hot om halshuggning vid återkomst.90 I Kristoffers 
landslag var det maximala straffet fyrtio mark för den som inte 
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förmått styrka sina påståenden inför rätten om saken gick "å liv 
eller ära".91 Någon skillnad gjordes inte mellan instämda rykten 
och angivna beskyllningar. Om kåranden eller beryktaren genast 
rättade och återkallade sina ord på första ting, eller om det 
kunde visas att ryktet och tillvitelsen utkommit av obetänksamhet 
och hastigt mod snarare än av argt uppsåt, pålades den dömde 
istället en bot på tre mark.92 

Ännu långt in på 1600-talet tillämpades landslagens 
bestämmelser också på uppsåtligt falska rykten. Så sent som 1688 
kom soldaten Lars Jonsson Styfwer undan med 40 marks böter trots 
att han tillstått att han hade ljugit och beryktat Erik Eriksson 
Finne enbart som hämnd för att Finne tidigare beryktat honom för 
lägersmål med en piga.93 Men vid denna tid hade praxis börjat 
skärpas under hovrätternas överinseende. 

Brytningen mellan det gamla och det nya illustreras tydligt 
redan i ett mål från 1656. En gammal löjtnant och krigsveteran, 
Nils Persson i Lönneberga, skulle enligt ryktet ha blivit sedd i 
gärningen av grannen Germund Andersson och dennes tolvårige 
tjänstepojke. Löjtnanten gavs ett gott skotsmål (utlåtande om 
någons vandel) av övriga grannar och någrannar såväl som av under 
och överordnade, och på den andra tingsdagen föll Germund 
gråtande på knä inför rätten och bekände att han ljugit på sin 
granne och intalat sin tjånstepojke att göra detsamma. I 
bakgrunden fanns en gammal tvist om ett kårr. Tingsrätten och 
senare hovrätten, dömde Germund till döden efter Guds ord och 
Femte Moseboken 19:de kapitlet, 18:de och 19:de versen, där det 
stadgas att den som bår falskt vittnesbörd skall detsamma 
vederfaras som det han tilltänkt sin broder. 

Dödsdomen kom som en överraskning både för Germund och 
tingsmenigheten.. Det verkar som att Germund hade blivit inrådd av 
folk på tinget att ta tillbaka sina ord i förvissning om att 
detta inte skulle medföra någon större påföljd. Inför den 
fastställda dödsdomen ändrade sig Germund och når han skulle 
föras ut på rätteplatsen hävdade han åter sitt första påstående. 
Under tiden hade samvetet vaknat hos Nils Persson som angav sig 
själv hos lånsman och erkände sig skyldig.94 

Under en period från 1600-talets slut och en bit in på 1700-
talet, tillämpades den gammaltestamentliga 
vedergällningsprincipen med osedvanlig hårdhet. De flesta 
personer som på detta sått dömdes till döden för falska 
tidelagsbeskyIlningar och rykten, benådades visserligen till sist 
av kungen, men straffen var åndå mycket hårda. Ryttaren Sven 
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Uggla som tillstått att han falskeligen beryktat Jöran Andersson 
för tidelag benådades till exempel av Kungl Maj:t till sju 
gatulopp och livstids straffarbete i halsjärn på Marstrands 
fästning, och hans hustru Kerstin till offentlig hudstrykning vid 
tingstugudörren.95 Exempel statuerades också strikt efter "jus 
talionis" under denna tid. Når Joen Pårsson som instämts av sin 
svåger för ryktesspridning och obevislig beskyllning efter förhör 
och många förmaningar, gråtande förklarade att han hittat på 
alltsammans för att skrämma till sig pengar fanns ingen nåd att 
vänta. Joen dömdes att utstå lika straff som svågern skulle ha 
undergått om han varit skyldig till tidelaget.96 

Talionsprincipen infördes i 1734 års lag men begränsades i 
strikt mening till uppsåtligt falska angivelser som gjorts inför 
rätten eller kunglig befällningshavande och som angivaren sedan 
försökt bevisa inför rätta. För ryktesspridning och beljugande 
som gällde liv eller ära, stadgades istället hårda kroppstraff 
och årans förlust om det skett med ont uppsåt. Â andra sidan 
nämnde lagen ingenting om straff eller böter för obestyrkta 
rykten och tillvitelser som skett i god tro. I sådana fall hade 
hovrätterna redan tidigare befriat beryktaren från den stadgade 
tre markers boten. 

Den nya rättspraxisen försvårade eller gjorde det åtminstone 
mer riskfyllt att sprida dåligt grundade rykten och göra falska 
beskyllningar. Den ryktesspridare eller angivare som inte kunde 
underbygga sina påståenden måste nu räkna med ett hårt straff om 
rätten kunde visa att beryktandet eller angivelsen skett i syfte 
att skada.97 Hår tycks förhållandena i Sverige ha skilt sig från 
andra delar av Europa. I rättshistoriska översikter brukar 
framhållas att förändringen av det medeltida rättssystemet 
tvärtom innebar ett avskaffande av talionsprincipen vid 
obevisliga beskyllningar, och att detta var en viktig 
förutsättning för bland annat de stora trolldomsprocesserna under 
tidig modern tid.98 

I tidelagsmål var det trots allt sällan som angivare och 
beryktare dömdes till plikt för uppsåtligt falska beskyllningar 
och rykten. Om man även räknar in det långt större antal mål där 
ont uppsåt inte kunde styrkas, dömdes angivare och beryktare till 
straff i mindre än åtta procent av samtliga mål som gällde 
angivelser, rykten och förtal. 
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Beviskrav och sträffpraxis 

Vilka möjligheter fanns det då att inom ramen för gällande 
vittnesregler och beviskrav ljuga livet av någon? 

Villkoret för att fälla en person för tidelag var enligt 
Kristoffers landslag att den skyldige greps på bar gärning eller 
övertygades av vittnen. Ett vittne var i regel otillräckligt 
bevis. Olaus Petri anförde i sina domarregler att "efter ens tal 
skall ingen dömas".99 Den legala bevisteorin föreskrev två 
samstämmiga vittnen som tillräckligt bevis medan Bibeln nämner 
"två eller tre".100 Regeln om minst två vittnen stadsfästes i 
kungliga brev och prejudikat under 1600-talet och infördes 
slutligen i 1734 års lag dår det heter att "tu vittnen år fullt 
bevis där i de sammanstämma".101 Vittnesmålen måste vidare 
styrkas av bindande skål och omständigheter. Ofta gjordes en 
besiktning av platsen och djuret för att avgöra om gärningen hade 
kunnat begås och om vittnena hade haft möjlighet att uppfatta vad 
som verkligen hade hänt. Vittnesmålen kunde stärkas genom 
indicier av olika slag, men 1690 förbjöds uttryckligen att i 
högmål döma någon till döden enbart på ett vittnesmål och 
indicier.102 

För att dödsstraff skulle vara aktuellt måste vittnena också 
styrka att gärningen var fullbordad. Det kunde vara svårt. Det 
hände ofta att den anklagade tillstod att han varit på väg att 
begå gärningen men inte kommit till verket. Villkoret för 
fullbordad gärning fastställdes i praxis till penetration eller 
"rem in re" som det hette i den juridiska jargongen.103 Om 
penetration inte kunde styrkas dömdes den skyldige för "uppsåt" 
(försök) till tidelag vilket medförde kroppsstraff eller 
straffarbete i halsjärn och uppenbar kyrkoplikt.104 Kyrkoplikt 
utdömdes alltid för vissa brott, framför allt sedlighets och 
tjuvnadsbrott, samt för högmålsbrott när den skyldige benådades 
eller inte kunde fällas till dödsstraff. Kyrkoplikten 
verkställdes av prästerskapet och innebar att den dömde fick stå 
på en sårskild pali i kyrkan under gudstjänsten och offentligt 
erkänna sin begångna synd för att sedan få syndernas förlåtelse 
och upptas igen i församlingen.105 Som uppsåt räknades bara 
direkta handlingar. Tankar och begår kunde inte bestraffas om de 
avslöjades.106 

Vittnesgill var till en början varje vuxen man av god 
frejd.107 Kvinnor hade formellt ingen rätt att vittna före 1697, 
men detta följdes inte i praktiken.108 Tvärtom spelade kvinnor en 
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framträdande roll som vittnen såvål före som efter 1697.109 
Övermaga (under femton år) och avita kom inte heller ifråga som 
edsvurna vittnen. Till den anklagades rättssäkerhet stadgades 
också vissa ytterligare inskränkningar i rätten att vittna. Jäv 
mot ovänner har redan berörts, men inte heller nära släktingar 
eller den som angivit saken fick vittna under ed. Sådana personer 
fick dock höras upplysningsvis, utan ed, om brottet var grovt och 
ingen annan möjlighet fanns.110 

Reglerna om vittnesjäv för ovänner och släktingar följdes 
med något enstaka undantag. Når det gäller angivares vittnesmål 
däremot gjordes många avsteg; ibland med uttryckliga hänvisningar 
till att sanningen annars inte skulle komma fram, i några fall på 
hovrättens uppmaning eller efter den anklagades medgivande, men 
ofta utan några särskilda kommentarer.111 Detta fick dock sällan 
någon avgörande betydelse för domslutet. Hovrätterna och Kungl 
Maj:t var i själva verket ytterst obenägna att döma folk mot 
deras nekande. Endast i sex av målen framgår det att den 
anklagade har dömts till döden enbart på vittnesmål och indicier 
utan att själv göra det minsta medgivande.112 Fyra av dessa mål 
uppfyllde regeln om två eller tre åsyna vittnen, i de andra två 
fanns "åhöra vittnen" (personer som vid gärningstillfållet hört 
vittnet omtala vad han eller hon just då bevittnade respektive 
hört vittnet tilltala den anklagade men som själva inte hade sett 
gärningen) som tillsammans med övriga omständigheter ansågs ha 
styrkt vittnets utsago. I ytterligare fyra mål har den anklagade 
dömts till döden efter att helt eller delvis ha tagit tillbaka en 
tidigare gjord bekännelse.113 I flera av dessa mål åsidosattes 
regeln om jäv mot angivare och i ett av målen fick två bröder 
vittna under ed. 

Inte heller når domen gällde kroppsstraff och straffarbete 
på fästning var det sårskilt vanligt att den anklagade dömdes mot 
sitt nekande.114 När den misstänkte inte kunde förmås att bekänna 
valde hovrätterna hellre att ställa den anklagade under "Guds 
dom". Det var ett villkorligt frikännande som i praktiken innebar 
att den anklagade släpptes fri.115 Sammanlagt dömdes för hela 
perioden drygt en tredjedel av de angivna och beryktade 
personerna till döden, medan en lika stor andel dömdes till spö 
och fåstningsarbete, och en inte fullt lika stor andel frikändes 
helt eller villkorligt. I mer ån nittiofem procent av alla 
fällande domar hade den anklagade bekänt, antingen fullbordad 
gärning eller uppsåt! 
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TABELL 6. HOVRÄTTERNAS OCH KUNGL MAJ:TS UTSLAG ÖVER PERSONER SOM 
ANGIVITS OCH BERYKTATS FÖR TIDELAG 1635 - 1754. Valda 
delperioder. Absoluta tal respektive andel i procent. 
PERIOD 

1635-1684 

HOVRÄTT DÖDSSTRAFF 

SH 
GH 

31 
21 

(33) 
(36) 

KROPPSSTRAFF BEFRIAS* N 
FÄSTNING 
29 (31) 
8 (14) 

34 
29 

(36) 
(50) 

94 
58 

B*' 

6 
14 

1685-1724 SH 
GH 

84 (36) 
53 (42) 

69 (29) 84 (36) 2 37 2 
33 (26) 39 (31) 1 25 2 

1725-1754 SH 
GH 

74 (28) 
97 (34) 

128 (48) 
107 (38) 

66 (24) 

79 (28) 
268 

283 
37 
2 

1635-1754 SH 196 (33) 220 (37) 185 (30) 601 43 
GH 171 (37) 148 (32) 147 (31) 466 18 

S : A SH*GH 367 (34; 368 (35) 332 1067 61 

* inklusive villkorligt frikännande och straffbefrielse 
** hovrättens och/eller Kungl Majrts utslag inte känt 

Bekännelser och tortyr 

Den egna bekännelsen intog en särställning i den juridiska 
doktrinen och var länge fullt tillräcklig för en fällande 
dödsdom.116 Bekännelser som gjorts vid gripandet och förhör 
utanför rätten tillmättes också stor betydelse och räknades som 
halvt bevis. Även när vittnesbevisningen var fullständig ägnade 
rätten stora ansträngningar ät att förmå den anklagade att 
bekänna. Mot den bakgrunden ligger det nära till hands att anta 
att många bekännelser pressades fram genom fysiskt tvång. 

Officiellt var tortyr inte legaliserad i Sverige, tvärtom 
förbjöds den uttryckligen i såväl 1683 och 1685 års Krigs och 
Sjöartiklar som i 1734 års lag som dock under vissa 
omständigheter tillät "svårare fängelse".117 I praxis förekom 
tortyr sanktionerad av Kungl Maj:t och hovrätterna i flera kända 
religions och förräderiprocesser liksom i 1600-talets stora 
trolldomsprocesser och då och då även i grova brottmål.118 Ett 
exempel från 1724 som ofta anförs i den råttshistoriska 
litteraturen gällde drängen Erich Thyresson som med ett enda ord 
tillstod att han begått tidelag men sedan vägrade att svara på 
rättens frågor. Efter många resultatlösa försök att få till stånd 
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ett förhör fick häradsrätten tillåtelse av Svea hovrätt att 
spänna ät handklovarna och hänga upp den anklagade pä väggen, men 
först "när allt hopp var ute".119 Detta var enda gången i 
tidelagsmålen som hovrätten formellt sanktionerade användandet av 
direkt tortyr. 

Men tortyr förekom vid underrätterna också utan föregående 
tillstånd från hovrätterna. I åtminstone tre mål har den 
anklagade hängts upp i handklovarna under rannsakningen utan att 
hovrätten tillfrågats.120 Det ledde i ett av fallen till 
rättsliga åtgärder från hovrättens sida. Drängen Lars Eriksson 
som hängts upp i handklovarna av profossen inne i tingsstugan 
friades helt efter att ha klagat för hovrätten och en särskilt 
rannsakning för att utreda saken beordrades av hovrättens 
advokatfiskal.121 I ytterligare några mål nämns att den anklagade 
haft handklovarna åtspända eller hotats med "hård medfart".122 I 
ett fall instämde anhöriga till den anklagade comministern och 
kyrkoherden för obevislig beskyllning och våldsamt förhör.123 Men 
de flesta uppgifter om våld och hot om våld kommer från personer 
som återkallat sina bekännelser och gällde oftast omständigheter 
vid gripandet och de inledande utomrättsliga förhören.124 Hotets 
innehåll varierade från handklovarnas påskruvande och "svårt 
fängelse" i några fall, till mer ospecificerad skrämsel i de 
flesta. Direkt våld och tortyr anfördes sällan som skäl. I ett av 
dessa fall tillstod den anklagade senare att han blivit inrådd av 
sin bror att säga inför rätten att länsman hade skruvat åt 
handklovarna på honom så kanske han skulle "slippa".125 Hovrätter 
och häradsrätter ingrep vid flera tillfällen mot lånsmän och 
präster som använt sig av våldsamma förhörsmetoder och falska 
förespeglingar för att pressa fram bekännelser.126 Enbart hot och 
skrämsel föranledde ingen åtgärd i den mån rätten trodde på den 
anklagade, men återkallandet av bekännelsen innebar ändå nästan 
alltid ett mildare straff eller villkorligt frikännande. 

Fängelsevistelsen kunde också bidra till att tvinga fram 
bekännelser. Halvt bevis var tillräckligt för att sätta den 
anklagade i häkte och där kunde väntan ibland bli lång trots att 
urtima ting skulle utlysas omedelbart vid rykte eller angivelse 
om grova brott. Femtonårige Olof Andersson satt till exempel 
drygt två månader i Lidköpings kronohäkte innan ting utlystes.127 
1600 och 1700-talets svenska fängelselokaler har skildrats som 
kalla, stinkande och outhärdliga stållen, och långvariga 
fängelsevistelser var utan tvivel mycket fruktade.128 Â andra 
sidan var rannsakningsfången inte den värst utsatte. Vistelsen i 
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kronans häkten innebar oftast inte isolering från andra 
människor. Vanligen satt flera fångar, såväl män som kvinnor i 
samma arrestlokal. Det klagas gång på gång i protokollen över att 
tiden i arrest inte bara gav tillfälle till kortspel och 
allehanda "självsvåld" utan också till utbyte av erfarenheter om 
hur man skulle återkalla bekännelser och svara inför rätten.129 
Ofta låg arrestlokalerna så till att fångarna kunde ha kontakt 
med yttervärlden. Förbipasserande kunde inlåta sig i samtal och 
engageras för olika ärenden.130 Rannsakningsfången och misstänkte 
tidelagaren Anders Persson Boman kunde till exempel bryta sig ut 
ur arresten i Kalmar tillsammans med sin medfånge sedan han 
övertalat en pojke som gick förbi på gatan att skaffa dem en yxa 
och borrverktyg.131 

Starkt misstänkta personer som nekade eller återtog sin 
bekännelse riskerade längre och svårare fängelsevistelser. Målet 
kunde skjutas upp och den anklagade placeras i en enskild cell 
där han kunde få sitta i månader och "betänka sig" i väntan på en 
ny rannsakning utan kontakt med andra ån präster och 
fångvaktare.132 Men den misstänkte lämnades inte i fängelset på 
obestämd tid på samma sätt som senare tiders bekännelsefångar.133 
Däremot kunde en starkt misstänkt person sättas i "svårt 
fängelse" under kortare tid.134 Vid de flesta slott och 
fästningar fanns det speciella fängelsehålor som kunde utnyttjas 
för sådana ändamål. "Svarthålet" i Gåvle slott beskrevs till 
exempel för drängen Per Persson enligt hörsägen som en håla 
belägen fyrtio alnar under jord med några små ljusgluggar upptill 
och ett golv av järngaller med den isande kalla strömmen rakt 
under.135 Det säger sig självt att redan ett eller ett par dygn i 
ett sådant fängelse var att jämställa med direkt tortyr. 

Beläggen för svårare fängelse är också få men fler än för 
direkt tortyr. I minst tolv av målen utsattes den misstänkte för 
svårare fängelse, ibland efter inhämtat tillstånd från 
hovrätten.136 Som regel hade den anklagade redan gjort vissa 
medgivanden om uppsåt eller återkallat en tidigare gjord 
utomrättslig bekännelse. Som regel fanns det också ett eller 
flera åsyna vittnen som på sin ed påstod att de sett den 
anklagade i full gärning. Ser man till resultatet var det svåra 
fängelset trots allt ett ineffektivt påtryckningsmedel; i endast 
två av målen nådde man sitt syfte och fick den anklagade att 
bekänna.137 

Det vore naturligtvis naivt att hävda att de anklagade inte 
utsattes för mer våld och umbäranden än vad som har noterats i 
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rannsakningsprotokollen. Tidelagare betraktades som grova 
brottslingar och behandlades säkert bryskt i våra ögon. Beslut om 
illegal tortyr kan medvetet ha förtigits, villkoren i fängelset 
kan ha varit olidliga utan att formellt betecknats som "svåra". 
En noggrann låsning av protokollen från de stora nord och 
mellansvenska trolldomsprocesserna har avslöjat hur användandet 
av tortyr och tvångsmetoder dolts genom friseringar och 
omskrivningar.138 Dessutom måste reservationer göras för de mål 
där endast hovrättens resolution finns bevarad. Detta till trots 
finns det inga säkra antydningar eller belägg för ett 
rutinmässigt och institutionaliserat bruk av tortyr och svårare 
fängelse i tidelagsmålen.139 De flesta tidelagsprocesser var 
relativt snabbt avklarade affärer dår den anklagade antingen 
bekände direkt inför rätten eller frikändes helt eller 
villkorligt, ofta med hänvisning till domarereglernas 31:a 
paragraf om att hellre fria ån fälla och att bekännelser inte 
skulle tvingas fram med våld.140 Antalet bekännelser som 
återkallades med hänvisning till våld var få och skulle 
antagligen varit många fler vid ett allmänt bruk av tortyr med 
tanke på det officiella förbudet och den betydelse som en 
återkallad bekännelse tillmåttes. 

Det innebar inte att den misstänkte tidelagaren inte 
utsattes för en hård press av rätten för att bekänna men bara att 
denna press som regel inte bestod i direkt fysiskt våld. 
Tidelagsbrottet blev aldrig något "crimen exceptum" där gällande 
process och bevisregler sattes helt ur spel. Endast undantagsvis 
dömdes folk mot sitt nekande och på angivares vittnesmål, endast 
undantagsvis finns det belägg för att bekännelserna pressades 
fram ur tortyrens kval eller det svåra fångelsets umbäranden. Den 
som nekade från första början klarade sig nästan alltid från 
straff. Den som återkallade sin bekännelse eller endast tillstod 
uppsåt räddade praktiskt taget alltid livhanken. Möjligheterna 
att ljuga livet av någon var trots allt ganska små. 

Viljan att ange, viljan att bekänna 

Tidelagsprocesserna låter sig inte förklaras som resultatet av en 
ensidig polisiär kampanj ovanifrån. De flesta processer var 
följden av mer eller mindre direkta vittnesangivelser. Endast i 
en mindre del av målen har rättsliga och kyrkliga funktionärer 
tagit initiativ till åtalet på grundval av rykten eller egna 
iakttagelser. Många angivelser gjordes av bönder och bondhustrur 
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men ungefår lika mänga av obesuttna vittnen. Bland de anklagade 
fanns bråkiga grannar, vanartiga drängar och tidigare straffade, 
men de flesta tycks ha varit unga personer med hyggligt anseende 
som var integrerade i lokalsamhållet. Grål och långvariga 
personliga konflikter tycks inte ha förekommit sårskilt ofta i 
processernas bakgrund. Rättspraxis och bevis- och vittnesregler 
begränsade uppenbart missbruk av angivelser för personliga 
syften. Kort sagt, tidelagsprocesserna tycks verkligen ha handlat 
om tidelag. 

Denna vilja att ange bevittnade eller misstänkta 
tidelagshandlingar motsvarades också av en växande vilja att 
bekänna. Ytterst få anklagade dömdes mot sitt nekande. I rätten 
användes det fysiska tvånget sparsamt. Utanför rätten kom allt 
fler människor frivilligt och angav sig själva. Om den 
statistiska bilden kompletteras utgjorde sjålvangivelser inte 
mindre än tjugo procent av samtliga mål vid 1700-talets mitt. 

DIAGRAM 2. TIDELAGSMÂL KLASSIFICERADE EFTER ÂTALSKATEGORI 163 5-
1754. Absoluta tal. Valda delperioder. 
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Mot denna bakgrund är det svårt att passa in 
tidelagsprocesserna i en enkel ackulturationsmodell. Ytterst var 
den lutherska ortodoxins inflytande och elitens strävanden att 
kontrollera befolkningen en grundläggande förutsättning. Men det 
folkliga initiativet till processerna var redan från början 
dominerande. Det finns knappast några spår i 
rannsakningsmaterialet av en traditionell folklig tolerans mot 
tidelagshandlingen som först måste brytas ned, utom möjligen hos 
mycket unga pojkar. Tvärtom ger de spontana vittnesreaktionerna 
ofta starka uttryck för förskräckelse och avsky. 

Viljan att ange och viljan att bekänna fordrar en mer 
sammansatt analys som också innefattar anklagarna och den 
anklagade som historiska aktörer och inte bara som passiva 
mottagare av (eller offer för) elitens kulturella värderingar. 
Riskerna med en ackulturationsmodell är enligt Peter Burke en 
tendens att överdriva skillnaderna och distansen mellan den 
härskande eliten och folket och bara se förändringar som en 
påverkan ovanifrån.141 Roger Chartier har ytterligare fäst 
uppmärksamheten på att gemensamma eller av eliten föreskrivna 
kulturella symboler, begrepp och praktiker kan tillägnas från 
skilda utgångspunkter och användas på olika sätt för olika syften 
med oförutsedda resultat.142 Med detta i åtanke måste 
tidelagshandlingens innebörder analyseras som en interaktion 
mellan elitens värderingar och stråvan efter att legitimera sin 
makt och lokalsamhällets och den anklagades reaktioner och 
strategier med rötter i ett folkligt betraktelsesätt. En 
interaktion visserligen på maktens villkor men inte nödvändigtvis 
efter dess intentioner. 

Som utgångspunkt för analysen står den lokala offentliga 
scenen - tinget, rätteplatsen, platsen framför sockenstugudörren, 
pliktpallen i kyrkan - platser där den kriminaliserade handlingen 
kommenterades, undersöktes och bestraffades, där den skyldige 
visades upp och ställdes ut för att straffas och sona sitt brott, 
andra till exempel och varnagel. Platser där överhetens 
strävanden efter kontroll och legitimering av sin makt mötte 
lokalsamhällets och den anklagades reaktioner och strategier. Men 
i centrum står också de platser och tider i vardagslivet där 
misstänksamhet och spekulationer frodades. 

I denna interaktion kan olika teman för problematiseringår 
av tidelagshandlingen urskiljas: brottet mot överheten och Gud, 
gränsöverträdelsen och könshandlingen. 
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NOTER 
1 Sundin (1991) . 

2 GP24 1710 13/6. 

3 SXG12 1703 9/2. 

4 SW95 1748 13/8. 

5 SW7 1670 18/3. 

6 Se t. ex GH10 1700, GF38 1744 (länsman), GM34 .1743, GM53 1753 
(befallningsman) respektive ST70 1747, GL8 1712 (kyrkoherde). 

7 GF5 1667 (morbröder), SB53 1704 (fader). 

8 Ryktet om bonden Samuel Nilsson hade till exempel gått till och frän i nio 
är; GEI03 1754 9/3. 

9 GP33 1723 22/11, jmfr GM29 1740 3/7; vittnet, en ung pojke, berättar för en 
piga men först när drängen reser bort börjar tjänstefolket pä gården "orda" 
om saken så att husbonden fick kännedom och efter förhör med drängen anger 
detta för länsman. 

10 GR28 1702 10/2. 

11 GP53 1744 11/10. 

12 Ryktet om drängen Abraham Nilsson avslöjades genom att kapellanen Johan 
Hallenstedt ute på en äng "offentligen hört talas och sägas att drängen 
Abraham Nilsson skulle ha bolat med klockarens ko och att samma tal skulle 
vara över hela socknen utkommet"; GR43 1727 13/10. 

13 SXH48 1745 2/12. 

14 SW78 1734 16/10. 

15 SW18 1687 31/12. 

16 Olaus Petri varnar upprepade gånger domaren för att lita till löst tal och 
onda rykten; "den skulle heller tilltalas som sådana rykten förer att han 
det bevisa skulle"; Domarereglerna 26:e och 27:e paragrafen, tryckta i 1734 
års lag. 

17 SW35 1697 12/2. 

18 SC95 1727 7/2. 

19 GH3 1665 13/6. 

20 ST70 1747 22/8; enligt lagen fick hus och tjänstefolk vittna när grova brott 
skett inom huset och andra ej närvarit ( 1734 års lag, RB 17:7), vilket 
säkert var bekant för länsman. 

21 GE49 1727 15/5, respektive.GR6 1669 2/11. 

22 GR6 1669 2/11. 

23 T ex GH9 1698 12/10. 

24 GG5 1663, GR85 1753. 

25 GR6 1670, SXY15 1697, ST24 1704, GL9 1719, GE65 1732, SC113 1733, SW78 1735, 
SXG36 1736, GF42 1748 antagligen också SC138 1742. 

26 GL9 1719, GE65 1732, SC113 1733, SXG36 1736, GG26 1750. 
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Husby, Tuna 1597 6/5 och Grels Hanssons son Mickel 6 år, Svärdsjö 1598 6/7 
AI: 6, ULA. 

37 SXY15 1697 8/6. 

38 I till exempel det av Sven Person instämda målet mot drängen Johan 
Ennartsson angående Svens son (Sven), hördes först parternas egna vittnen 
innan Nils Zachrisson till sist inkallades, antagligen på initiativ från 
befallningsmannen, och vittnade att han hade sett Svens son i gärningen. 
Därefter deklarerade befallningsmannen att han skulle driva målet vidare å 
ämbetets vågnar och Sven Svensson sattes i häkte till nästa ting; GF32 1747 
13/6. 

39 SW38 1699 11/5. 

40 SB81 1744 6/10? hovrätten återremitterar rannsakningen med anmärkning att 
svarandens påståenden inte har blivit tillräckligt utredda och 
kontrollerade. 

41 Endast i hälften av de underställda förtalsmålen fälldes den instämde parten 
till ansvar för obevislig beskyllning och ryktesspridning. Detta berodde i 
stor utsträckning på att käranden inte lyckats göra sig helt fri f rån 
misstankar. I sex av dessa mål heter det också uttryckligen att käranden 
ställdes under Guds dom eller att frågan om kärandens skuld lämnades till 
framtiden, vilket var det samma som ett villkorligt frikännande. Och i 
ytterligare fem (om man räknar in Lars Olufssons stämningsförsök) av de 
totalt fyrtionio underställda förtalsmålen ledde rättens och svarandens 
ansträngningar till att käranden istället fälldes till straff; SXY15 1697 
dödsstraff (död i fångelset), SW38 1699 dödsstraff, SU75 1727 dödsstraff, 
GE65 1732 kroppsstraff, SXG36 1736 kroppsstraff. 

42 Ehrenstråhle (1759), s. 44, 24, 32. 

43 Kungl. Majt:s stadga om eder och sabbatsbrott 1665, 18:de punkten (eder) och 
21 : a punkten (sabbatsbrott) i Schmedeman (1706), s. 452 respektive s. 462. 

44 Inte heller förekom det som i vissa trolldomsprocesser i Europa att den 
dömde och avrättade tidelagarens hela egendom konfiskerades till förmån för 
angivare eller lokala överhetsrepresentanter; Currie (1968), Midelfort 
(1972), s. 164 ff. I stället updelades egendomen som vanligt efter 
arvsregler sedan eventuell ersättning för kreaturet utgått, se t.ex GP64 
1751 5/10: förmyndare utses med uppgift att förvalta hemmanet åt den 
avrättade bonden Gunnar Larssons efterlevande minderåriga barn. 

45 Nehrman (1756) s. 437, innan dess framgår det i e n del mål att ersättning 
utgått i pr axis men ersättningsanspråk tas ytterst sällan upp i domar och 
hovrättsresolutioner före 1730-talet. 

46 Historisk statistik (1969) Fig. 5. Åldersklasserna 15-19 år och 20-24 år var 
kraftigt överrepresenterade också om man jämför med utgångspunkt från 
befolkningen 15 år och äldre, Historisk statistik ibid. Tab. 18.: 15-19 år; 
a (andel av personer angivna och beryktade för tidelag, 15 år och äldre) =43 
procent, b (andel av rikets manliga befolkning 15 år och äldre år 1750) =15 
procent, 20-24 år; a=31 procent, b=14 procent 

47 Abrahamsson (1726), s. 775 not a: kommentar till Dråpmåla Balken med våda 
Kapitel XI, 1734 års lag Missgärningsbalken Kap 31:1 om nedsatt straffansvar 
för övermaga mellan sju och femton år. 
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27 ST24 1704 26/2. 

28 Detta år uppenbart också i SXYl5 1688, GE65 1732, SXG36 1736. 

29 GL9 1719 10/6, 7/7. Försök att förlika beskyllaren och den misstänkliggjorde 
gjordes även av befallningsman i GR6 1670. 

30 En genomgång av domböckerna för Gästriklands och Hälsinglands domsagor under 
perioden 1738 till 1754 visar endast på ett fåtal icke underställda 
förtalsmål. 

31 Ällmänt sett minskade andelen mål vid härads rätterna som gällde förtal och 
rykten av olika slag från 1600-talets början. Minskningen har satts i 
samband med en ökad social interaktion mellan människor till följd av ökad 
rörlighet och arbetsdelning, vilket medförde att den personliga hedern och 
äran kom att minska i betydelse och ersättas med samverkan och ett mer 
modererat beteende i den ömsesidiga egennyttans intresse. Människor blev 
helt enkelt mindre känsliga för rykten och förtal, vilket inte nödvändigtvis 
behöver betyda att rykten och skvaller också minskade i absolut mening; 
Söderberg (1990, 1991). 

32 Westman (19.34), s. 26 f., Edling (1942), s. 27 f., Ankarloo (1991). Flera av 
tidelagsmålen från 1500-talets Kopparberg hade denna karaktär; t. ex Jöns 
Håkansson, Gamla Norberg 1545 3/3, Als 1 ; Erik Henriksson, Hedemora 1594 
16/8, AI: 4 och Mats Germundsson, Kopparberg 1598 6/7 AI: 6, ULA. 

33 Ed med edgärdsmän förekom i f örsta hand i f örtals och infamatmål, Edling 
(1942), ss. 37 ff. Ankarloo (1991) konstaterar i en undersökning av 
rättspraxis från Västbo härad, att värjomålseden i mål som rörde rykten och 
förtal, fortfarande långt in på 1600-talet utfästes i offensivt syfte på den 
beryktades och beskylldes begäran snarare än som en pålaga från domstolen i 
syfte att pressa den beryktade att bekänna. 

34 GP7 1667; Per Jonsson tilltalades på tinget i Väne härad för ett 
tidelagsrykte om Jon Torbjörnsson och när det stod klart att Per tänkte stå 
fast vid sina ord, begärde Jons fader att sonen skulle få gå lag. På nästa 
ting kom Jon med tretton "ärliga dannemän" som ville svära honom fri och 
inför denna övermakt tog Per tillbaka sina påståenden. Jon och hans fader 
begärde trots det att få gå lag*till en "säkrare bekräftelse", vilket 
understryker värjomålsedens starka ställning i den folkliga 
rättsuppfattningen. 

35 Ankarloo har kopplat denna offensiva strategi som var mycket vanlig och 
framgångsrik i trolldomsmål, till den "bonderätt" och "symmetriska 
förhandlingsrättvisa" som ännu präglade den lokala rättsskipningen innan 
hovrätterna och staten fick ett avgörande inflytande; Ankarloo (1991). 
Jämför också Westman (1934), s. 26 f. 

36 På 1500-talet och det tidiga 1600-talet nämns det sällan att personer har 
stämts inför rätta. Stämning skulle enligt Tingmålabalken kap 12 i KrLL ske 
muntligt, men som Edling (1946), s. 27 f. påpekar ger de knapphändiga 
protokollstexterna snarare intryck av att såväl käranden som domaren i många 
mål har tilltalat den utpekade eller misstänkte direkt på tinget. Av 
tidelagsmålen ges ett typiskt exempel från Hedemora 21/6 1596; "kom p. 
mickelssons son...iöran benemnd och gaff till känna huru han war kommen i 
ryckte aff iöran p. sons hustru ibidem", varefter hustrun omedelbart fick 
svara för sig. Men ingenting nämns om någon föregående stämning. Se även två 
ytterligare tidelagsmål frän Kopparberg av samma karaktär; Daniel från 
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48 Det finns till exempel ett oproportionerligt stort antal 20-åringar i 
materialet. Jmfr Ankarloo (1971), s.271 f. 

49 Med utgångspunkt från mål där både åldersuppgift och annan beteckning finns 
samtidigt har åldern kunnat skattas åven i dessa fall;"gosse" har placerats 
i gruppen 7-14 år, "ung" i 15-19 år, "gammal" och "åldrig" i gruppen 60 år 
och äldre. 

50 Winberg (1975), s. 215 f., Gaunt (1977), s. 205 f., Åkerman (1978), s. 91 f. 
Flera gifta 20-åringar finns i materialet liksom en person som endast var 17 
år gammal vilket ledde till en särskild utredning om vem som tillåtit och 
förrättat vigseln; GR35 1714. 

51 Andelarna följer ganska precis fördelningen i Möklinta på 1600-talet; 
Åkerman (1978), Figur.4, s. 83. 

52 1750 var drygt 85 procent av månnen över 30 år gifta; Historisk statistik 
(1969), Tab. 18. 

53 SUI8 1688 11/1. 

54 SU141 1748, SU153 1752; SXH51 1748 

55 SC53 1699, SXY29 1722, SXZ4 1681, GOl 1695, GS6Q 1746; SXG44 1744; SW16 1688 

56 SW40 1705 27/6. 

57 GP63 1751 9/3. 

58 GF7 1675 2/3; Johan Nilsson tycks ha tillhört en mycket illa beryktad 
familj. Johans far Nils var ökånd för olika brott och ett allmänt ogudaktigt 
leverne, och sonen tycks ha gått i f aderns fotspår och bland annat 
överfallit och hotat lånsman och andra med knivar och bössor, begått rån på 
allmän våg, hållit sig från kyrkan m.m. Det framgår av rannsakningen att 
folk var mycket rådda för att vittna mot Johan. Tidelagsryktet hade sin 
upprinnelse i ett bråk mellan Johan och hans syster och svåger. Hela 
allmogen krävde med en mun på tinget att Johan Nilsson skulle dö. Tyske 
ryttaren Wilhelm Berent hade också gjort sig kånd som en fruktad 
våldsverkare. Han benämns som en "ogudaktig och helt övergiven människa" som 
hade förövat åtskilliga "grova excesser", rövat, överfallit och illa huggit 
folk på gatan, begått edsöre och hemgång; SB43 1690 17/10. 

59 Grov stöld: SC36 1686, SC65 1710, SW39 1705, SW40 1705, GL25 1746, GS61 
1744, kyrkotjuvnad: SW33 1697, dråp: SW58 1721, mordbrand och misshandel av 
fader: SXY25 1709. 

60 I denna grupp kan nåmnas udda existenser som Karl Bose ("bose"= rackare) som 
till vardags gick runt med kläderna fulla av ekorr och rävsvansar och 
försörjde sig på att flå hästar och avliva katter och hundar när han inte 
anlitades som gycklare och narr på fester; GE7 1658 21/6. Och Gudmund 
Eriksson som liksom sin far gick och tiggde och sålde visor på den skånska 
landsbygden; GL14 1726 16/5. 

61 Kungl Maj:ts kyrkolag och ordning 1686, Cap. VII paragraf 3, tryckt i 
Schmedeman (1706). 

62 GM26 1739 23/7; Jöran Jöransson 19 år, vanför hemmason, fört ett mycket 
odygdigt leverne med svordomar och fylleri, somnat under katekes 
undervisningen, gott förstånd men "haft en motvilja och stor böjelse till 
synd och odygder", GE90 1749 24/4: Lars Jonsson 19 årig soldatson, varit 
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trög att lära sig låsa trots moderns ansträngningar att undervisa honom, 
mycket begiven pä kortspel och "skalkaktigheter". 

63 Till exempel GH21 1731 29/1: Sven Månsson 16 år som hade goda kunskaper i 
kristendom, kunde vål låsa i bok och var skriven i mantal, GP46 1737 6/8: 
Hans Jöransson 16 år kunde låsa i bok och gavs ett gott beröm och vitsord av 
husbonden, SC101 1729 12/5: Erich Andersson 18 år befanns av råtten kunna 
såväl låsa i bok som katekesen utantill och hade ett gott vitsord från 
husbondfolket. Johan Larsson 15 år (SU163 1753) och Oluf Svensson 19 år 
(GP58 1748) hade fått formell tillåtelse att begå nattvarden men ånnu inte 
hunnit göra detta. 

64 Enochsson (1949), s. 86. Att detta kan ha varit allmän praxis stöds av GR87 
1754 31/5 dår prosten förklarar angående 15-årige drängen Lars Erickssons 
bristande kunskaper att han inte antog sig barnens undervisning förrån de 
kommit till den ålder att de kunde begå nattvarden "vartill Lars intet 
kommit innan han fallit i den svåra synden"! ! Det verkar hår som att prosten 
uppfattat 15 å r som den lagliga grånsen snarare ån kyrkolagens 13 till 14 år 
(tidelagshandlingen hade begåtts en kort tid före rannsåkningen). 

65 Det skedde upprepade gånger i tidelagsmålen (t.ex SW48 1714, GE92 1750, 
SXY50 1750) och vid minst ett tillfälle fann sig domaren nödsakad att också 
åtvarna prästerskapet för att de försummat undervisningen för ungdomen i 
trakten; GP56 1747 1/7. 

66 T. ex GN7 1725 1/3 (modern vådjar), GP46 1737 12/10 (skriftlig vådjan från 
fadern). Det hånde att hovrätterna och Kunglig Maj:t lät sig bevekas inför 
sådana argument når rätten ställde sig bakom den anklagades vädjanden och 
saken gällde fattiga föräldrarlösa pojkar. Se till exempel G014 1737 4/11 
(Hovrätten resolverar enligt Kungl Maj:ts utslag ) där femtonårige Anders 
Hansson benådades till 20 par spö, uppenbar kyrkoplikt och tre års arbete i 
halsjärn på fästning på grund av "sin fåkunnighet att han som oäkta barn 
saknat föräldrars omsorg och måst hos främmande tjäna och blivit lämnad utan 
undervisning". 

67 Störst var skillnaderna mellan Västernorrlands och Östergötlands län. I 
Västernorrlands län uppgavs tio anklagade i åldersgruppen 1*7-19 år ha 
bevistat nattvarden mot tre som inte fått gå, för Östergötland var 
motsvarande siffror noll mot åtta. Andelen anklagade för vilka det finns 
uppgifter är ungefär lika stor (40 respektive 47 procent). 

68 Munktell (1940c) sätter likhetstecken mellan avvita och sinnessjuka vilket 
är för snävt. I tidelagsmål betydde avvita framför allt vad man med en 
modern term kallar för förståndshandikappade. 

69 Detta framgår mycket klart i t. ex målet mot artonårige drängen Pår 
Johansson som av rätten till en början betecknas som "awittig" men "emedan 
han å färska gärning tagen 1) sökt sig undandölja, 2) gråtit, 3) bett att 
hans grova gärning inte skulle uppenbaras 4) själv kallat honom (gärningen) 
ful och 5) för det lovat bättring" så ansåg häradsrätten att Pär ändå hade 
tillräckligt förstånd för att kunna "skilja ont från gott" och dömde honom 
trots "ett stort medlidande" till döden. Hovrätten fastställde senare 
dödsdomen under förutsättning att den dömde först fick noggrann undervisning 
av prästerna; SXY10 1686 30/7. 

70 SU 1670 22/12. 
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71 GE92 1750 5/9, attest av kyrkoherde Hallman, jmfr SXY50 1750 1/10 för ett 
liknande resonemang. 

72 Se till exempel Lars Widdings porträtt av den sinnessvage tidelagaren Anders 
i Galgfàgeln (1970), och om ån inte lika uttalat, den godmodige men 
enfaldige drängen Arvid, "tjuren på Nybacken", i Vilhelm Mobergs 
Utvandrarna. 

73 Monter (1990) s. 290 ff. 

74 Tarkiainen (1973), s.30 f. 

75 Lars Joensson bekånde att han sett ryska krigsfångar begå tidelag, "vilket 
han som så var ung tog efter och låt Satan förleda sig"; GH34 1745 25/9. 
Kanske var denna uppfattning ånnu mera spridd i Finland; 19-årige 
artillerihantlangaren Carl Hinrich Remin, som sade sig vara son till en 
borgmästare i Dorpat, angav sig sjålv för tidelag begånget under den tid han 
var i rysk fångenskap då han endast var tolv till tretton år och ånnu inte 
förstod att sådant var synd "men vål hört att ryssarna bedrev sådana 
gärningar"; Justitierevisionen, Generalauditörens handlingar Nr 2, 18/3 
1730, RA. 

76 SXG21 1720 3/10; det år möjligt att den ryska civila lagstiftningen inte var 
lika sträng som den svenska. I tsar Peters krigsartiklar från 1716 räknades 
i varje fall tidelag som ett av de svåraste brotten; Engelstein (1990) 

77 Svea Hovrätts brev 17/11 1686; Svea Hovrått till Kungl Maj:t vol. 5, RA. 

78 Alan Macfarlane (1970), Keith Thomas (1971). 

79 Muchembled (1985) s. 264 ff., dens. (1984), dens. (1987) s. 139 ff. 

80 Se Tabell B4 i Bilaga. 

81 Se Tabell B5 i Bilaga. 

82 Se Tabell B6 i Bilaga. 

83 Se till exempel GE76 1738 25/11: den anklagade anför att han och vittnet 
varit ovänner och i slagsmål, råtten frågar vittnet om de efter ovånskapen 
gått till herrans högvördige nattvard och vittnet svarar ja och att de 
därefter inte varit ovänner - jävet avslås. 

84 SW102 1749 15/6. 

85 GE37 1720 30/3. 

86 GE73 1737 3/12. 

87 SC104 1730 13/5. 

88 GG19 1742 16/2. 

89 I ett av de åldsta kända svenska tidelagsmålen kom Mattis timmerman med fem 
dannemån och borgare inför rådhusrätten i Arboga den 5 juli 1501 och yttrade 
sig att han ljugit på Hindrik Bure. Sex män hade tidigare på dagen vittnat 
inför rätten att Mattis sagt att Hindrik Bure hade haft värdskap med en ko. 
Mattis belades inte med något straff för sin tillstådda lögn; Arboga stads 
tånkebok 5 juli 1501, Noreen & Wennström (1935-50), del III: s. 121. X andra 
mål dår beryktaren fälldes till straff, var påföljden trots allt måttlig. 
1597 kom Arvid i Engås inför råtten i Viste härad och gjorde Nils Persson i 
Skinne "kvitt och fri" från den "slemhet" (om påstått tidelag) som han 
tidigare tillvitt Nils. Arvid "benekade" sina tidigare ord och förklarade 
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att han aldrig visste annat med Nils än åra och redlighet. Arvid dömdes till 
40 mark i böter som skulle utläggas treskiftes. Viste härad 23/4 1596, 
Skaraborgs renoverade domböcker, GHA, mikrofilm JR 190. 

90 MeSt Rädstugubalken 30. 

91 KrLL Tingmålabalken 20. 

92 KrLL Tingmålabalken 43. 

93 SW18 1687 31/12, bötesbeloppet omvandlades till gatulopp på grund av Lars 
oförmåga att betala böterna. 

94 GG4 1656 17/9, 10/11. 

95 GN2 1697 24/3. 

96 GH9 1698 26/11. 

97 Detta stod klart för Carl i Blixnäs när han instämdes av länsman som 
sagesman och vittne i ett ryktesmäl några är efter den uppseendeväckande 
dödsdomen mot Germund Andersson i det närbelägna Lönneberga. Inför rätten 
beslöt sig Carl för att in i det längsta hävda att ryktet om torparen Nils i 
Fagerhult var sant, eftersom han fruktade att han skulle fä "värre tilltal" 
om han tog sina ord igen. Det visade sig vara en farlig taktik när rätten 
började granska vittnesmålet närmare och till sist mäste Carl tillstå att 
han pästätt längt mer än vad han verkligen hade sett. Endast kungens nåd 
räddade honom frän yxan och bålet-. Men logiken i Carls handlande var ändå pä 
sätt och vis riktig. Den tiden var definitivt förbi dä en beryktare eller 
sagesman utan vidare kunde ta tillbaka sina ord inför rätten och gä i god 
för den beryktades oskyldighet utan att riskera härdare straff än böter. Om 
däremot beryktaren lyckades kasta en skugga av misstanke pä den beryktade 
var utsikterna goda att helt slippa straff även om bevisningen var 
otillräcklig. Det var ä andra sidan en riskabel taktik i en tid av allt 
starkare krav pä bevisning och sanningens utletande. Troligen hade det för 
Carls del trots allt varit mindre riskabelt att genast ändra sig och försöka 
hävda att ryktet uppkommit i god tro; GH2 1663 1/4. 

98 Se t.ex Lenman & Parker (1980) s. 19 f., Levack (1987), s. 65. Thyrén 
(1919), s. 2, konstaterar att man endast kan finna svaga spär av 
talionsprincipen i den svenska medeltida lagstiftningen före 1600-talets 
författningar. Jmfr även med Jens Christian V. Johansens kommentar för 
danska förhållanden i Johansen (1991), s. 168. 

99 Domarreglerna 16: 8, tryckta i 1734 års lag. 

100 Almquist (1971), s. 44 f., Abrahamsson (1726), s. 632 not d., Gamla 
testamentet; Deuteronomium (Femte Mosebok) 17: 6, 19: 15, m.fl ställen. 

101 Abrahamsson (1726) s. 632 not d, 1734 ärs lag RB 17: 29. 

102 Kungligt brev till hovrätterna 30/6 1690, anfört i Munktell (1940a), s. 134. 
Hänvisningar till detta brev förekommer ganska ofta i villkorligt friande 
domar och i hovrättsassessorernas vota, se till exempel Göta Hovrätts 
protokoll 13 maj 1716 angäende soldaten Nils Eriksson som förnekat en 
tidigare gjord tidelagsbekännelse; All:10, GHA. 

103 Inom den samtida juridiska sakkunskapen rådde delade meningar om vad som 
krävdes för att gärningen skulle räknas som fullbordad. Frågan hade enligt 
lagmannen Ausen i Göta hovrätt givit upphov till en "vidlyftig dispute" 
mellan olika lärda universitet. I Wittenberg var man av den meningen att 
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beblandelsen var ett faktum först vid "ejectione seminis" medan de lärde vid 
universitetet i Jena ansåg att beblandelsen bestod i "commixtione carnis", 
det vill såga penetration. Ausen stöder den senare åsikten bland annat med 
hänvisning till att tidelag kommer från ordet tyda som "bemärker att hava 
skap uti skap" och avslutar med hånvisning till Carpzov "att om latitudo 
paenae skulle sträcka sig så långt nämligen till emissionem seminis så 
skulle ingen för sin missgärning bliva avstraffat, efter sällan någon det 
bekänner emedan han vet att dårpå följer döden."; Göta Hovråtts protokoll 
10/10 1723, G HA. De bevistekniska och straffrättsliga motiven bakom denna 
ståndpunkt som också var den som kom att tillämpas i svensk praxis, uttrycks 
ytterligare i ett betänkande från Svea Hovrätt till Generalauditören 
angående Israel Modig vid Österbottens regemente som av Regementskrigsråtten 
i Fredrikshamn dömts till döden men som förnekade att han verkligen 
fullbordat gärningen. Hovrätten framhåller att man inte kan fåsta avseende 
till om någon "emissio seminis" skett eller inte eftersom det skulle leda 
till att allt för många tidelagare skulle komma att undgå det straff som de 
gort sig förtjänt av genom att påstå att de inte fullbordat gärningen; 
Justitierevisonen, Generalauditörens handlingar nr 10, 25/11 1730, RA. 

104 Försök till tidelag nämns inte i Kristoffers landslag, men i praxis utdömdes 
ändå kropps och kyrkostraff analogt med landslagens bestämmelser om den som 
beskylles för tidelag utan att vara tagen på bar gärning; se Almquist (1938) 
för utförligare kommentar. Denna praxis fastställdes i 1734 års lag, 
Missgärningsbalken Kap 10: 2 där det stadgas att den som befanns ha haft 
"fullt uppsåt" och varit beredd att fullborda gärningen skulle dömas till 
arbete i halsjärn ett halvt år eller mera. Spöstraff och gatulopp utdömdes 
ibland som alternativ eller tillägg till fästningsarbete. 

105 Thomson (1967); till en början ingick även ris och spöslitning men senast 
från och med 1686 och kyrkolagens stadganden fullgjordes kyrkoplikten genom 
att den dömde fick stå på en sårskild pali i kyrkan under gudstjänsten. 

106 Denna gränsdragning aktualiserades i flera mål där den åtalade endast 
tillstått eller angivit att han haft tankar att begå gärningen. I SU29 1702 
19/5 anmärker domaren angående uppsåt som stannat i t anken: "så löpa dock 
tankar för människor tullfria, och kan deras ondsko fast syndaren dem 
uppenbarar, av världslig överhet och domstolar icke med plikt beläggas". 

107 Regler om vittnen och vittnesjäv: anförda stadgor, brev och förordningar i 
Abrahamsson (1726) s. 628 ff. not a; 1683 års krigsartiklar angående 
processen punkt 24 i Schmedeman (1706) s. 837 f.; 1734 års lag RB 17: 7. 

108 På en särskild förfrågan från Kungl. Maj:t 1684 svarade hovrätterna att de 
som regel tillät kvinnor att vittna; Inger (1984), s. 317. I en kunglig 
resolution av den 20 december 1697 förklaras officiellt att kvinnor var 
vittnesgilla; Abrahamsson (1726) s. 636 not a ; Inger (1984), s. 317 f. 
Detta stadgades senare i 1734 års lag Rättegångsbalken 17: 10. 

109 Den enda gången frågan aktualiserades i tidelagsmålen var när Jacob 
Gustafsson, inspektorsson från Västerås, år 1670 anklagades för tidelag av 
pigan Margreta Persdotter. Jacob protesterade i en skriftlig Supplik mot 
pigans vittnesmål eftersom "en kvinna allena må ej vittna om en mans heder, 
liv och ära". Men rätten brydde sig inte om sådana invändningar; SU3 1670 
23/7. 
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110 1734 års lag Rättegångsbalken 17: 9, detta var praxis även under 1600-talet. 
Se åven Abrahamsson (1726), s. 632 not d om vissa möjliga undantag från 
vittnesjåv. 

111 SU85 1730 4/6; angivare får vittna med hånvisning till att "slika mål åro 
allmänna brott vilka annorledes ståndigt skulle fördolda och okunniga bliva" 
och att detta var brukligt når sanningen på annat sått inte kunde komma 
fram. I GP63 1751 9/3 förklarar rätten angivaren vittnesgill i analogi med 
det undantag i vittnesjåvet för tjänare i tjänsten som görs i 1734 års lag 
RB 17: 7, där det heter att tjänstefolk får vittna om grovt brott som 
begåtts i huset når inga andra varit närvarande. Göta hovrått anmodar i GE7 6 
1738 25/11 häradsrätten att låta angivaren vittna under ed och i GN10 1727 
14/6, ST62 1742 5/10 har den anklagade givit sitt medgivande. À andra sidan 
har den anklagade på eget initiativ lyckats håvda regeln om angivares jäv i 
opposition mot åklagaren/lånsman: I SC143 1745 18/1 tillåter rätten först en 
hustru och hennes son att som länsmans inkallade vittnen avlägga vittnesed 
men den anklagade Per Eriksson jåvar med bistånd av en av nämndemännen 
vittnena som angivare enligt RB 17: 7 vilket leder till att Per frikånns. I 
GF46 1751 16/6 jåvar drängen Johan Isaksson ett av lånsmans två åsyna 
vittnen som angivare och frikånns i brist av fullt bevis från anklagelsen om 
tidelagsuppsåt. Angivare eller "delator" som det också hette definierades i 
Petter Abrahamssons utgåva av KrLL som "den som giver anledning att någon 
hålles misstänkt för något brott"; Abrahamsson (1726), s. 629 not a. I 
rättspraxis innebar det att såvål sagesmån i ryktesmål som åsyna vittnen som 
angivit saken direkt till lånsman eller indirekt via husbonde eller annan 
person, kunde betecknas som angivare beroende på omständigheterna. Någon 
entydig tolkningsprincip framgår inte av praxis i tidelagsmålen och fanns 
kanske inte heller: Flintberg redovisar för en något senare period hur 
bedömningarna om vem som var att betrakta som angivare i lagens mening kunde 
variera högst avsevårt mellan hovrätten och Kungl Maj:t i e tt och samma mål; 
Flintberg (1801), del 4 s. 496 f. 

112 SB42 1690, SC2 1636, SC87 1724, GF6 1672, GH12 1716, GL4 1696. 

113 SXH23 1704, SU94 1733, GR38 1716, GE32 1716. 

114 Sammanlagt fjorton mål: i åtta mål utan några medgivande och i sex mål efter 
återkallad bekännelse. 

115 Möjligheten att ställa någon under Guds dom reglerades första gången i 1683 
års krigsartiklar angående processen, punkt 20, i Schmedeman (1706), s. 836. 
Samma princip infördes i 1734 års lag Rättegångsbalken paragraf 32 dår det 
heter att domaren i svåra brottmål kan låmna saken "till framtiden" om det 
finns mer ån halvt bevis men den anklagade fortsätter att neka. Mera om det 
villkorliga frikännandets innebörd och användning i praxis, se Munktell 
(1940a), s. 136 ff., Inger (1976), Kap. 2. 

116 Beträffande bekännelsens centrala roll i den svenska 1600- och 1700-
talsdoktrinen, se Inger (1984) och Munktell (1940a). 

117 1683 års krigsartiklar respektive 1685 års sjöartiklar angående processen, 
punkt 23, i Schmedeman (1706), s. 837 respektive s. 963; 1734 års lag RB 17: 
37, Jmfr åven Kungligt brev till hovrätten i Dorpat 28/12 1686 i Abrahamsson 
(1726) s. 627 not e. 

118 Tortyrens roll i svensk doktrin och praxis har behandlats av Munktell 
(1939a,1940a) och Ankarloo (1984). Munktell kritiseras av Ankarloo (1984), 
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s, 257 ff. särskilt när det gäller tortyrens roll och omfattning i 1600-
talets nordsvenska trolldomsprocesser. 

119 SU70 1724 6/7. 

120 SU45 1709 14/5; Lars Ericksson beryktad av en piga och upphängd i 
handklovarna inne i tingsstugan men fortsätter att neka, befrias efter 
klagomål inför hovrätten, SW102 1749 15/6; drängen Erick Matsson angiven av. 
sin moster och hennes man, uppdragen två gånger på "pålen" med handklovar på 
händerna, bekänner och döms till döden, GR15 1685 23/2; drängen Olof Nilsson 
angiven av en piga, upphängd på våggen i handklovar, bekänner och döms till 
döden. 

121 SU45 1709 19/5. Â andra sidan fastställde hovrätterna underrätternas 
dödsdomar i SW102 1749 13/12 och GR15 1685 10/3 (se föregående not) utan 
några invändningar eller kommentarer "i resolutionerna. 

122 SW95 1748 13/8; Gillius Johansson beryktad och anklagad av sin vuxna dotter, 
suttit med handklovarna fastslagna på våggen i stallet, hotad med spö når 
han sagt att han gårna ville bekänna fast han var oskyldig, SW111 1751 19/4; 
Erik Hansson vid gripandet förts in i fähuset för att utvisa vilka kor han 
hade bolat med "då han haft handklovarna något hårt åtskruvade", GF50 1752 
18/11; Johannes Nilsson hotats med "hård medfart" 

123 GG26 1750 3/12. 

124 Totalt återkallades 106 (knappt femton procent) av de bekännelser som gjorts 
av beryktade eller angivna personer. I nästan samtliga fall rörde det sig om 
bekännelser som gjorts före rättegången och drygt hälften gällde enbart 
medgivanden om fullbordad gärning. I nästan var tredje fall bekände den 
anklagade igen efter rättens förmaningar. Fem av återkallelserna gällde 
direkt våld (SB83 1745: "hård medfart", ST22 1704: slag med käpp, GS50 1734: 
hårt bakbundna händer, GM54 1754: "hugg och slag", GE40 1722: åtskruvade 
handklovar) medan 24 rörde hot och skrämsel, i många fall från vittnen eller 
andra icke officiella personer. 

125 GE40 1722 

126 GM41 1748 28/9; Femtonårige Nils Andersson tar tillbaka bekännelse för 
comministern och befallningsman vilka hotat honom med att han skulle hamna 
på ett sådant ställe där han vore glad att få bekänna. Föräldrarna och en 
hovrättsauskultant som varit närvarande anmärker på att den anklagade 
behandlats för strängt och "nästan barbariskt" med hänsyn till hans klena 
och späda kroppstillstånd, bland annat hade han fått sitta i arrest på 
fästningen. Hovrätten friar pojken från häradsrättens straff med hänvisning 
till bristande bevis och att "bekännelsen synes ha tillkommit genom tvång 
och övertalning". GG26 1750 3/12; gossen Günne Andersson frias av 
häradsrätten från comministern Björkdahls obevisade anklagelse. Göta hovrätt 
uppdrar åt Växjö konsistorium att åtvarna comministern och kyrkoherden Hielm 
som förhört Günne med allt för stor stränghet och slagit honom med käppar. 
ST22 1701 15/7; Svea Hovrätt lämnar fjortonårige Isak Olofsson fritt att 
stämma kyrkoherden Mossberg som inte kunnat bevisa sin anklagelse med 
vittnen eller sannolika skäl, utan först genom trug och hot och sedan med 
löfte och försäkran att han som prästman skulle hålla saken hemlig förmått 
Isak att svara ja. Kyrkoherden tillstod också att han "bultat" pojken i 
huvudet några gånger med sin käpp. SU115 1741 27/2; Svea hovrätt ändrar 
häradsrättens dödsstraff över drängen Anders Johansson med hänvisning till 
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att den första bekännelsen skett på länsmans lockande och föreställning att 
han skulle slippa straff och fängelse. 

127 GR56 1736 13/9. Hovrätterna klagade över att fångar fick sitta för länge pä 
landsorten innan de rannsakades och dömdes; Svea hovrätts brev till 
underrätterna 18/9 1707 i Uppsala länsstyrelse, Landskansliet DIlea, ULA. 

128 Wieselgren (1895), Munktell (1940a), s. 156 f. 

129 Ett belysande exempel ges i GS61 1744 2/4 om drängen Jonas Simonsson som 
tagit tillbaka sin bekännelse pä inrådan av medarrestanterna i Karlstads 
fängelse där det fördes ett allmänt "svärmande och ogudaktigt väsende", för 
att senare pä Örebro slott intala en annan misstänkt tidelagare att 
återkalla sin bekännelse. 

130 Levander (1975), s. 173ff. ger flera exempel pä fångarnas kontakter med 
omgivningen i framför allt städerna. 

131 GG10 1723 7/3. 

132 Drängen Anders Bryngelsson som tagit tillbaka sin bekännelse inför länsman 
och en nämndeman och endast tillstod uppsåt trots tre åsyna vittnen som 
vittnade att de sett honom i gärningen, satt fängslad i nästan två år med 
avbrott för å terkommande rannsakningar innan målet avgjordes utan att Anders 
förmåtts göra någon närmare bekännelse. Men sådana långdragna 
fängelsevistelser var ovanliga ; GP26 1712 6/3. 

133 Inger (1976), Kap. 2; institutet "insättande på bekännelse" blev vanligt 
frän och med 1790-talet och innebar att en starkt misstänkt person mot 
vilken det fanns mer än halvt bevis insattes i fängelse eller på fästning 
intill dess han eller hon bekände. 

134 Svårare fängelse reglerades formellt först i 1734 års lag Rättegångsbalken 
17:37 där det stadgas att "I grova brottmål må domaren försöka med svårare 
fängelse att få sanningen i ljuset där bindande liknelser och omständigheter 
finnas emot den som anklagad är: förfare dock där med varsamliga". Något 
formellt tillstånd från hovrätten behövdes inte. Se närmare Munktell (1940a) 
s. 146 f. och Inger (1976) s. 31 f. beträffande rättslig reglering och 
praxis. 

135 SXH41 1740 29/3. 

136 SU70 1724, SW118 1752, SXH3 1640, SXH23 1703, GE32 1716, GL8 1712, GM41 
1748, GM53 1753, G022 1754, GP26 1712 (i samband med förhör direkt inför 
hovrätten; se hovrättsresolutionen), GP52 1744, GR14 1684, GR65 1742, GR77 
1748, GS93 1754. Dessutom hotades den anklagade med svårt fängelse i några 
mål; SC100 1728, SXH41 1740 (vaktkarlarna som fört bort den anklagade efter 
häradsrättens dom hade sagt att han skulle ha bekänt fullbordad gärning, för 
nu skulle han hamna i "svarthålet" på Gävle slott tills dess han bekände), 
GR30 1711. 

137 G022 1754 25/11; Anders Karlsson som tillstått uppsåt erkände efter svårare 
fängelse även fullbordad gärning och dömdes till döden, GP52 1744 1/12; 
Anders Persson nekade till en början men erkände efter svårare fängelse 
uppsåt och dömdes till straffarbete i halsjärn. 

138 Ankarloo (1984), s. 258 ff. 

139 Ett enda säkert belägg har hittats för en medveten frisering av protokollen 
i samband med renskrivningen; GM54 1753 22/7: Johan Osvaldsson återkallar 
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sin bekännelse som han gjort vid gripandet av "håpenhet" och - överstruket i 
protokollet - "emedan de honom då hanterat med hugg och slag". 

140 Se till exempel GR43 1726 25/10 där häradsrätten friar drangen Abraham 
Nilsson som förnekat en tidigare gjord bekännelse för kyrkoherden med 
hånvisning till att "man i mörka saker bör vara benägnare att hjålpa ån 
stjålpa, varandes båttre att giva en brottslig lös, ån pina och plåga honom 
som obrottslig år". Orden år direkt hämtade från Domarereglernas 31:a 
paragraf. I SU85 1730 4/6 anför häradsrätten att man enligt domarereglerna 
inte kan fålla Olof Månsson mot hans nekande trots ett edsvuret åsyna vittne 
och liknelser "varandes också äventyrligt och förbjudet att med tortur 
tvinga honom till en närmare bekännelse". I de flesta fall nöjde sig rätten 
med att endast hånvisa till 31:a domareregien. Allmånt om domarereglernas 
användning i p raxis, se Munktell (1939b). 

141 Burke (1982). 

142 Chartier (1984). 
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KAPITEL 3. SYNDAREN OCH STRAFFET 

Den engelska sociologen och historikern Christina Larner har hävdat 
att de tidigmoderna trolldomsprocesserna ytterst var en följd av den 
framväxande statsmaktens behov av att legitimera sin makt.l Detsamma 
skulle kunna sägas om de svenska tidelagsprocesserna. 
Kriminaliseringen och den inledande rättsliga förföljelsen var nära 
förknippad med framväxten av en stark centralmakt och en statligt 
auktoriserad rättsskipning. I den äldre lokalt präglade medeltida 
rätten stod kränkningar av det enskilda intresset (individ och 
släkt) i centrum. Till skillnad från våldshandlingar och stöld 
saknades ett entydigt enskilt målsägarintresse som kunde utgöra 
grundvalen för en kriminalisering. Tidelag var följaktligen ingen 
rättslig angelägenhet annat än som kränkande tillvitelse och 
"styggelseord". Tidelagshandlingens skadliga och farliga karaktär 
måste liksom kungens absoluta maktanspråk konstrueras utifrån ett 
föregivet allmänt och högre intresse. 

Detta allmänna och högre intresse kom i allt högre grad att 
representeras av Gud. Det var i egenskap av "styggelseverk" och 
"bannsmål" som tidelagshandlingen först infördes i lagstiftningen 
och belades med böter och botgöring.2 De försök som gjordes att 
anpassa kriminaliseringen till den lokala världsliga rättvisan och 
som innebar att djurets ägare gjordes till målsägare, blev inte 
bestående.3 Efter en tid av skärpt rivalitet mellan den andliga och 
världsliga rättsskipningen var det till sist kungen "med Guds nåde" 
som i 1442 års rikslagsstiftning föreskrev dödsstraff för tidelag 
och uppenbar kyrkoplikt för den som förskonades med livet.4 Efter 
reformationen kom kungen i allt större utsträckning att rättfärdiga 
sin makt som beroende av Gud.5 I påvekyrkans och den enskilde 
målsägarens ställe inträdde kungen som upprätthållare av Guds 
världsliga ordning och krävde ovillkorlig bestraffning av 
tidelagaren med andligt bistånd av biskop och präst. Grundvalen för 
den nya starka kungamaktens legitimitet utgjorde också grunden för 
kriminaliseringen och bestraffningen av tidelagshandlingen vid 1600-
talets början. Synd och brott sammansmälte, liksom Guds och Sveriges 
lag. 

Enligt den teokratiska doktrin som kom att legitimera den nya 
starka kungamakten, måste uppenbara syndare som tidelagare 
ovillkorligen straffas, annars drabbades hela riket av Guds vrede 
med missväxt, sjukdomar och hungersnöd som följd. Bilden av den 
vredgade och hämnande Guden genomsyrade överhetens religiösa och 
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politiska budskap under 1500-och 1600-talet. Otaliga bönedagar och 
predikningar påbjöds för att avvärja Guds vrede och mildra hans 
straffdomar. Som roten till det onda utmålades folkets tilltagande 
synder.6 I ett patent om högmålsbrott år 1563 uttrycker Erik XIV 
sitt missnöje över den växande ondskan och att grova syndare 
tillåtits sona sina brott med böter - något som omedelbart måste 
upphöra för att undvika Guds vrede och håmnd över riket.7 Karl IX 
förklarar drygt fyrtio år senare i sitt brev till invånarna i 
Memmings härad att en sådan grov missgärning som tidelag måste 
straffas, "så framt vi icke vill väcka utöver oss Guds vrede och 
samka uppå oss stora landsplågor som Gud plägar straffa både land 
och folk med när sådana missgärningar varde förskonade". I denna 
överhetspedagogik gjordes alla invånare indirekt till målsägare 
samtidigt som straffet också skulle vara avskräckande "androm till 
varnagel och exempel". Men brottets karaktär av synd gjorde straffet 
nödvändigt också för missgärningsmannen själv. Karl IX tillägger i 
sitt brev: "år och bättre att kroppen här lider sitt straff...än 
själen skulle bliva förtappad och brinna i helvetet utan någon 
återvändo".8 Detta moment hade dock knappast någon framträdande 
plats i den första tiden av kungligt kontrollerad rättsskipning. 

Avrättningen som maktritual 

Ur överhetens perspektiv erbjöd rättsskipningen och inte minst 
avrättningarna en offentlig arena där makten regelbundet kunde visas 
upp och bekräftas. Folket bjöds in som vittnen till en ritual vars 
syfte var att åskådliggöra och befästa överhetens makt. Också de 
offentliga avrättningarna var på detta sätt nära förknippade med den 
framväxande statsmakten. I varje detalj måste straffet och 
avrättningsritualen utformas för att väcka folkets fruktan och på 
samma gång få dess bekräftelse. 

De äldsta föreskrifterna om dödsstraff för tidelag präglas ännu 
av den enskilda rättens starka ställning. Straffet - levande 
begravning - skulle verkställas av djurets ägare som också hade rätt 
att unna den brottslige livet.9 Denna juridiskt ålderdomliga 
konstruktion bortföll snart och straffverkställandet övertogs av en 
offentlig skarprättare samtidigt som tidelagarens brännande i bål 
blev regel. Levande begravning kvarstod ändå formellt som ett 
alternativt straff för tidelag ända fram till 1734 års lag. Men i 
rättspraxis finns bara ett säkert belägg för att levande begravning 
verkligen har tillämpats för tidelag. År 1616 gav ståthållaren i 
Jönköping order om att 18-årige drängen Tiufrid från Sunnerbo härad 
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skulle stå sitt straff "vilket och nu skedde, att förberörde Tiufrid 
samt... kreaturet som han denne synd begått (med) bleve lagda uti 
ett stort rör tillhopa".10 Istället var det bålstraffet med sin 
tydligare anknytning till biblisk symbolik som kom att bli det 
normala straffet för tidelagaren. 

Bålstraffet var allmänt fruktat och väckte genast folkliga 
protester. Röken från bålet ansågs sprida missväxt och olyckor över 
bygden. När domen över barnamörderskan Elin Andersdotter lästes upp 
på tinget i Aska härad 1667 ropade häradsallmogen högljutt att hon 
måtte benådas med "bestrykning (risslitande) eller decollerande 
(halshuggning)" annars befarade man att "kallår" skulle bli 
följden.11 Och hustru Ingerd Gunnarsdotter vädjade "högst bedrövat" 
i november 1660 till hovrätten att hennes man och dotter som dömts 
till bålet för blodskam "måtte njuta yxan och jorden inom 
kyrkomuren" annars skulle ingen av den efterlevande släkten kunna bo 
kvar i häradet utan att drabbas av grannarnas beskyllningar att de 
brända var orsak till oäring och missväxt.12 Karl IX betecknade 
sådana föreställningar som "papistisk vantro" och misstänkte med 
goda skäl att detta var anledningen till Memmingbornas framställan 
om att få lösa tidelagaren från elden. 

De folkliga invändningarna mot bålstraffet måste tolkas med 
utgångspunkt från samtidens föreställningar om döden och livet efter 
detta. Döden var ständigt närvarande i det tidigmoderna samhället 
men närheten och förtrogenhet var inte lika med trivialisering och 
likgiltighet. Tvärtom tecknas bilden av en stor känslighet inför 
mötet med döden som gått förlorad i det moderna sekulariserade 
samhället.13 Döden markerade en övergång till en annan existens och 
ceremonierna kring döden fungerade som övergångsriter där sättet på 
vilket man dog var ytterst betydelsefullt. Det fanns dåliga och bra 
dödssätt som avgjorde den döendes vidare öde. Till en god död hörde 
en kristlig beredelse med syndabekännelse och avlösning (syndernas 
förlåtelse) på dödsbädden och helst också nattvarden.14 Den 
oförberedda plötsliga döden däremot, betraktades som en olycklig 
död. 1600-talets andakts- och bönelitteratur genomsyrades av 
dödsberedelsens centrala betydelse och rädslan för en ond bråd död. 
Under titlar som "Konst Spegel rått till att dö", "Trogne själars 
kraftiga tröst emot dödens bitterhet" eller "Hammelmans nyttige 
undervisning om en hälsosam beredelse till en god och salig 
ändalykt" utgavs direkta handböcker i det rätta sättet att genom 
böner och dödsmeditationer dagligen och stundligen förbereda sig. 
Bråddöden och i ännu högre grad självmordet och den obekände 
syndarens död, förknippades med osalighet och gengångar
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föreställningar av delvis förkristet ursprung.15 Också den goda 
döden måste enligt folktraditionen säkras genom olika yttre 
omständigheter och detaljer i begravningsceremonin som skulle 
förhindra att den döde gick igen.16 

Det är mot denna bakgrund av dåliga och bra dödssätt med 
förankring i såväl kristna som förkristna föreställningar som de 
folkliga reaktionerna måste tolkas. För den dödsdömde syndaren fanns 
fortfarande möjligheten att omvända sig och rädda sin själ vilket 
också prästernas ansträngningar att förbereda delinkventen inför 
dödsstunden syftade till. Men i folks ögon betraktades döden på 
bålet som en ond död troligen förknippad med evig fördömelse och 
kanske också med själens förintelse när den dömde brändes levande.17 
Redan det utdragna och plågsamma dödssättet bör ha väckt farhågor 
oavsett vad man trodde om själens fortbestånd. Det var väl känt att 
djävulen frestade den döende att i sista stund förtvivla och överge 
sin tro och vad kunde väl bättre komma till pass för en frestare än 
utdragna och fruktansvärda plågor.18 

I det folkliga tänkesättet smittades omgivningen av den 
avrättades olyckliga öde genom röken och askan.19 Också brännandet 
av en osalig självmördares kropp spred på detta sätt olycka över 
bygden.20 En strikt tillämpning av bålstraffet kom i motsättning 
till straffets syfte att inte bara vedergålla och avskräcka utan 
även få folket att bekräfta överhetens rätt och aktivt medverka till 
att tidelagare, blodsskändare och barnamörderskor ställdes inför 
rätta. För den anklagade fanns knappast några motiv att göra en 
frivillig bekännelse. 

Ganska snart kom också den officiella rättspraxisen att mildras 
trots kungens hårda ord till invånarna i Memmings härad. Senast från 
1640-talet blev det allmän regel att den dömde istället för att 
brännas levande först mötte döden genom halshuggning. Och under 
senare delen av 1600-talet avvisade lagkommissionen alla förslag om 
bålstraff som innebar att den skyldige skulle brännas levande med 
motiveringen "att sådant år bäst att lämna för själavådans skull".21 
Underrätterna formulerade dock fortfarande en tid sina domar efter 
lagens bokstav om brännande i eld eller levande begravning. 

Avrättningen som syndarens rite de passage 

En ändring av det kvalfulla avrättningssättet var nödvändig för att 
tidelagshandlingens hårda bestraffning skulle få en bättre folklig 
förankring. När den rena vedergällningen och avskräckningen 
mildrades kom den dömdes försoning med Gud att få ökad betydelse. 
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Brottets karaktär av synd förstärktes och det pedagogiska värdet av 
brottslingens omvändelse och uppvisade ånger ökade på bekostnad av 
den brutala avskräckningen samtidigt som betänkligheterna för att 
ange och bekänna tidelag minskade. 

I de äldre svenska kyrkohandböckerna beskrivs i detalj hur den 
dödsdömde skulle beredas, förmanas och tröstas ända in till den 
sista stunden ute på rätteplatsen. Utökade instruktioner och nya 
formuleringar visar hur prästerna vid 1600-talets slut spelade en 
allt aktivare roll för att förmå delinkventen att bereda sig för 
döden och det offentliga skådespelet.22 Fången skulle omedelbart 
efter domen besökas i enskildhet och förmanas till ett botfärdigt 
sinne. Den som genast visade ånger skulle tröstas och försäkras om 
Guds nåd. För den som vägrade att erkänna och ångra sin synd 
föreskrev handboken särskilda förmaningar med hotfulla inledningsord 
om helvetets eviga pina. Prästernas ansträngningar togs på största 
allvar. Kungl Maj:t föreskrev uttryckligen att ingen fånge fick 
föras ut på rätteplatsen utan att prästerna först fått tillräcklig 
tid att besöka den dömde.23 Samtidigt markerades också en gräns för 
tålamodet men det var endast med stor tvekan som man låt avrätta 
personer som befunnits skyldiga men vägrat att bereda sig till 
döden.2 4 

Prästens besök och förmaningar tjänade också som repetitioner 
för det offentliga skådespelet. Efter den enskilda beredeisen 
inleddes exekutionsdagen med skriftemål och nattvard innan prästen 
följde den dödsdömde ut på rätteplatsen. Inför den väntande 
folkmassan förmanades delinkventen återigen att visa en sann ånger 
och försäkrades om Guds nåd med Lukasevangeliets berättelse om Jesu 
korsfästelse och sista ord till den botfårdige rövaren (kapitel 24 
verserna 39 till 43). När detta skett skulle prästen enligt 
handboken vånda sig till de församlade i gemensam bön om att 
syndaren måtte stå fast i sin tro och dö som en salig människa. 
Bönen avslutades med psalmsång och så var det dags för prästens 
sista ord; "Käre broder (syster) tänk nu på ingenting, utan på Jesum 
Kristum, som haver lidit döden för dig: tvivla inte, han är 
visseliga med dig, och gör dig bistånd". Prästen avslutar med en 
direkt anspelning på Jesu ord till den botfärdige rövaren: "Och jag 
säger dig nu fullkomliga till, på Jesu Kristi vägnar, att i dag 
skall din sjål införas i Paradis". Skarprättaren gör sig redo för 
att utdela hugget medan prästen börjar sjunga en "gudelig" psalm. 

Kyrkohandboken återspeglar naturligtvis en idealsituation men 
det fanns en tydlig strävan från överhetens sida att göra den 
dödsdömdes sista stund till ett andaktsfullt och uppbyggligt 
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exempel. Den offentliga dödsberedelsen fick inte störas av för 
mycket vin och starka dryckers intagande och den dömde kunde på 
begäran slippa höra sin dom upplåsas på rätteplatsen för att dämpa 
dödsångesten.25 Vad själva dödsberedelsen ankommer var det inte alla 
förunnat att få en sådan uppmärksamhet och prästerlig omsorg som den 
dödsdömde och ångerfulle syndaren. 

Mot denna bakgrund blev berusade och darrhänta skarprättares 
misshugg ännu mer upprörande. Befallningsman Jöns Erichsson anförde 
indignerat i en relation till rätten hur "nykter och gudeligen" 
Christopher Larsson hade berett sig inför döden så att han "icke det 
ringaste mer smakade än allenast herrans högvärdige nattvard" och 
sedan utan fruktan gått upp på bålet endast för att utsättas för 
skarprättarens misshandel.26 Och Kyrkoherden Herr Magister Byrelius 
som ledsagat Per Matsson ut på råtteplatsen framhöll att efter en 
sådan exekution torde det bli svårt för prästerna att följa någon 
fånge ut, eftersom delinkventen i fruktan för att plågas lätt kunde 
råka i förtvivlan, vilket prästerna inte kunde ta på sitt ansvar.27 

Kvarstående farhågor om kroppens förintelse 

Förändringen av avrättningssättet och den offentliga ritualens allt 
mer sakrala karaktär innebar en förskjutning i straffets 
legitimering från vedergällning och brutal avskräckning till 
syndarens omvändelse och straff som en nödvändig "rite de passage" 
för en salig hädanfärd. Allmogens vädjanden och protester mot 
bålstraffet tycks ha upphört strax efter 1600-talets mitt när 
hovrätternas nya straffpraxis blivit allmänt känd.28 I folkets ögon 
kan tidelagarens död inte längre ha framstått som en allt igenom ond 
död. Men hos den dömde själv och hans anhöriga kunde straffet 
fortfarande väcka allvarliga farhågor. Jon Oluffson som var dumbe 
(dövstum) menade att om han skulle bekänna "så uppbrännes hans kropp 
och själ, jag kan alltså intet komma till guds rike". Först sedan 
hans bror med teckenspråk övertygat honom i arresten att själen var 
odödlig, "kommande utur kroppen, förder av de helige änglar i guds 
rike" kunde han förmås att bekänna.29 

I Jons farhågor kan man fortfarande ana den gamla "papistiska 
vantron" om eldens kraft att förinta både kropp och själ - kanske 
mot bakgrund av en okunnighet om den nya straffpraxisen. Men även 
när själen redan lämnat kroppen i samband med halshuggningen 
kvarstod en grund för tveksamhet så länge kroppen inte fanns kvar 
och kunde begravas. Philip Pusar kände sig visserligen mycket 
lättare till mods efter sin tidelagsbekännelse, "dock skulle han 
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gårna sett och önskat att hans kropp kunnat få begravas".30 Lars 
Klingas hustru vädjade "med gråtande tårar" att "det måtte tillåtas, 
hans kropp efter utståndet straff, att i kista förvara och begrava 
låta".31 

Officiellt hade reformationen avskaffat varje samband mellan 
villkoren för den avlidnes salighet och vad som sedan hände med den 
döda kroppen.32 À andra sidan hade hedningar, självmördare och grova 
brottslingar allt sedan medeltiden förvägrats en kristlig begravning 
på kyrkogården. De avlidnas kroppar fortsatte att på detta sätt 
utnyttjas för att statuera exempel och skilja ut de saliga från de 
osaliga och de gudfruktiga från de mindre gudfruktiga. Beroende på 
den avlidnes leverne och dödssätt, rangordnades 
begravningsceremonierna under 1600- och 1700-talet från "årliga" 
begravningar till olika former av "nesliga" begravningar varav de 
mest nesliga innebar att kroppen grävdes ner av skarprättaren i 
skogen eller på rätteplatsen.33 Att inte få en ärlig begravning på 
kyrkogården under högtidliga ceremonier var inte bara vanhedrande 
utan kunde också vara ödesdigert. Hos folket och även hos en del 
präster fanns fortfarande en uppfattning om den "vigda jordens" 
(kyrkogårdsjordens) betydelse. Den som inte begravdes på kyrkogården 
hade inte lika stor möjlighet att bli salig.34 Men ett ännu värre 
öde var antagligen att inte få begravas alls - "ej må han i jorden 
läggas" heter det belysande nog i en dödsdom för tidelag från 1630-
talet.3 5 Också brännandet av den avrättades kropp väckte på detta 
sätt rädsla - en rädsla som hade sin grund i föreställningen om 
jordfästandets avgörande betydelse för livet efter detta. 

Vädjanden från dömda och anhöriga om att få begrava kroppen 
efter halshuggningen förekommer då och då i rättsprotokollen under 
1600-talet och början av 1700-talet. Flera starkt ångerfulla eller 
förtvivlade personer förskonades också från elden under denna tid.36 
Till en början kunde sådana benådningar innebära att den halshuggna 
kroppen fick begravas avsides på kyrkogården. Det gällde till 
exempel Oluf Wärme som år 1675 angivit sig själv för tidelag och 
uppvisat stor ånger.37 Men Lars Klingas förtvivlade hustru fick nöja 
sig med att se mannens kropp grävas ner på rätteplatsen.38 Det 
sistnämnda blev efter 1698 allmän regel vid benådningar från bålet 
och i de fall då en anklagad erkänt sig skyldig men dött i fängelset 
före exekutionen.39 

Men på sikt tycks även dessa betänkligheter ha mattats. Längre 
fram på 1700-talet lyser denna typ av vädjanden och benådningar med 
sin frånvaro i det studerade rättsmaterialet. För personer som dömts 
till döden för andra brott kunde tidelagarens slut till och med ses 
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som ett båttre alternativ. Under normala förhållanden innebar 
halshuggning trots allt en ögonblicklig död med ett minimum av 
fysiskt lidande. Hjort Jan Persson som förgiftat sin mormor tillstod 
således att han bekånt tidelag endast för att få ett lindrigare 
dödsstraff, och Erich Andersson ville hellre avrättas för tidelag än 
hängas i galgen som tjuv eftersom han menade att den förra döden 
"skulle bliva honom lindrigare".40 

Förmaningar och andlig tortyr 

Ur domarens och rättens perspektiv sammanföll intresset av syndarens 
omvändelse och försoning med de nya bevisreglernas höga värdering av 
den egna bekännelsen. När fysisk tortyr normalt inte var tillåten 
måste den anklagade förmås att bekänna på annat sätt. Under framför 
allt 1600-talet utvecklades olika förhörsmetoder som innebar att 
starkt misstänkta personer försattes i dödsångest. Vanligen skedde 
det genom att hovrätten låt utfärda en dödsdom med order att föra ut 
fången på en iordningställd rätteplats. Med halsen på stupstocken 
förmanades den misstänkte att göra sin "yttersta bekännelse". Om 
detta lyckades verkställdes exekutionen omedelbart, om den 
misstänkte fortsatte att neka inställdes exekutionen och fången 
fördes enligt befallningsmannens hemliga instruktioner tillbaka till 
arresten - ofta för att senare släppas fri.41 Metoden användes 
flitigt vid mitten av 1600-talet men blev så småningom känd. Måns 
Jonsson råddes till exempel av en granne att fortsätta neka "intill 
dess hans huvud skulle låggas på stocken". "Når de ingen bekännelse 
får av dig så måste de släppa dig, så haver jag gjort och på det 
sättet sluppit".42 Vid slutet av 1600-talet användes taktiken allt 
mer sällan för att alldeles försvinna på 1700-talet. 

Den andliga tortyr som den misstänkte utsattes för byggde på 
skräcken för att dö obekånd men förutsatte också att värdet av den 
yttersta bekännelsen inte äventyrades av straffet. Om den anklagade 
redan på förhand var förlorad genom att utsättas för ett 
avskräckande straff som inte lämnade något hopp, fanns knappast 
några motiv att bekänna ens i den yttersta dödsstunden. Men också 
under mindre dramatiska former bör förmaningar och hot om den 
obekände syndarens eviga fördömelse ha visat sig mer effektiva när 
straffet inte längre ingav samma ödesdigra farhågor som tidigare. 
Det världsliga straffet var trots allt litet och snabbt övergående 
jämfört med helvetets eviga pina. I starka ordalag utmålades det 
ändlösa lidande som väntade den obekånde syndaren i kontrast till 
den nåd och salighet som skulle vederfaras den som bekände sina 
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synder och stod sitt straff. Prästerna spelade även under 
rättegången en viktig roll för att på detta sätt förmå den anklagade 
att bekänna. När rättens och domarens ord inte var tillräckliga 
kunde den anklagade föras avsides och förmanas av en tillkallad 
präst. Så förmåddes till exempel gifte bonden Lars Larsson efter 
långa förhör i rätten att bekänna fullbordad gärning sedan vice 
pastorn frågat om han kunde svåra på sin själs salighet att han var 
oskyldig och att "han såsom en syndare aldrig kan vånta sin 
missgärnings förlåtelse inför Gud så långe han till synden nekar och 
den icke bekänner" men om han däremot tillstod och ångrade sin synd 
"av allt sitt hjärta"., "skall han finna sitt samvete lättat och 
kunna göra sig om sin missgärnings nådiga förlåtelse av den 
kärleksfulle Guden alldeles försäkrad". Lars bekände under "ymnige 
tårar" och förklarade sig villig att dö "allenast han i sommar finge 
vara hemma hos sin hustru och fattiga barn att hjälpa dem med hö och 
sädesbärgningen".."ber likväl om försköning efter (som) synden 
begåtts i hans ungdom".43 Men denna typ av långdragna mål var trots 
allt ovanliga. Den överväldigande delen av alla bekännelser gjordes 
direkt inför rätten utan föregående nekande eller endast efter en 
kort inledande förmaning "att giva Gud åran och betänka sin 
salighet". Kanske hade prästernas förmaningar sin största betydelse 
redan före rättegången. Den första åtgärden när någon angivits och 
gripits för tidelag var ofta att föra den anklagade till prästgården 
eller också kallades prästen att besöka fången i arresten. Ofta hade 
den anklagade på detta sått förmåtts göra en bekännelse i vittnens 
närvaro redan före rättegången. 

Guds vrede och omsorgen om syndarens själ 

Rädslan för att drabbas av Guds vrede var ett starkt motiv för 
vittnen att ange den skyldige. Förtigen synd var delad synd och Guds 
hämnd drabbade inte bara kollektivt med hungersnöd och krigsolycka 
utan också personligt och direkt.44 Det är denna rädsla för den 
personliga gudshåmnden som framträder tydligast i rannsakningarna. 
Vittnet Nils Nilsson förklarade att om han skulle förtiga det han 
nyss sett så gjorde han sig "lika delaktig" i synden, "Gud nåde mig 
så visst jag kommer illa ut..".45 Plötsliga motgångar eller en 
häftig sjukdom försatte vittnet i en svår situation. Änkan Barbro 
hade tänkt tiga med saken "av ömhet" för gärningsmannen, men måste 
uppenbara sin hemlighet på sjukbädden. Hustru Karin som legat sjuk 
länge var övertygad om att detta var Guds straff för att hon tigit 
med sin svärfader.46 Tidelagaren satte inte bara sin egen själ i 
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fara utan tillfogade också vittnet ett "samvetssår". Ur detta 
perspektiv var den ofrivilliga åsynen av en tidelagshandling en 
börda och vittnen beklagade sig ofta över att de "så olyckligen" 
kommit att få se gärningen bedrivas. 

Når avrättningssåttet ändrades och försoningsmomentet i 
avrättningen förstärktes innebar det att vittnen nu också kunde 
motivera sin angivelse utifrån en sorts yttersta omsorg om syndarens 
bästa. Lars Carlsson från Hjorthyttan berättade "med gråtande tårar" 
att hustruns "tårar, ängslan och suckan" sedan hon överraskat honom 
i gärningen, hade bevekt honom att låta henne ange synden för 
prästerskapet. Nämnden intygade att de aldrig försport annat än 
sämja och enighet mellan dessa makar som hade fostrat sex barn 
tillsammans.47 Likaså kunde anhörigas sorg och bedrövelse mildras 
något av den lättnad som man trots allt kunde känna över att den 
skyldige försäkrades en evig salighet. Lars Perssons fader som var 
känd som en beskedlig, gudfruktig och ärbar man, ställde sig upp och 
förmanade gråtande sin son att göra en uppriktig bekännelse eftersom 
det enda som kunde lindra föräldrarnas "odrägliga sorg och 
bedrövelse" var en försäkran om sonens syndaånger, förlåtelse och 
eviga välfärd.48 I anhörigas ögon kunde det obarmhärtigt hårda 
straffet till och med vara att föredra framför de faror som väntade 
en obekänd och förtvivlad syndare. Johan Matssons moder ställde 
vittnet till ansvars för att först ha gripit sonen och sedan låtit 
honom undkomma med risk för att han "gjorde av med sig på något 
sätt". "Gud låte honom komma igen ännu en gång, jag finge då tala 
vid honom och han finge stå sitt straff och bli guds barn ".49 
Oavsett vilka personliga relationer vittnet hade till den avslöjade 
tidelagaren minskade betänkligheterna för angivelser när straffet 
inte längre var liktydigt med en ond död under fruktansvärda plågor. 

Den brutala avskräckningen och vedergällningen hade vid 1600-
talets mitt tonats ner till förmån för den dömdes försoning med Gud. 
Detta var antagligen en avgörande förutsättning för de många 
angivelser och bekännelser som senare skulle komma. Förändringen 
handlade ytterst om överhetens behov av att legitimera sin makt. Men 
förändringen kan också uppfattas som en anpassning till folkliga 
attityder och föreställningar. Det fanns i det offentliga straffet 
en ståndigt närvarande spänning mellan skådespel och folklig opinion 
som har betonats sårskilt av Michel Foucault.50 Avrättningens 
symbolik tillägnades och utnyttjades av folket på andra sått än vad 
överheten förväntade sig. Offentligheten innebar att åskådarna i 
vissa situationer kunde utmana makten och att överhetens 
representanter direkt utsattes för folkmassans reaktioner. Denna 
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spänning framträdde tydligt i den svenska bestraffningen av 
tidelagsbrottet når den skyldige dömdes att brännas levande på bål 
eller når skarprättaren missade sitt hugg. Men när Foucault 
beskriver straffet i Europa ända fram till de stora reformerna på 
1700- och början av 1800-talet som ett uttryck för en terroristisk 
maktteknologi där tortyr och kvalfulla dödsstraff syftade till att 
demonstrera furstens oinskränkta makt direkt på brottslingens kropp, 
så gäller detta inte längre för tidelagsbrottet från 1600-talets 
mitt och knappast heller generellt för straffpraxisen i Sverige vid 
denna tid.51 Straffet var inte uttryck för en makt som bara kunde 
förhärliga sig själv genom fysiskt våld, "en makt som inte behöver 
ange något skäl för att tillämpa sina lagar, utan bara behöver 
utpeka sina fiender och visa vilken kraft som hotar att drabba 
dem".52 De ständiga upplopp och "schavottoroligheter" som Foucault 
talar om förkorn sällan i Sverige.53 

Â andra sidan går det inte heller att instämma i den motsatta 
uppfattningen att de offentliga avrättningarna endast var en 
anpassning till en ociviliserad folklig brutalitet och likgiltighet 
inför andras lidande, vilket är utgångspunkten för en av Foucaults 
skarpaste kritiker.54 Angivelsen och straffet kunde motiveras 
utifrån både rationella och humanitära skål som tidelagarens enda 
säkra frälsning från helvetet och ett långt större lidande i livet 
efter detta.55 Det innebar inte att spänningen mellan maktens 
skådespel och folkliga uppfattningar och strategier hade upphävts 
utan bara att den tog sig nya oförutsedda uttryck. 

Självangivelser 

Under 1600-talets senare del och framförallt under 1700-talet kom 
allt fler människor att ange sig själva för tidelag. Totalt sett 
utgjorde sjålvangivelserna sjutton procent av alla tidelagsmål under 
perioden 1635-1754 men för vissa perioder och områden var andelen 
ännu högre. I Blekinge utgjordes varannat tidelagsmål av en 
självangivelse, men då var å andra sidan den den totala frekvensen 
låg. Relateras frekvenserna istället till befolkningen framträder 
det dåtida Västernorrlands lån som det utan tvekan mest högfrekventa 
området. Likaså var det befolkningsrelaterade talet för länen i Svea 
hovrätt under sista perioden högre än motsvarande siffra för Göta 
hovrätt. 
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TABELL 7. Antalet självangivelser för tidelag 1635-1754. Valda 
perioder. Absoluta tal. 
Period Svea Hovrätt Göta Hovrätt S:a 
1635-1684 10 5 15 
1685-1724 54 33 87 
1725-1754 64 83 147 
Totalt 128 121 249 

I de allra flesta fall gällde bekännelserna gärningar begångna för 
länge sedan. Nästan aldrig fanns det några vittnen till handlingen 
och som regel hade personen ifråga inte heller varit misstänkt eller 
beryktad. Under sådana omständigheter fanns det andra vägar att gå 
för att få syndernas förlåtelse än att ange sig själv för rätta och 
undergå det världsliga straffet. Enligt den reformatoriska 
ståndpunkten var det i princip tillräckligt med en syndabekännelse 
direkt inför Gud.56 Men så länge synden inte var känd för någon 
annan människa kunde den ångerfulle syndaren också begära hemligt 
skriftermål och efter bekännelse och uppvisad ånger få absolution 
(syndernas förlåtelse) av prästen. Ett sådant hemligt skriftermål 
fick på inga villkor avslöjas hur grov synden än var.57 Säkert var 
det många tidelagsbekännelser som på detta sätt aldrig kom till 
offentligheten. Vilka motiv fanns då för att ange sig själv inför 
rätta och under vilka omständigheter gjordes självangivelserna? 

Bekännelser i stunder av sjukdom och livsfara 

Vissa självangivelser hade sin grund i situationer av omedelbar 
livsfara och svår sjukdom. Ryttaren Sven Håkansson greps av 
dödsångest när hans regemente stod uppställt i "slaktordning" i 
väntan på fienden. Han befarade att om han då omkommit utan att ha 
bekänt sin tidelagsgärning "hade han aldrig blivit salig".58 Per 
Ersson Flygare lovade sig själv när han stod på ett isflak mitt ute 
på Skultunaån att han genast skulle uppenbara sin tidelagssynd om 
han klarade sig i land med livet i behåll.59 Femtonårige drängen 
Olof Pärsson bekände för matmodern, kapellanen och flera andra när 
han låg svårt sjuk i mässlingen och var nära att dö.60 

Skräcken för att dö obekänd var stark och bekännelsen på 
dödsbädden den sista möjligheten att undvika en hotande osalighet. 
Om inte syndamedvetandet hade väckts tidigare så påmindes den 
obekände syndaren om sin osäkra situation i stunder av hotande 
livsfara. Dödsstunden var avgörande för saligheten. "Når varde vi 
alldeles frälste ifrån ondo? Då vi uti en salig stund det är: i tron 
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på Kristum skiljas från denna världen" heter det i katekesens 
"enfaldiga" förklaring.61 Mot den bakgrunden kunde bekännelser i 
sista stund också vara uttryck för en mer eller mindre medveten 
strategi. Det var på den yttersta bekännelsen det ankom. Varken 
världsligt straff eller hemligt skriftermål var nödvändigt. Jonas 
Danielsson lugnade sitt dåliga samvete med förvissningen om att han 
skulle bekänna för prästen den dag han låg på sin dödsbädd.62 Också 
vittnen kunde på detta sätt skjuta upp sitt vittnesmål in i det 
sista.63 

Men denna strategi var samtidigt riskabel. Att lita på 
dödsstunden är osäkert förmanar Jesper Svedberg i en predikan till 
ungdomen. Döden kan komma oförmodligen. Var finns den försäkran att 
du ska bli gammal?! Och även om döden inte överraskar "så är dock 
ovisst huru skickelig du då varder att allt finna och allt 
vederbörligen rätta".64 Visserligen gäller regeln att "bättring är 
aldrig sen när hon är ren" men samtidigt gäller också att "en 
bättring sen är sällan ren".65 

Avskräckande exempel fanns på nära håll. Det berättades till 
exempel om den tidelagsberyktade Johan Nilssons fader att når hans 
lekamen skulle jordfästas låg "en stor och mycket faselig orm" nere 
i graven. Fadern hade levt ett ogudaktigt liv men också begått svåra 
synder som avslöjades först efter hans död.28 Ormen var ett säkert 
tecken på osalighet och troligen också att den avlidne skulle "gå 
igen".66 

Men omständigheterna kunde också spela den sent bättrande 
syndaren ett spratt. Når den svåra sjukdomen gav vika eller den 
förmodade dödsfaran försvann förvandlades den yttersta bekännelsen 
till en angivelse, i varje fall om den gjorts i prästens och flera 
andra personers åhöran. En mindre del av självangivelserna kan på 
detta sätt betraktas som misslyckade försök att skjuta upp 
bekännelsen in i det sista. Några av dessa bekännelser togs också 
tillbaka når faran var över med förklaring att de gjorts 'under feber 
och yra.67 

Bekännelser inför hotande straff 

En andra och vanligare kategori av självangivelser gjordes av 
personer som redan var fängslade för andra brott. En del av dessa 
bekännelser syftade till att befria samvetet inför ett förväntat 
eller redan utdömt dödsstraff. Soldaten Anders Olsson bekände i 
arresten efter en dödsdom för blodskam med sin hustrus syster.68 
Kronobåtsman Anders Boman hade dömts till döden för kyrkotjuvnad.69 
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Olof Jöransson bekände sedan han gripits och rannsakats för dråp på 
sin styvsvärfar.70 

Andra gjordes av mera kortsiktiga skäl och togs snart tillbaka. 
I ett par fall uppgavs som redan nämnts avsikten att få ett 
lindrigare dödsstraff. Men det vanligaste syftet tycks ha varit att 
undkomma eller fördröja verkställandet av hårda kroppsstraff. Ofta 
rörde det sig om soldater som gripits för rymning eller olika 
disciplinbrott och dömts till spöslitning. Gardessoldaten Erich 
Modig hade till exempel sålt sina livrieskor och dömts att löpa 
gatlopp. När han skulle föras ut på "rännarbanan" i Stockholm 
bekände han att han begått tidelag för tre år sedan. Bestraffningen 
inställdes och Modig fördes istället till tinget i Sjuhundra härad 
där gärningen skulle ha förövats. Inför tinget återkallade han strax 
sina ord.71 Transporten till och från tinget kunde också innebära 
vissa möjligheter. Förrymde soldaten Anders Löfgren förklarade att 
han hade bekänt tidelag eftersom han "försökt vad det voro att löpa 
gatlopp" och nu "något hisnade" inför det straff som han befarade 
skulle bli ännu hårdare. Men han hade också tänkt att bekännelsen 
skulle ge honom tillfälle att rymma igen under fångtransporten.72 
Det är troligt att denna typ av taktiska bekännelser gjordes ännu 
oftare inför de militära domstolarna, kanske också i syfte att 
straffa -it sig från tjänsten. Generalkrigsrätten anmärker i en 
resolution över gardessoldaten Erich Sjöberg som bekänt tidelag när 
han skulle utstå ett disciplinstraff och sedermera återkallat 
densamma inför civil domstol, att Sjöberg hade blivit inspirerad av 
grenadiären Taxing som i sin tur också inspirerat gardessoldaten 
WalIman att göra sådana bekännelser inför regementsrätten i tanke 
att komma ur krigstjänsten.73 

En viktig förutsättning för dessa taktiska bekännelser var 
paradoxalt nog den egna bekännelsens starka ställning i den 
juridiska doktrinen. En bekännelse kunde knappats ignoreras utan 
måste tas på allvar. Samtidigt var det känt att en bekännelse alltid 
kunde återtas, i synnerhet när andra bevis och skäl inte var för 
handen. Å andra sidan ska inte den medvetet beräknande sidan av 
dessa bekännelser överdrivas. De flesta gjordes uppenbarligen i 
stark ångest. Erich Modig förklarade till exempel att han varit 
"helt desperat" och då hellre ville mista livet än undergå 
gatloppen.74 Gatloppsstraffet var fruktat som ett vanligt militärt 
disciplinstraff.75 Som mest tvingades den dömde att springa nio 
gånger genom ett led av trehundra man. I soldaten Jonas Hierpes 
berättelser framställs gatloppsstraffet som i en mardrömssyn. Inför 
hovrätten berättade Hierpe att han vid ett tillfälle hade gått vilse 
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och vid återkomsten till regementet hade två korpraler med dragna 
vårjor tvingat honom fram mot en bro dår en lång gata av soldater 
stod uppställda med spön i händerna, och i åndarna på spöna hade en 
del bundit "skosöm, knappar och sömnålar och somliga fnöske med eld 
uti" så att det skulle "så mycket mera bita på dess rygg",76 Men det 
vanliga spöstraffet och fåstningsarbetet var minst lika fruktat. 
Hans Olsson Stake som gripits för stöld bekände tidelag sedan han 
hört domen på tre års fåstningsarbete låsas upp. Samtidigt avslöjade 
Stake att han redan gjort hemlig bekännelse för fängelseprästen med 
begäran att den skulle uppenbaras om domen innebar att han skulle 
föras till Marstrand (den sistnämda begäran kunde prästen dock inte 
erinra sig). Stakes önskan vederfors och det berättades att han 
förberett sig "gudfruktligen och väl" till döden.77 

Den straffrättsliga utvecklingen innebar att de plågor och 
långvariga umbäranden som de allt vanligare kropps och 
fästningsstraffen representerade, alltmer ställdes i kontrast till 
den ögonblickliga och ceremoniella döden på stupstocken. I vissa 
situationer kunde dödsstraffet vara att föredra. De flesta 
tidelagsbekånnelser som på detta sätt gjordes av fängslade och 
arresterade personer var allvarligt menade. Mindre ån hälften 
återkallades. Om de också var sanna kan vi omöjligen veta. 

Ont samvete 

De allra flesta sjålvangivelser gjordes emellertid av personer som 
varken var svårt sjuka eller arresterade för något brott. Den andra 
november 1731 avrättades den tjugofemårige drängen Oluf Ericksson på 
rätteplatsen i Underum i Boteå socken i Ångermanland, efter att 
självmant ha uppenbarat för prosten och kyrkoherden magister 
Dahlman, att han först på sitt sjunde och åttonde år hade försökt 
begå tidelag, och senare på sitt tionde och femtonde år verkligen 
fullbordat samma gärning. Ingen hade någonsin kunnat misstänka eller 
förstå att Oluf skulle ha bedrivit några grova synder.78 

Ofta hade den ångerfulle som i Olufs fall gått direkt till 
prästen eller länsman och bekänt. Bekännelsen hade som regel 
föregåtts av en längre tid av stark oro och ångest vanligen 
betecknad som samvetskval och ett "ont samvete". Bonden Olof Jönsson 
hade plågats svårt i två års tid så att han "ingenting kunde taga 
sig före" utan måst bekänna först för sin hustru och sedan för 
kyrkoherden och sina grannar att han begått tidelag när han var 
arton år.79 Gamle husmannen Gudmund Olofsson sa sig inte haft någon 
ro "varken natt eller dag" för att han som liten pojke hade "bolat" 
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med sin faders ko.80 Samvetsångesten beskrivs ofta som ett sting i 
hjärtat eller att hjärtat var "klämt". Hjärtat och blodet var 
samvetets säte och plötsliga blödningar kunde tolkas som yttre 
tecken på skuld precis som "gråtande tårar" bekräftade en uppriktig 
ånger. Göta hovrätt noterar att Anders Danielsson utropat inför sina 
rotebönder att hjärtat skulle brista om han fortsatte att dölja sin 
synd "och i detsamma har blodet sprungit genom näsan på honom".81 

Vad var det då som väckte samvetet? I stor utsträckning var det 
en fråga om ålder och mognad. De som angav sig själva var i 
genomsnitt betydligt äldre än de som beryktats och angivits (Tabell 
8) . Det gällde i synnerhet självangivelser som gjorts under 
samvetskval. Bekännelserna gällde oftast gärningar begågna i 
ungdomen då kunskapen och syndamedvetandet var svagare. Oluf 
Eriksson hade inte förstått att det var "illa gjort" förrän han 
kommit till mognare ålder. Med åldern ökade exponeringen för kyrkans 
budskap med katekesförhör och nattvardsgång samtidigt som motgångar 
och kroppsliga umbäranden påminde om syndarens utsatthet. En 
speciell predikan eller ett nattvardsbesök uppges ibland ha varit 
utlösande. Soldaten Rasmus Holmquist berättade att han blivit så 
rörd efter en predikan i Rökets församling att han alltsedan den 
dagen grät och jämrade sig både natt och dag "åstundandes ingenting 
högre än få lida straff för sin gärning".82 I några fall har 
läsningar av andakts- och böneböcker varit avgörande. Gifte 
båtsmannen Petter Östberg började känna samvetskval när han läste i 
en bok med titeln "Samvetsplåster". Ju mer han läste ju mer vaknade 
samvetet och till sist måste han bekänna, först för stadens kapellan 
och sedan också för kamraterna på fregatten Svarta Örnen där han 
genast sattes i arrest.83 

TABELL 8. ÅLDER; Personer som angivit sig själva fördelade på 
åldersgrupper under perioden 1635-1754. 

Hovrätt Åldersgrupper 
7-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60< N B* 

SH 
GH 

1 

2 

13 
8 

26 

22 
12 

20 

30 
36 

7 
9 

89 40 
97 23 

SH+GH 3 
* uppgift saknas. 

21 48 32 66 16 186 63 
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Olycksbådande varsel, drömmar och syner förekommer också i 
bakgrunden. Gudmund Olofsson påmindes om sin barndoms tidelagssynd 
genom en dröm och tyckte sig höra att det ropades på honom.84 
Stadsbåtsmannen Alexander Söderbom hörde ett gråtande ljud från 
trädtopparna så snart gärningen var fullbordad vilket föranledde 
honom till "en besynnerlig eftertanke, ånger och tårar".85 Grässtrån 
som föll i kors, korpar som kraxande flög över huvudet, onda drömmar 
och hörselförnimmelser av olika slag tolkades som varningar. 

Föreställningar om syndarens utsatthet för frestelser och 
demoniska uppenbarelser förstärkte ångesten ytterligare.86 
Rotebönderna berättade att deras soldat Anders Olofsson en natt 
stått vid fönstret drypande av svett och sagt att han var rädd att 
"skam" som stod på gården skulle ta honom. Kort därefter angav han 
sig själv för tidelag.87 I soldaten Per Jonsson Rams torp hade det 
bultat och ropat på nätterna tills en lång svart karl kommit in med 
ett eldkol och lyst på honom och hans hustru i sängen, varefter Ram 
blev tvungen att ange sig själv så att han kunde stå sitt straff och 
"komma att dö en salig människa". Pers hustru bekräftade allt vad 
som hänt med bultningarna och det nattliga eldskenet, men hade dock 
inte sett "själva karln".88 

I en del fall har ångesten drivit den samvetsplågade att 
bekänna hemligt för prästen, men uppenbarligen har det hemliga 
skriftermålet inte förmått ge annat än tillfällig lindring. Det 
kunde förstås bero på prästens bemötande. Erich Mattsson avfärdades 
med orden "Gud bättre, gud bättre kom hit en annan gång". Vid nästa 
besök läste kyrkoherden endast något ur kyrkoordningen med tillägg 
"att han sett många för slika synder mista huvudet".89 Men även när 
det hemliga skriftemålets ritualer och andemening bättre uppfylldes, 
upplevdes syndaförlåtelsen som otillräcklig. Abraham Eriksson hade 
först bekänt hemligt för kapellanen Dalenius och brukspredikanten 
Ekeblad men inte fått någon samvetsro förrän han också angivit sig 
för länsman.90 Ibland kan uppenbarandet av bekännelsen ha skett på 
prästens uppmaning. Erik Staffansson ställde sig på kyrkvallen och 
ropade ut sin synd sedan hans själasörjare Kiellgren rått honom att 
inte hålla bekännelsen hemlig.91 Men i de flesta fall tycks den 
hemliga bekännelsen inte ha varit aktuell trots att det var till 
prästen man oftast vände sig. Det hände till och med att den 
ångerfulle själv ropade in vittnen i rummet för att göra sin 
bekännelse uppenbar.92 För soldaten Anders Nilsson Stoorknapp var 
det inte tal om någon hemlig bekännelse. Han hade flera nätter haft 
besök av den onde i röda kläder tillsammans med en stor svart hund 
med ett brinnande ljus i svansen. Den onde hade uppmanat honom att 
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ta livet av sig och Anders önskade nu stå sitt straff "ju förr ju 
hellre".93 

De samvetsgrundade självangivelserna har alla gjorts i akuta 
ångesttillstånd, en del kanske utan närmare tanke på vare sig 
hemligt skriftermål eller det hotande straffet. I något mål framgår 
det tydligt att den som angivit sig själv inte har haft följderna 
klara för sig.94 Men i allmänhet tycks man ha varit väl medveten om 
det straff man riskerade. Båtsmannen Jacob Pårsson Kaukou förklarade 
till exempel att han efter några års växande oro beslutat "sätta all 
fruktan för det värdsliga straffet å sido" och frivilligt ange sitt 
brott. Efter bekännelsen hade han fått en "särdeles samvetsro och 
lisa, väl vetandes att han hade en nådig Gud i himmelen och sina 
synders förlåtelse för Kristi skull, bedjandes icke heller för sitt 
liv utan gärna vill lida för dess slemma gärningar" vilket också 
skedde.95 

Det finns i många självangivelser och i synnerhet de som gjorts 
med hänvisning till samvetsångest, en tydlig vilja att utstå det 
världsliga straffet som knappast skulle varit möjlig utan den 
kvalfulla avrättningens ersättande med halshuggning och en ökad 
betoning av försoningssymboliken. Åsynen av personer som avrättades 
för tidelag väckte inte längre enbart fruktan utan kunde också inge 
en vilja hos den fördolde syndaren att uppenbara sin hemlighet och 
utstå straffet. Båtsmannen Johan Andersson Ekekvist angav sig själv 
efter att ha sett några personer avrättas för tidelag i Stockholm. 
Han hade länge haft "hjärteånger" och alltid fruktat för någon bråd 
död så att han inte skulle få "bekänna sig".96 

Självangivelserna betraktades också från början som högst 
gudliga exempel på en sann omvändelse som genom "Guds försyn" manade 
till efterföljd. Det var lovvärt att fördolda synder på detta sätt 
avslöjades så att de kunde bestraffas.97 Men ganska snart svalnade 
överhetens entusiasm för självangivelserna. Just när strävan att 
etablera det världsliga straffet som syndarens speciella rite de 
passage såg ut att ha lyckats som bäst, när en för länge sedan 
begången ungdomssynd inte lämnade samvetet någon ro utan måste 
uppenbaras offentligt, växte sig en gryende misstro mot 
självangivelserna allt starkare. En grund för denna misstro var den 
tvetydiga karaktären hos den starka förtvivlan och desperation som 
utmärkte många självangivelser. 
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Förtvivlan och desperation 

Det var inte ovanligt att ångesten som föregick självangivelsen hade 
övergått i desperata tankar och handlingar. Håkan Anderssons 
bekännelse utgör ett tydligt exempel. Håkan kom till handelsman 
Gullbergs gård i Marks härad och bad att få tala med häradshövdingen 
som var på genomresa. I kammaren utbrast Håkan att han var "en så 
grov syndare att han inte åstundar här i världen att leva" och 
bekände sedan att han från tolv års ålder hade begått många tidelag. 
Två gånger hade han bekänt hemligt för prästen och varje gång fått 
absolution och nattvard men ändå inte kunnat avstå från synden trots 
att han också svurit på att aldrig mer begå tidelag. Hans förtvivlan 
var nu så stor att han varit nära att skära halsen av sig innan han 
fick bekänna för häradshövdingen. Eftersom han "ändå aldrig lär 
kunna motstå eller övervinna djävulens frestelser" ville han undergå 
livsstraffet bara det kunde ske "på lindrigaste sättet".98 

Självmordstankar och självmordsförsök fanns ofta i bakgrunden 
till självangivelserna. I minst fyra mål skedde bekännelsen i direkt 
anslutning till förhindrade självmordsförsök.99 Håkan Öberg hade 
hängt sig och var redan blå i ansiktet när han skars ner.100 
Tjänstegossen "lille Anders" hindrades av en torpare från att dränka 
sig och berättade att en svart karl inrått honom att ta livet av sig 
för att han begått tidelag.101 I flera fall har man varit tvungen 
att hålla vakt om den desperate självangivaren. Bonden Ambjörn 
Larsson lyckades ändå ta sig ut oförmärkt på natten och dränka 
sig.102 

Rädslan för att inte kunna stå emot självmordstankar har i 
flera fall varit avgörande. Johan Hindricksson bad sina anhöriga att 
ange honom sä att han fick stå sitt straff annars "vet han intet 
annat än han sig själv livet avhänder".103 Soldaten Daniel Olufsson 
angav sig själv strax efter det att en kamrat bekänt tidelag och 
dränkt sig i älven.104 Varken hemliga bekännelser eller inre 
självrannsakan och ånger inför Gud har kunnat ge varaktig lindring. 
"Som jag nu d. 20 juni 1743, som var d. 3 bönedagen av hjärtat 
föresatte mig att rätteligen rannsaka mitt före detta förda vandel, 
så har jag i många mål mig emot min Gode Gud ganska svårligen 
försett", börjar bodsvennen Carl Wigers egenhändigt skrivna 
redogörelse för sin omvändelse. Wigers beskriver i detalj hur han 
besöker högmässan och aftonsången, blir gripen av predikan och 
psalmsången och känner sig fullständigt tröstad och förvissad om 
Guds nåd. Men bara ett par dagar senare bringas han återigen ur 
fattningen av några anspelningar på orättfärdiga människor i en 



108 

ordkastning med andra bodsvenner. Han beger sig iväg och kommer till 
dammarna vid "norra vall" där han så när störtar sig ner då han 
inser att han lever ett "osäkert liv" och återvänder hem. Han var nu 
övertygad om att det var "Guds vilja" att hans tidelagssynd skulle 
bli uppenbar och "tyckte bäst vara att lida för den samma här i 
världen än uti det eviga".105 

För dessa förtvivlade och desperata människor överskuggades 
straffets avskräckande sida av möjligheten att få en snar död efter 
en riktig beredelse och garanti om saligheten. Avrättningen blev ett 
alternativ till självmordet. Detta framstår tydligt hos gifte 
landbonden Jöns Andersson som fått stark ångest når han på en 
sjöresa till Enköping blev vittne till hur en man försökte dränka 
sig. Gripen av samvetskval och självmordstankar bekände Jöns tidelag 
för prästen men ville hellre undergå straffet än göra hemlig 
bekännelse. Han hade anledning att tro att "han då så mycket sällare 
skulle dö" eftersom han några år tidigare sett en dräng avrättas för 
tidelag som undergått straffet "ganska beredd".106 Men därmed 
väcktes också misstanken att självangivelsen var en förevändning 
snarare en ett bevis på sann ånger. Kanske till och med en 
förevändning som saknade grund. Rätten förmanade Jöns "att ej av 
otidig längtan till att dö bekänna på sig det han ej var skyldig 
till och sjålwilligt söka att avhända sig livet". 

Att ljuga livet av sig 

Från slutet av 1600-talet minskade förtroendet för den egna 
bekännelsens fulla bevisvärde i svensk rättspraxis.107 
Självangivelserna för tidelag har direkt bidragit till 
utvecklingen.108 Sjålvangivelser var besvärliga. Hur skulle man 
kunna kontrollera gärningar som påstods ha inträffat för länge sedan 
utan någon annan människas vetskap? Vanligen inskränkte det sig till 
att man fick undersöka om den bekännandes uppgifter om tid och plats 
var trovärdiga och om det kunde styrkas att någon vid den tiden hade 
ägt ett kreatur som passade in på den uppgivna beskrivningen. Mot 
den bakgrunden blev sjålvangivarens personliga trovärdighet 
betydelsefull. Oron och beredvilligheten att undergå straffet var 
oftast inte att betvivla, men hade detta alltid sin grund i 
samvetskval för ett begånget brott? 

Rannsakningarna av Anders Börjesson som först angivit sig själv 
och sedan tagit tillbaka bekännelsen i arresten för att till sist 
återigen bekänna, föranledde en diskussion i hovrätten. Assesor 
Flach kunde inte med tryggt samvete fälla Anders till dödsstraffet; 
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det fanns inga vittnen, Anders hade inte endast varit ostadig i sin 
bekännelse utan också strax före sin första bekännelse visat sig 
svårmodig, och inför den sista gjorda bekännelsen plågats svårt av 
"spökeri och frestelser, vilka fantasier jag anser som effectus 
morbis; visandes ofta att melancholia och svårmodige tankar sig yppa 
hos gudfruktiga och fromma människor". Mot detta invände 
hovrättsrådet Silfverschiöld att rannsakningarna visade att Anders 
var vid sunt förnuft och att bekännelsen var stadig och styrkt av 
omständigheterna; "Spökeriet som han omtalt, har icke annat varit, 
än morsus conscientia, att man vet mycket väl, att de som äro med 
sådana synder besvärade, äro ett mycket svårt samvete och frestelser 
underkastade".109 

Svårmod eller samvetsångest? I en del av självangivelserna var 
det uppenbart att det inte bara rörde sig om ånger och samvetsagg. 
Gamle husmannen Gudmund Olofsson var till exempel så plågad av gikt 
att han inte kunde sitta stilla för värken och måste gå med kryckor. 
Han hade försökt ta livet av sig flera gånger och yttrat inför 
rätten att han inte ville leva längre.110 Melankoli och livsleda 
anfördes allt oftare som förklaring till självangivelserna under 
1700-talet.Ill I hovrätternas praxis och instruktioner utvecklades 
ett undersökningsschema som inte bara hade själva den brottsliga 
handlingen som objekt utan också riktade sig mot den bekännandes 
inre sinnestillstånd och livshistoria. Sårskild vikt lades vid att 
efterfråga personliga svårigheter och motgångar.112 Grannar, 
rotebönder, lokala prästmän och andra som kände den som angivit sig 
anmodades att vittna i rätten om personens sinnesbeskaffenhet och 
livsvillkor. Dragonen Jon Bergman intygades ha varit glad till 
sinnes och en bra arbetskarl ända tills han för några år sedan 
börjat supa och förslösa alla sina tillgångar. Sedan dess har han 
ofta suttit i djupa tankar och även hörts yttra sig "gud vet vad nu 
skall bli av mig, eller var med jag skall föda, som intet har kvar 
av mitt arv".113 Levnadströttheten sattes i samband såväl med 
naturliga orsaker som djävulens stråvan att utnyttja mänskliga 
svagheter och ingjuta förtvivlan, ett motiv som ofta förekom i 
andaktsböckerna.114. Håkan Öbergs bekännelser och självmordförsök 
hårrörde sålunda enligt pastor Montelius från en svårmodighet som 
orsakats av en stark mjåltsjuka och förkylning av hjärnan.115 I Erik 
Staffansons bekännelse tyckte sig Comministern och nämndemännen ana 
en "arvsjuka" från modern som tidvis varit sinnessvag.116 Men 
djävulens list fick inte heller underskattas. Ambjörn Larssons 
bekännelse och plötsliga svårmod förmenades härröra från "lögneanden 
djävulen" som bringat honom till förtvivlan och en "ledsnad vid att 
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leva". Tidigare på vintern hade Ambjörns broder på samma sätt bragts 
i desperation och efter en tids svårmod tagit livet av sig.117 
Praktiserade "vidskepelser" kunde också ha sin inverkan. Prosten 
Clevberg undrade om inte den svårt anfäktade Isac Mård som anlitat 
en tatterska för att få igen sina stulna munderingsbyxor, nu själv 
hade träffats av "häxeriet" så att han "regeras av den onde".118 Men 
framför allt var det påtagliga olyckor och svårigheter som väckte 
rättens misstro. 

Samtidigt som sjålvangivelserna utsattes för en allt 
noggrannare granskning förmanade både rätten och prästerskapet den 
bekännande att inte ljuga livet av sig. Det var liktydigt med 
självmord och osalighet. Rättens förmaningar och misstrogenhet hade 
också verkan. Tufsing Jansson tillstod till sist att han bekänt 
osant endast för att få dö och slippa sina vedermödor som en mycket 
fattig man.119 Båtsmannen Per Månsson Stadig, bekände efter avsides 
förhör med kyrkoherden att han ljugit på sig själv för att slippa 
tjäna som båtsman och slita mera ont.120 Totalt återkallades ungefär 
en fjärdedel av alla självangivelser gjorda under samvetsångest. Det 
var en lägre andel än för bekännelser som gjorts under arrest och 
inför omedelbart förestående bestraffningar av vilka en tredjedel 
återkallades. Levnadströtthet var långt ifrån det enda motivet. 
Också hänvisningar till förvirring och dryckenskap förekom. 

Från slutet av 1600-talet skärptes överhetens attityd till 
återkallade bekännelser. Den som medgav falskt uppsåt straffades med 
spö och ibland även med fästningsarbete.121 Âterkallelser av 
bekännelser som skett i uppenbar förvirring och "yra" bestraffades 
normalt inte. Samtidigt blev hovrätterna allt ovilligare att utdöma 
dödsstraff för självangivelser. Som framgår av tabell 9 gällde det 
framför allt Svea hovrätt. När den bekännande stod fast vid sin 
berättelse kunde hovrätten istället fälla för uppsåt med hänvisning 
till att omständigheterna inte var tillräckligt styrkta.122 
Sinnessvaga och starkt melankoliska bekännare dömdes dock oftast 
inte utan hänvisades till prästerskapet för undervisning och tröst 
eller insattes i några fall på hospital.123 

Trots överhetens misstro och hårdnande attityd fortsatte 
personer att ange sig själva och insistera på att de var skyldiga. 
Lätt bisarra scener kunde utspelas på tinget når personer försökte 
bevisa sin självpåtagna skuld för en tvivlande rätt. En uppenbart 
senil gammal bonde reste sig häftigt upp och skrek "fan ljuger, hugg 
av mig huvudet" när rätten tvivlade på hans bekännelse.124 En dräng 
visade sitt deformerade bröst som ett djävulens tecken på sin skuld 
för den ytterst skeptiska rätten.125 En soldat som bekänt tidelag 
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med katter fördes ut ur tingshuset skrikandes att han skulle dränka 
sig i närmaste sjö om han inte fick bli avrättad.126 Förvirrade, 
svårmodiga och desperata bekännelser blandades med uppriktigt 
ångerfulla, togs tillbaka och bekändes på nytt. Att bekänna tidelag 
hade blivit något av en genre i Sverige. Rättens mödosammaste 
uppgift behövde inte längre vara att förmå en ovillig misstänkt att 
bekänna utan att förmå icke misstänkta personer att ta tillbaka sina 
gjorda bekännelser. 

TABELL 9. Hovrätternas och Kungl Maj:ts utslag över personer som 
angivit sig själva för tidelag 1635 - 1754. Valda delperioder. 
Absoluta tal. 

PERIOD HOV DÖDS 
RÄTT STRAFF 

KROPPS FALSK 
STRAFF BEKÄNNELSE 
FÄSTNING 

BEFRIAS* N B" 

1635-1684 SH 
GH 

1 

4 
10 

5 

1685 1724 SH 
GH 

23 
16 

3 
6 

19 
6 

52 
31 

2 

2 

1725-1754 SH 3 
GH 18 

21 

16 

19 
17 

10 

23 
53 
74 

11 

9 

S:a SH/GH 65 55 46 59 225 24 

* inklusive villkorligt frikännande och straffbefrielse 
** hovrättens och/eller Kungl Maj:ts utslag inte känt 

Självangivelsernas logik 

I motiven till sjålvangivelserna blandades samvetsångest och 
uppriktig ånger med sinnesförvirring och svårmod som vuxit fram ur 
nödlidande, sjukdom, umbäranden och personliga motgångar. En del 
bekännelser gordes i taktiskt syfte för att tillfälligt skjuta upp 
ett utdömt straff, vissa var oöverlagda och togs snart tillbaka, men 
gemensamt för de flesta sjålvangivelserna var att de gjordes av 
personer som just då inget högre önskade ån att få undergå straffet 
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- för sina synders skull men också och i vissa fall enbart för att 
förkorta sitt lidandes liv. Det är knappast någon tillfällighet att 
soldater och före detta soldater dominerade starkt bland 
självangivarna. Krigstjänstgöring och den hårda militära disciplinen 
har varit direkt utlösande för många självangivelser och var 
antagligen också en viktig grund till den allt mer uppmärksammade 
levnadströttheten. 

TABELL 10. Självangivelser för tidelag fördelade efter 
självangivarens yrke och omständigheterna vid bekännelsetillfället. 
Svea och Göta hovrätt 1635-1754. 

Tjänste/yrkes Sjukdom/ Arrest, Samvets N Bv 

beteckning livsfara straff ångest 

SH GH SH GH SH GH SH/GH SH/ 

Bonde 1 2 6 11 20 7 
Torpare, dräng, 3 1 8 2 22 20 56 18 
Soldat, båtsman* 3 1 19 19 22 31 95 18 
Hantverkare, gesäll 3 1 2 6 1 
Övriga 2 4 4 5 6 21 7 

Summa: 7 4 36 25 56 70 198 51 

*inklusive föravskedade soldater och : båtsmän 
** omständigheterna okända. 

Ytterst kan självangivelserna kopplas till det offentliga 
straffsystemets inneboende motsättning mellan avskräckning och 
behovet av maktlegitimering. Avrättningsritualen krävde folkets 
närvaro och symboliska deltagande och därmed också ett visst mått av 
bekräftelse och godkännande från åskådarnas sida. Den ökade 
betoningen av försoningsmomentet på bekostnad av avskräckningen 
innebar att bestraffningen av tidelagsbrottet fick en båttre folklig 
förankring samtidigt som den fördolde tidelagaren motiverades att 
uppenbara sin synd når han ansattes av ångest och självmordstankar. 
Men ritualen och den officiella symboliken var öppen för skilda 
tolkningar och modifieringar. När överhetens syfte var att avskräcka 
och visa uppbyggliga exempel på sann ånger och omvändelse, kunde 
olyckliga och desperata åskådare uppfatta avrättningsritualen som en 
möjlighet att förkorta sitt liv efter en kristlig beredelse och 
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prästens försäkran om en salig död.127 Följden blev självangivelser 
som inte nödvändigtvis var sanna och i en del fall uppenbart falska. 

Det är troligt att denna utveckling har förstärkts ytterligare 
av delinkventernas och de anhörigas strävanden att ge ritualen en 
mer sakral innebörd. I Stockholm var det till exempel brukligt under 
1700-talet att de dödsdömda fångarna själva eller deras anhöriga och 
bekanta inför avrättningen, införskaffade särskilda vita eller 
svarta sorgkläder utsirade med band och andra prydnader. Själva 
färden genom staden ut till rätteplatsen utanför Skanstull företogs 
ofta med vagn och i följe av flera präster, inte bara 
fängelseprästen utan ibland också efter fångens begäran andra 
präster som hade den dömdes särskilda förtroende. Allt detta väckte 
enligt kämnärsrätternas och Svea Hovrätts klagomål snarare 
hänförelse än avsky och förlänade avrättningen en högtidlig och 
hedersam prägel.128 Hovrättens ledamöter var till och med övertygade 
om att de dödsdömdas fina kläder och de många medföljande prästerna 
kunde locka särskilt "de enfaldiga och förtvivlade som genom 
straffbara förhållanden skaffat sig ett oroligt sinne och leda till 
livet" att begå grova brott för att själva få bli avrättade. 
Hovrätten anför några exempel på svårmodiga kvinnor som begått mord 
på små barn i detta syfte.129 Men i tidelagsmålen finns endast några 
antydningar om en liknande självmordsstrategi. Smeden Anders 
Sanderholm förklarade att de många olyckor och oenighet som hade 
drabbat honom och hans hustru hade fått honom att besluta sig för 
att bedriva en "sådan styggelse" för att "göra sig fri från sitt 
lidande", men han hade inte hunnit sätta sitt beslut i verket.130 
Drängen Anders Larsson bekände att han begått tidelag "på det att om 
det skulle bliva uppenbart, han måtte komma av denne världen" 
eftersom hans husbonde ofta hotat honom med hugg, beskyllt honom för 
stöld och annat.131 

Den juridiska doktrinens starka betoning av den egna 
bekännelsens bevisvärde erbjöd ytterligare möjligheter för den redan 
arresterade att genom tidelagsbekännelser förhala bestraffningar och 
ge tillfällen att undkomma. Tidelag kunde vara lämpligt att ta till 
både för den levnadströtte och den arresterade mannen. Tidelag hörde 
till de hårdast straffade brotten och de flesta hade säkert någon 
gång hört talas om tidelagare som avrättats. Dessutom fanns ingen 
"corpus delicti" som måste uppvisas annat ån beskrivning av 
kreaturet. 



114 

Avskräckningen ifrågasatt 

I självangivelserna kan man skönja en självgenererande tendens hos 
processerna som hade sin grund i det offentliga straffsystemet. 
Under 1700-talet framstod denna typ av bekännelser som alltmer 
problematiska. Risken var uppenbar att självangivelser åstadkom mer 
förargelse ån moraliskt föredöme. Trettiosexårige gifte hammarsmeden 
Johan Guilliam transporterades till exempel runt olika ting från 
Säbrå (Ångermanland) i norr till Tierp i söder under drygt ett halvt 
års tid för att förhöras om sina bekända tidelagshandlingar bara för 
att till sist ta tillbaka alltihop.132 Kanske kan man märka en 
begynnande avoghet mot "onödiga" sjålvangivelser redan i de 
förebråelser som riktades mot kyrkoherden Vichsell. Kyrkoherden hade 
inte tagit sig an Erich Matsson ordentligt vid dennes begäran om 
hemligt skriftermål vilket lett till att Erich sökt tröst hos andra 
så att den frivilliga bekännelse som från början gjorts endast "i 
avseende till ett kristeligit ändamål, utan medföljd av några andra 
och bindande omständigheter, kommit till att bliva kündbar".133 Så 
länge gärningen gjorts i det fördolda, var det båttre att syndaren 
fick enskild avlösning av prästen utan rannsakning, dom och straff. 
Kyrkoherde Forsman klandrades enligt samma logik för att ha sänt bud 
efter tre karlar till Staffan Samuelssons sjukbädd i syfte att få 
vittnen till den sjukes tidelagsbekännelse. Kyrkoherden uppmanades 
av nämnden att hålla sig till sitt ämbetes plikt "som är att 
omvända, men intet att angiva syndare" och saken hänsköts till 
domkapitlet för slutgiltigt avgörande.134 

Självangivelserna bidrog under 1700-talet avsevärt till de höga 
frekvenserna av tidelagsmål i Sverige. Ökningen följer ganska väl 
det allmänna förändringsmönstret fram till 1740-talet då antalet 
självangivelser planar ut, i Svea hovrätts jurisdiktionsområde ännu 
tidigare. Orsaken kan ha varit att den skärpta attityden mot 
återkallade bekännelser givit resultat samtidigt som benägenheten 
att döma självangivare till döden minskat. Eller också att alla 
sjålvangivelser inte längre ansågs höra hemma på tinget utan 
förpassades direkt till prästernas själavård. 

Den självgenererande tendensen förstärktes ytterligare av ännu 
en inneboende motsättning i rätts- och straffsystemet - den mellan 
avskräckning och upplysning om synden. Foucaults analyser erinrar om 
maktutövningens produktiva karaktär - hur utövandet av makt skapar 
kunskap och stimulerar till tal, inte som en följd av de härskandes 
avsikter utan snarare som en följd av maktens mekanismer.135 
Avrättningarna var det mest spektakulära evenemanget i en 
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rättsskipning vars grundläggande princip var offentlighet. 
Avrättningarna kunde samla ansenliga mängder folk även på 
landsbygden. Till drängen Hans Larssons avrättning utanför Rättvik 
hade drygt tusen personer samlats.136 Lars Perssons avrättning 
bevittnades av en stor del av Hedesunda församling "med de 
fiere".137 Kroppsstraffen arrangerades också som offentliga 
skådespel. Bestraffningen av femtonårige soldatsonen Olof Jonsson 
föregicks av en gudstjänst som sårskilt riktade sig till socknens 
närvarande ungdom. Omedelbart därefter risades Olof utanför 
sockenstugan med trettio slag i allmogens och ungdomens åsyn.138 
Kyrkoplikten till sist innebar att den pliktande fick stå eller 
sitta på en särskild pali under gudstjänsten och sedan offentligt 
svara på prästens fråga "Bekänner du att du haver bedrivit tidelag 
och med denna och dina andra synder Gud den allrahögsta svårligen 
förtörnat, denna kristeliga församling högeligen förargat, och ditt 
samvete jämmerligen besvärat?".139 

Avrättningen, kroppsstraffet, kyrkoplikten var alla offentligt 
regisserade tillställningar som pekade ut och namngav synden. Genom 
straffet och den offentliga syndabekännelsen uppväcktes hos 
åskådaren med nödvändighet också tanken på brottet och dess 
omständigheter. Det var sårskilt tydligt vid avrättningar när kor 
och ston föstes fram på rätteplatsen för att avlivas under 
ceremoniella former. Men även det polisiära och rättsliga 
förfarandet gav på samma sätt många tillfällen till offentlig 
uppmärksamhet och tal om handlingen. Fångtransporter skedde öppet 
och väckte allmän uppmärksamhet. Torparen Per Nilsson förklarade för 
en stor folkmassa som samlats runt fångvagnen på en gata i 
Kristianstad att han hade bolat med sin egen märr. På vägen till 
Malmö bekände han på samma sätt för en stor del av befolkningen i 
Västra Vrams by.140 I motsats till förhållandena i den franska och 
tyska rättsskipningen var rannsakningarna i Sverige offentliga trots 
det inkvisitoriska inflytandet.141 Åhörarna kunde lägga sig i och 
kommentera förhören ännu på 1700-talet. Under rannsakningen med Per 
Ersson Flygare som återkallat sin bekännelse ropade åhörarna till 
honom att han skulle "ge Gud i äran och bekänna". Men han "snäste" 
tillbaka "Jag har nog domare ändå".142 Den inkvisitoriska 
utvecklingen av rättsdoktrinen gav upphov till alltmer detaljerade 
undersökningar om hur gärningen kunnat verkställas. Nämndemän 
förordnades att tillsammans med fången göra rekonstruktioner av 
brottet. Drängen Jöran Jöransson från Kopparslagarhyttan fördes till 
exempel ut till fähuset där hans gärning skulle ha skett. Kon 
ställdes i båset och Jöran bakom med fötterna på randstocken och 
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händerna i ett grepp om åsen under fähusskullen. Sedan mätte man med 
en käpp avståndet upp till Jörans "hemliga ting" och kons bakdel, 
allt under åskådande av gårdens kvinnfolk.143 

All denna offentlighet fäste uppmärksamheten på själva 
handlingen, tidelag blev ett offentligt samtalsämne. Detta tal och 
denna medvetenhet om handlingen som skapades genom det rättsliga och 
straffande förfarandet har varit av stor betydelse för 
rättsprocesserna. Ju fler som straffades och rannsakades desto 
starkare blev vissheten om syndens närvaro i det fördolda och desto 
fler tillfällen gavs för prat om gärningen och dess omständigheter. 
Allt detta tal om tidelag skapade en atmosfär av skärpt 
uppmärksamhet och medvetenhet som utgjorde en grogrund för ökad 
misstänksamhet, lösa rykten och påhittade självangivelser såväl som 
en nyfikenhet och kunskap om själva gärningen. Drängen Jöns Larsson 
förklarade att han fick uppsåt att begå tidelag när han stod framför 
ett sto och påminde sig att en av traktens drängar för några år 
sedan häktats för en sådan gärning. Rätten frågade honom om han inte 
hört att drängen blivit straffad. "Jo men att han då ej tänkt 
därpå".144 Smedsdrången Johan Ersson uppgav att han fått tanken att 
begå tidelag sedan han varit på tinget och hört en tidelagare 
rannsakas.145 

Liksom olyckliga och desperata personer ensidigt tog till sig 
avrättningsritualens sakrala sida kunde straffet och rannsakningarna 
väcka intresse och kunskap om handlingen hos vissa. Överheten blev 
under 1700-talet alltmer medveten om denna risk. När det avslöjades 
att Anders Ersson hade haft tidelag med en vallackad häst 
förordnades det att Anders skulle avrättas utan att brottet skulle 
nämnas på rätteplatsen. Hästen skulle dödas i hemlighet på natten så 
att ingen skulle få vetskap om denna "ohörda" gärning.146 Redan 
under 1600-talet hade rannsakningar delvis hållits bakom lyckta 
dörrar i avsikt att lättare förmå den anklagade att göra en 
obesvärad bekännelse. Under 1700-talet förordnades inskränkningar i 
offentligheten vid tidelagsrannsakningar med direkt hänvisning till 
att ungdomen och enfaldigt folk genom sin närvaro kunde få kunskap 
om hur gärningen kunde bedrivas och därigenom få "syndig lusta".147 
Även den rättsliga undersökningen borde omgärdas av sekretess. Vid 
rättens rekonstruktion av skomakaren Anders Perssons tidelagsgärning 
uppmanades nämndemännen att noga tillse att inte några andra än de 
förordnade och den misstänkte var närvarande, särskilt inte några 
barn.148 Följaktligen dömdes hustru Kerstin Olsdotter att sitta i 
stocken en söndag vid Våla kyrkodörr för att hon tagit med sig sin 
tolvårige son in i fähuset när hon skulle undersöka omständigheterna 
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kring sin mans brott "där sådan ungdom likväl aldrig bör få höra 
talas om sådan styggelse, fast mindre se hur den verkställas 
kan".149 Ungdomen skulle nu skyddas från kunskap om synden. Men 
dessa åtgärder fick knappast några omedelbara resultat. Unga drängar 
som Anders Persson och Erik Andersson förklarade uttryckligen att de 
kommit på tanken att begå tidelag sedan de hört så mycket talas om 
sådana gärningar.150 

Det ökade talet om tidelag skärpte uppmärksamheten hos 
omgivningen och bidrog till nya avslöjanden samtidigt som intresset 
väcktes hos en del för själva handlingen. Vid mitten av 1700-talet 
efter mer än hundra år av rättslig förföljelse av tidelagare under 
hovrätternas överinseende märktes ett visst tvivel hos överheten på 
de offentliga avrättningarnas effektivitet samtidigt som man 
fruktade att själva rättsskipningen i sig bidrog till att skapa nya 
delinkventer. Men fortfarande var man inte beredd att ge upp tanken 
på avskräckning, 1752 skärptes i själva verket straffet för uppsåt 
till tidelag så att halsjärnet skulle smidas på offentligt i 
allmogens åsyn och fångskjutsen behållas när gärningsmannen 
förpassades till fästning eller slott för offentligt arbete. 
Straffarbetets längd utökades också.151 Och det skulle dröja ännu 
ett par årtionden innan de offentliga avrättningarna av tidelagare 
upphörde. 

NOTER 
1 Larner (1984), s. 124 f. 

2 Äldre Västgötalagen Urbotamål kapitel 3. Böterna fördelades mellan kungen, 
biskopen häradet och målsagaren. 

3 I Dalalagen (Kyrkobalken X), Upplandslagen (Kyrkobalken XV:8) och Västmannalagen 
(Kyrkobalken XXIII) har djurets ägare utsetts till målsägare med ansvar för att 
gripa, tingsföra och bestraffa den skyldige. I Södermannalagen (Kyrkobalken 
XV:1) nämns däremot ingen målsägare. 

4 Rivaliteten mellan den andliga och världsliga rättsskipningen ledde under 
trettonhundratalet till att den första rikslagstiftningen (Magnus Erikssons 
lands- och stadslag omkring 1350) saknade kyrkobalk och därmed också alla 
stadganden om tidelag; Almquist (1938), s. 16 f. Kung Kristoffers stadsfästelse 
av den nya landslagen 1442 inleds med frasen "Vi Kristoffer med Guds nåde". 
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Beträffande uttrycket av (eller med) Guds näde och dess ökade användning för att 

legitimera furstemakten under senmedeltiden, se Hamre (1982). 

5 Detta skedde under direkt inflytande frän reformatorerna med hånvisning till den 

världsliga maktens ansvar för att upprätthålla Guds ordning enligt läran om det 

andliga och världsliga regementet; Kjöllerström (1957), s. 11 ff. 

6 Kjöllerström (1938), Widén (1987). 

7 Patent om högmälssaker 1563 tryckt i Schmedeman (1706), s.46 ff. 

8 Riksregistraturet 16/4 1606, RA, citerat i Almquist (1938) efter en icke helt 

ordagrann avskrift i Bechius- Palmcrantz prejudikatsamling vol.7, Juridiska 

samlingar, RA. 

9 Dalalagen Kyrkobalken X, Upplandslagen Kyrkobalken XV:8 

respektive Västmannalagen Kyrkobalken XXIII. 

10 Sunnerbo härads domböcker, 29/1 1616, renoverade domböcker, GHA, mikrofilm JR 

330; citerad av Almquist (1938), s. 23 efter Hafström (1936), s. 448. 

11 Aska härad 14/11 1667, Östergötlands lån, EVAA:48, GHA. 

12 Västra härad 19/11 1660, Jönköpings län, EVAA:44, GHA. 

13 Aries (1978) och (1981) framhåller den stora skillnaden mellan den åldre 

familjåra och synliga döden som han kallar för den "tämjda" döden och den 

moderna "vilda" döden som är tabubelagd och skrämmande. Enligt Aries var den 

tämjda döden som dominerade ända fram till 1700-talet förknippad med en lugn och 

närmast likgiltig inställning till döden. Troels-Lund (1984) ger en betydligt 

mer nyanserad bild av attityderna i 1500-talets Norden som en blandning av stark 

ångest och förtröstan. Jämför också kritiken i Stone (1988) . 

14 Att budet efter prästen och den sista nattvarden hade stark folklig förankring 

framgår av Laurentius Petris kommentarer i 1571 års Kyrkoordning (1971), s. 128 

f. om de som dör utan att prästen hunnit fram i tid. Troels-Lund (1984), s. 42, 

betecknar besöken pä dödsbädden som det kanske mest avgörande för de nya 

protestantiska prästernas möjligheter att vinna befolkningens auktoritet. Jmfr 

även Hagberg (1937), s. 74 ff. 

15 Pentikåinen (1968), s. 47 ff., Hagberg (1937), s. 622 ff., Almqvist (1984), s. 

2 5 f., Ohlander (1986) om synen pä självmordet. 

16 Troels-Lund (1984), s. 183 ff., Hagberg (1937), s. 622 ff. 

17 Ström (1942), s. 194 f. 

18 Detta är centralt i det välkända medeltida Ars moriendi motivet som överlevde 

reformationen och fick förnyad vitalitet i 1600-talets andaktslitteratur; 

Lindquist (1939), s. 367 f. Fehrman (1952), s. 228 f. För senare tiders foktro 

se Hagberg (1937), s. 92 ff. om kampen mellan det onda och goda vid dödsbädden. 

19 Ström (1942), s. 197 f. Jmfr också Danielsson (1930), s. 36 f. 

20 Berg (1893), s. 77: I Sevede lovade menige man 1545 i lagmans M. Johanssons 

närvaro, att man skulle erlägga en "firik", för att bonden Peder Grumme som 

hängt sig icke skulle bliva bränd. 

21 Lagkommisionens protokoll den 28 november 1695 i Sjögren (1902): II, s. 47. Jmfr 

svaret pä hovrättens i Dorpat förslag 22 november 1698 ibid. s. 96. Med 

själaväda avses risken att den dömde genom plågorna råkade i förtvivlan om sin 

salighet. 
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22 Handbok 1693, Kap IX, "Huru handlas skall med dem som avlivas skola." 

Anvisningarna i 1693 års handbok år utökade och med en lite annan betoning ån de 

första instruktionerna på svenska från 1529. I 1693 års handbok ges prästen en 

mera aktiv roll för att med förmaningar och övertalningar förmå åven motsträviga 

delinkventer att tillstå sin synd vilket motsvarar prästernas och den sakrala 

symbolikens ökade betydelse i avrättningsceremonin. I tidigare handboksutgåvor 

talas istället om personer som dömts utan att vara skyldiga i den sak som de 

anklagas för "såsom ofta sker" och hur prästen vid sådana tillfällen ska trösta 

och hugsvala den dömde att åven om han är oskyldig så borde han glädja sig åt 

att han" lider en menlös död såsom Kristus och inte en förtjänt död såsom 

rövaren"; Handbok, Sthlm 1637 (förbättrad och förmerad 1599 och åter översedd 

1608), Kap VIII, "Huru handlas skall med dem som avlivas skola", s. 152 f.; 

Rohde (1923), s. 357. 

23 Kungl. Maj:ts resolution på prästerskapets besvär 1723 paragraf 13 anfört av 

Abrahamsson (1726), s. 763 not c. 

24 Munktell (1940a), s. 146 f. 

25 Kyrkolagen 1686 Kap. 17 paragraf 9, Kungl. Maj:ts brev till hovrätten 3 nov 

1690, anfört av Abrahamsson (1726), s. 763, Kungl. Maj:ts resolution på 

prästerskapets besvär 1723 paragraf 13 anfört av Abrahamsson (1726), s. 763 not 

c. 

26 GE15 1698 27/6 s. 1289 f. 

27 SC81 1721 9/5. 

2 8 De anförda reaktionerna ovan från 1660 respektive 1667 riktar sig mot 

tingsrättens domsformulering. 

29 Frösön, extraordinarie ting 6/7 1695, s. 31, Jämtlands läns domböcker AI:16, 

ÖLA, mikrofilm TU 140. 

30 SC63 1707 10/6, f. 177v. 

31 SU20 1692 14/5. 

32 Rodhe (1923), s. 401 ff. 

33 Baelter (1783), s. 834 ff. 

34 Svedbergs cirkulärbrev citerat i Baelter ibid. s. 7 82 f. 

3 5 GE2 1639 30/8 (underrättens dom). 

3 6 Vid något tillfälle försökte man också lugna den dödsdömde genom att låta 

verkställa halshuggningen utom synhåll från bålet under förespeglingar om att 

kroppen skulle få begravas; Wedberg (1943), s. 342 not 2. 

37 GEH 1675 19/2. 

38 SU20 1692 14/5. 

39 Kungl Maj:ts brev till Landshövdingarna om Delinqventers begravningar som dö i 

fångelset, 3 a ugusti 1698 tryckt i Schmedeman (1706), s. 1518 f. 

40 SW107 1750 12/5 respektive SW57 1721 28/2. Jämför även SC44 1689 3/5. 

41 Till exempel SW6 1662 5/11 (utföras) 20/12 (släpps under Guds dom), SC24 1661 

11/10 (utföras) 31/10 (släpps under Guds dom). Närmare om detta förfarande, se 

Munktell (1940a), s. 150 ff. 
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42 Göta Hovrätts resolution 11/11 1674 över en dom från Västra härad över Nils 

Nilsson, Criminalia EVAA:58, GHA. Nils råd visade sig vara utan värde i just 

detta mål. Hovrättens dödsdom innehöll inga hemliga instruktioner och Mäns 

Jonsson var en av de fä personer som avrättades för tidelag utan att ha avlagt 

bekännelse. 

43 GH40 1751 1/6. 

44 Troels-Lund (1901), "Sjukdom härleder sig frän Gud". 

45 SC35 1630/6. 

46 GR5 1666 . 

47 Hedemora sockens dombok AI, ordinarie ting 7/8 1701, ULA. 

48 SXH43 1743 12/8. 

49 SC59 1704 5/9. 

50 Foucault (1987) . 

51 Liliequist (1988). Även i det tyska kejsardömet reducerades de plågsamma 

avrättningssätten kraftigt redan pä 1600-talet: van Dülmen (1990), s. 88 ff. 

52 Foucault (1987), s. 70. 

53 Ett enda fall av lynchning som slutade med skarprättårens död är känt frän 

tidelagsavrättningar. Det gällde avrättningen av båtsmannen Nils Swensson Roos 

som förutom tidelag också bekänt stölder och förbund med satan (GK3 1699) ; 

Wedberg (1943). 

54 Spierenburg (1984) . Utifrån Norbert Elias civilisationsteori beskriver 

Spierenburg en utveckling frän furstemaktens övertagande av folkligt brutala 

bestraffningar som ett nödvändigt led i exproprieringen av självhämnden till en 

allt större känslighet för våld hos eliten vilket till sist leder till de 

offentliga avrättningarnas avskaffande. 

55 Jmfr Anners (1965), s. 18 ff. 

5 6 I Kyrkoordningen 1571 indelas det hemliga skriftermålet som rör fördolda synder 

i två kategorier: enskilt inför Gud respektive det som görs inför någon 

människa; Kjöllerström (1971), s. 67 f. 

57 1686 års kyrkolag, kap VII "Om hemlig skriftermål". Någon uppdelning av det 

hemliga skriftermålet som i KO 1571 görs inte. Utvecklingen efter reformationen 

innebar en betoning av prästens "nyckelmakt" det vill såga exklusiva myndighet 

att utfärda absolution. Men denna förskjutning innebar-inte att den 

grundläggande principen om enskild syndabekännelse inför Gud ändrades; Andrén 

(1952), s. 144 ff. Jmfr Svebilius katekes punkt 1 till Femte huvudstycket: om 

Altarets Sakrament. 

58 GR32 1711 13/9. 

59 SU29 1702 11/4. 

60 SXY27 1715 13/10. 

61 Svebilius katekes, förklaring till sjunde bönen i Fader vår fråga 49. 

62 SXG25 12/6. 

63 Till exempel SXY22 1707; vittnet bekänt på sin sotesång. 
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64 Svedberg (1709), s. 326 f. 

65 Svedberg ibid, s. 96 f. 

66 Göta Hovrätt, Criminalia EVAA.-58, Jönköpings lån, Västra hårad 15/9: rannsakning 

angående Nils Nilsson. Om ormen i graven och den obekände syndaren som 

gengångare se Pentikäinen (1968), s. 54 och Almquist (1984), s.26. f. 

67 Till exempel GE91 1749 23/6. 

68 ST12 1685 13/5. 

69 GG10 1723 7/3. 

70 SXY37 1733 10/7. 

71 SB57 1710 5/5. 

72 GL27 1749 23/6. 

73 Justiteirevisionen, Generalauditörens handlingar 18/11 1736 nr 31, RA. 

74 SB57 1710 5/5. 

75 Angående detta straff se Munktell ( 1940:b). Straffet tycks ha varit mindre 

effektivt når det verkställdes av en motvilligt utkommenderad allmoge. 

76 SW50 1715 17/3. 

77 SW31 1696 21/11, respektive 11/2 1697. 

78 SXY35 1731 28/6. Avrättningen attesterad av Kronobefallningsman Berlin och 

pastor Lundius i Boteä pä hovrättens exekutorial. 

79 GE55 1728 6/11. 

80 SXH33 1727 13/12. 

81 GS26 1714 16/2. Om den angivne drängen Olof Pårsson skriver Göta hovrätt till 

exempel att han nekade enståndigt trots att han var ängslig och bedrövad "och 

emot vanan sedermera mänga gånger om dagen gråtit och blött illa nåseblod"; GS61 

1739 12/10. Plötsliga blödningar uppfattades också som tecken pä skuld i det sä 

kallade bärprovet som byggde pä föreställningen att en mördad persons lik börjar 

blöda ur öppna sär eller genom näsa och mun dä mördaren vidrör liket; 

Hagberg(1937), s. 116 f. 

82 GK9 1731 4/11. 

83 GK5 1719 12/5. Boken kan ha varit Christian Avianus Samwetz Plåster Emoot 

Andelige Anfechtningar översatt 1638, eller Balduin, Fridericus Samwetz Plåster 

Emoot Allahanda Samwetsquaal översatt samma är; Lindquist (1939). 

84 SXH33 1727 13/12. 

85 GE89 1746 26/2. 

86 För den svenska lutherska ortodoxins uppfattning om synden och djävulen se 

Sjöstrand (1937), ss. 316-352. Den folkliga uppfattningen har studerats 

systematiskt framför allt med avseende pä den svenska folkkulturen i Finland; 

Danielsson (1930, 1932) samt Wolf-Knuts (1991). 

87 GE3 9 1721 20/4, s.543. 

88 SC39 1687 22/8. 

89 SB50 1702 29/5. 
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90 SXY 1729 18/10. 

91 GS67 1745 23/1. 

92 GS89 1752 5/2. 

93 Umeå sockens dombok 1696 17/12, Alasi, HLA. 

94 GE12 1680 9/11; Per Jonsson som gått i skola i Strängnäs och sedan farit omkring 

och försörjt sig med tiggeri och spel på nyckelgiga, bekände i förvissning om 

att han skulle få förlåtelse såväl av människorna som av gud, "icke ens 

tänkandes det hans grove synd för flera andra upptäckas skulle, ej heller så 

stort straff där på följa skulle". 

95 GG11 1723 6/9. Dödsdomen fastställdes av hovrätten 11/10 1723. 

96 SXY16 1698 29/7. 

97 Efter rannsakningen av tjugoårige drängen Johan Johansson Witts bekännelse bad 

nämnden och sockenmännen i Film och Tegelmora att Johan som i övrigt fört ett 

gudligt liv, måtte få något lindrigare straff av hovrätten "för det han så sin 

synd bekänt och uppenbarat vilket och torde locka andra till samma 

syndabekännelse som hemligen något bedrivit"; SC40 1688 u.d. 

98 GP24 1708 5/5. 

99 SXH2 6 1715, GH30 1743, GP30 1713, GR60 1739. 

100 GH 30 1743 7/6. 

101 GP30 1713 28/4. 

102 GP23 1706 30/7, GG8 1684 12/8. 

103 SUI 7 1687 14/10. 

104 SXH10 1669 1/3. 

105 GM35 1743 3/7. 

106 SU146 1749 14/6. 

107 Munktell (1940a), s. 141. 

108 Sjålvangivelserna har uppmärksammats av Abrahamsson (1726), s. 739 not b, i 

samband med frågan om bekännelsens bevisvärde. Abrahamsson nämner även, som 

exempel, självangivelser för blodskam och dråp. Abrahamsson ibid., s. 766 not d. 

109 Göta Hovrätts protokoll 13/12 1735, GHA. 

110 SXH33 1727 13/12. 

111 Olika uppfattningar om orsakerna till själslidanden på 1600- och 1700-talet 

behandlas av Eriksson (1989). 

112 Se till exempel Göta hovrätts protokoll 17/11 1735 med förhörsinstruktioner 

angående drängen Hans Andersson; G012 1735. 

113 SXZ18 1703 16/9. 

114 Lindquist (1939), s. 366 ff. Svårmod och samvetskval utgör till exempel 

huvudtemat i de tidigare nämnda böckerna med titeln "Samvetsplåster". 

115 GH30 1743 7/6. 

116 GS67 1745 23/1. 
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117 GP23 1706 21/4. 

118 SXH26 1715 6/4. 

119 SXG29 1732 18/9. 

120 GE28 1712 8/5. 

121 Se t. ex SB60 1712, SXG14 1704, SXG23 1725, GF9 1684, GL7 1708. I 1734 års lag 

stadgas straff för den som falskeligen bekänner gärning som förtjänar dödsstraff 

i MB 13:5 under rubriken "om den som förgör sig själv". 

122 T.ex SU17 1687, SC168 1753. Efter 1734 skedde det med hänvisning till RB 17: 36 

om att "känd sak är sä god som vittnad.." men "ej bör någon i brott som â liv gä 

fällas pä egen bekännelse utan de omständigheter finnas som bekännelsen styrka". 

123 För det senare se t. ex SW50 1715. 

124 SW86 1738 10/1. 

125 GS67 1745 23/1. 

126 SW50 1714 14/10. 

127 En falsk bekännelse förutsatte antagligen att man tänkte sig att även den synd 

som detta innebar skulle bli förläten pä något sätt under dödsberedelsen eller 

att den i varje fall inte var att jämställa med självmord. Reservkarlen Anders 

Tilander som angivit sig själv för att ha innebränt sin husbonde tillstod efter 

förmaning av prästerskapet falsk bekännelse och förklarade att han ute på 

rätteplatsen tänkt anförtro prästen "i tysthet" att han ljugit på sig och begära 

förlåtelse; Söderala 7/3 17 50 f. 886, Hälsinglands domsaga Ala:90, HLA. Men det 

var nog otänkbart att prästen i en sådan situation skulle respektera 

tystnadsplikten. En liknande strategi fast med syftet att undvika en offentlig 

bekännelse, anförs i ett mål från Kristianstads lån; GL32 1750. Målet finns mer 

utförligt beskrivet i Liliequist (1988). 

128 Svea hovrätts brev till Kungl. Maj:t 18/2 1741: avskrift i R2771 f. 165-171, RA. 

Svea hovrätts klagomål föranledde Kungl Maj t a tt i en förordning 1741 förbjuda 

alla arrangemang som medförde ståt och en hedersam beledsagning av livfångar 

till rätteplatsen, och att den dödsdömde når han skulle ungergå straffet, inte 

fick bära andra ån sina egna vardagskläder; Kungl Maj:ts Förordning 12/12 1741 

"Dödsfångars ock andre Missgierningsmåns klädebonad wid theras afstraffände". 

Men 1830 klagades det återigen på vissa "plågseder" vid avrättningen som 

förminskade dess avskräckande karaktär. Nu gällde det framför allt de otaliga 

kraven på prästernas ledsagning, psalmsjungande och olika former av bistånd, som 

hade "urartat till nåstan missbruk"; Kungligt cirkulärbrev 30/1 1830 föranledd 

av prästeståndets skrivelse till riksdagen av den 10/10 1829, citerad i Ulrich 

(1909), s. 21. 

129 Se Liliequist (1988). 

130 SW98 1749 6/5. 

131 GE66 1733 2/6. 

132 SXG14 1704 12/5. 

133 Se not 57. 

134 Danderyds skeppslag 23/7 1718, Stockholms låns renoverade domböcker vol 40, SHA, 

RA. 
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135 Foucault (1980), s. 18, s. 23 ff. 

136 Västerås Domkapitel FIX nr 1, 24/1 1764. 

137 SXG32 1734 24/9. 

138 SXH39 1734 25/4. 

139 Citerat från Baelter (1762), s. 928. 

140 GM30 1740 26/7. 

141 I tyska kejsardömet hade t ex allmänhetens närvaro inskränkts till rättegångens 
sista dag dä domen lästes upp: van Dülmen (1990), s. 39 ff. 

142 SU29 1702 19/5. 

143 SW54 1717 5/6. 

144 SU141 1748 15/6. 

145 SU67 1724 ?. 

146 SW68 1726. De speciella arrangemangen vid avrättningen anförs i Flintberg (1803) 
del V:1, s. 181. 

147 Nerhman (1756), s. 438 nämner kungligt brev 1724. Ett nytt kungligt brev 
utfärdades 1750; Jusleen (1751), s. 251. 

148 GP52 1744 21/9. 

149 SU170 1754 11/6. 

150 SW117 1751, SW113 1751 8/7. 

151 Kungl. Maj:ts brev 28 /5 1752, anförs av Almquist (1938), s. 46. 
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KAPITEL 4. SYNDAREN OCH SKULDEN 

Tidelagshandlingen var på samma gång en källa till starkaste 
förtvivlan och medvetet falska bekännelser. Erich Modig tillfrågades 
varför han hade bekänt en så svår synd på sig? Han trodde sig inte 
kunna slippa gatuloppet om han inte bekånde en grövre gärning "och 
kom i hastigheten inte på något annat"!1 Tidelag var en bland andra 
grova gärningar. Den sociala roll som tidelagaren tilldelades var 
först och främst syndarens. Liksom den europeiske sodomiten 
betraktades tidelagaren knappast som en sexuell varelse i modern 
mening utrustad med en sexuell identitet som genomsyrade 
personligheten.2 Tidelagshandlingen var en gren på samma träd som 
till exempel tjuvnad, mord och ett allmänt lastbart leverne. Därmed 
var också varje tidelagsbekännelse i princip trovärdig. Vem som 
helst kunde tänkas begå en synd. Syndabegreppet var en förutsättning 
för de taktiska bekännelserna och samtidigt en orsak till den 
skyldiges ångest. En analys av tidelagshandlingens kulturella 
innebörd måste ta sin början i samvete och skuld snarare än i 
personlighet och begär. Hur såg då skuldbegreppet ut och fanns det 
skillnader mellan överhetens syn och folkliga uppfattningar? 

Skuldkänslans mest dramatiska uttrycksformer har redan tecknats 
i samband med det onda samvetet. I rollen som grov syndare var 
tidelagaren utsatt för vissa kulturella förväntningar som var direkt 
förknippade med skuld och dåligt samvete. Det vore till exempel 
förhastat att från ett nutida perspektiv reducera ens den starkaste 
förtvivlan och desperation i självangivelserna till symptom på 
sinnesförvirring och neurotiska eller psykotiska föreställningar. 
Tidelag förknippades av samtiden på ett naturligt sätt med just 
självmordstankar. När en okänd person avslöjades på bar gärning 
utanför slottstullen i Uppsala och sågs springa ut genom 
"hummelgårdsporten mot ån", var det naturligtvis för att ta livet av 
sig. I staden spreds genast ett rykte att en tidelagare hade dränkt 
sig.3 I såväl predikningar och religiösa texter, som i rättens 
förmaningar och omgivningens föreställningar framställdes den grova 
syndaren som ständigt utsatt för frestelser. Johan Persson 
förmanades att bekänna sanningen och lätta sitt samvete "eljest 
torde det i framtiden föra honom till desperation och förtvivlan så 
att han tager sig något ytterligare oråd före".4 Vittnet Per Matsson 
vågade inte låta den avslöjade drängen löpa eftersom han fruktade 
att "den onda andan" som förlett honom till den ena synden även 
kunde "störta honom uti någon annan fara och äventyr".5 En 
skräddarpojke berättade att han några nätter innan Nils Pärsson som 
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bekånt tidelag tog livet av sig, hade sett en lång svart karl i 
farstun till deras gemensamma natthärbärge i Hallaryds prästgård.6 
Förtvivlan och desperation var vad som väntade den obekände 
syndaren. När samvetet väcktes och tidelagaren iklädde sig rollen 
som syndare kan dessa förväntningar ha varit tillräckliga för att 
åstadkomma också den starkaste desperation och självmordstankar.7 

Skuld och straffansvar i religiös doktrin och överhetens rättspraxis 

Vari bestod då tidelagarens skuld? Ångesten och det dåliga samvetet 
hänförde sig till en redan begången handling, det var i eftertankens 
kranka blekhet som syndaren våndades. Men vilka orsaker hade drivit 
fram själva handlingen? Här kan man hitta olika nyanser och 
skillnader i det rättsliga materialet. 

Den lutherska doktrinen betonade människans syndfulla natur. 
Syndens rätta orsak var både djävulen och människan som bägge blivit 
skapade till Guds avbild men missbrukat sin fria vilja och avfallit 
från Gud. Genom arvssynden hade varje människa en medfödd benägenhet 
att göra ont.8 Arvsynden gav upphov till så kallade verksynder. Med 
verksynd menades inte bara handlingar utan också tal och tankar som 
gick emot Gud. Enligt Laurentius Paulinus Gothus bedrivs otukt på 
tre sätt; genom utvärtes gärningar, med lösaktigt tal och åtbördor 
och invärtes när människan har sina "tankar, hjärtans lust och 
begärelse till okyskhet".9 "Människan ser det för ögonen är men 
Herren ser till hjärtat".10 Skulden för en tidelagshandling började 
med tanken och begäret. Den straffrättsliga traditionen däremot såg 
i första hand till effekten av en handling. Förberedelser och 
misslyckade försök till brott var som regel inte straffbelagda i de 
medeltida landskapslagarna.il I landslagens stadganden om tidelag 
gjordes endast skillnad mellan uppenbara gärningar och de fall då 
den anklagade nekade och inga fullvärdiga vittnen fanns 
tillgängliga, men ingenting nämndes om uppsåt eller försök att begå 
tidelag.12 

När det straffrättsliga ansvaret utvidgades i rättspraxis under 
1600-talet till att också omfatta uppsåt till tidelag kan det ses 
som ett närmande till det religiösa skuldbegreppet. Men någon 
fullständig överensstämmelse mellan straffansvar och syndaskuld var 
det aldrig frågan om. Med uppsåt avsågs alltid mer än enbart viljan 
att begå handlingen.13 Uppsåt som stannat i "onda tankar" var en 
angelägenhet för prästerskapet och Gud; "så löpa dock tankar för 
människor tullfria, och kan deras ondsko fast syndaren dem 
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uppenbarar, av världslig överhet och domstolar icke med plikt 
beläggas".14 

I 1600- och det tidiga 1700-talets rättspraxis hävdades 
konsekvent den enskildes ansvar för tidelagshandlingen frän uppsåtet 
till den fullbordade gärningen. Några förmildrande omständigheter 
gavs knappast förutom minderårighet och sinnessvaghet. Men även här 
var man mycket restriktiv. Tolv och trettonåringar avrättades till 
exempel vid flera tillfällen med hänvisning till att deras ondska 
vida översteg deras ålder.15 Kraven på förståndsgåvor inskränkte sig 
som redan nämnts till att kunna skilja mellan ont och gott. 
Föregiven okunnighet om att tidelag var en grov synd var ingen 
ursäkt som fritog från skuld. Råtten förklarade för drängen Nils 
Olsson att den påstådda okunskapen om Guds och världslig lag inte 
kunde tjäna honom till lindring eftersom han ju kunde läsa i bok och 
"själva naturens lag giver honom...en sky och fasa för en sådan mot 
naturens ordning stridande vederstygglig ogärning".16 Enligt den 
lutherska doktrinen fanns i varje människas hjärta inskrivet en viss 
naturlig kunskap om Gud som en rest från tiden före syndafallet.17 
Även oupplysta hedningar kunde utkrävas ansvar. Inte heller var 
djävulens frestelser någon ursäkt. Det framgår redan av 
formuleringen i lagkommissionens förslag från 1696: "Vilken människa 
som av satan och sin onda begärelse så långt låter förföra sig att 
h a n  k ö t t s l i g  b e b l a n d e l s e  h a v e r  m e d  n å g o t  o s k ä l i g t  k r e a t u r 1 8  
Djävulen frestade och lockade människor till synd genom onda 
ingivelser och förargliga exempel men för den frestade gällde det 
att stå emot och anbefalla sig i Guds händer. Djävulens frestelse 
ingick så att säga i brottsbeskrivningen. 

Lars Johan Ehrenmalm, hovrättsassessor och sedermera 
hovrättsråd i Åbo hovrätt, betonar också människans syndiga natur 
och det personliga ansvaret i ett memorial till 1740/41 års riksdag 
om vissa svära brott och synders förebyggande. Memorialet skrevs med 
anledning av en pågående diskussion om kyrkopliktens samband med 
antalet begångna barnamord.19 Ehrenmalm behandlar "skörlevnadsbrott" 
i allmänhet och tidelag och barnamord i synnerhet och anför hur 
dåliga seder, bristande uppfostran och en stor fattigdom har givit 
framför allt unga människor anledning att begå tidelag. Ehrenmalm 
ifrågasätter dock varken tidelagarens skuld eller det hårda 
straffet. Synden var en följd av att människor tillåts leva efter 
sin egen vilja och onda böjelse för att till sist "genom Guds 
rättvisa tillåtelse" hemfalla åt svåra laster som tidelag.20 Vid 
denna tid kan man dock skönja en förändrad inställning i 
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hovrätternas och Kungl. Maj:ts praxis så att brist på uppfostran och 
kristendomskunskap i vissa fall kunde ge anledning till benådning.21 

Olyckan och ödet 

Mot överhetens starka betoning av människans onda böjelse och det 
personliga ansvaret framträder i rannsakningsmaterialet andra 
förklaringar till syndens upphov. Redan när anhöriga och omgivningen 
"beklagade" tidelagarens "olycka" kan man ana en annorlunda betoning 
av syndaskulden. Soldaten Anders Schierman som med ängslan och 
bedrövelse angivits av sin egen hustru hämtades från arbetet på 
kaptensstället i Ekesund. På vågen till länsman greps han av en allt 
starkare ånger och i länsmansgården i Jäverstad bekände Schierman 
under tårar, först inför kyrkoherden och lånsman och sedan inför 
allt folket i byn som samlats runt omkring honom och "begräto hans 
olycka".22 Bybornas reaktion kan tolkas som ett uttryck för 
medlidande men föreställningen ger också en antydan om att syndaren 
betraktades som ett offer för "olyckliga omständigheter". Detta 
framkommer ännu tydligare i ett replikskifte mellan Anders Larsson 
och hans fångvaktare. Anders frågas först hur han "kom i den 
olyckan" och utbrister sedan "Gud nåde mig att den olyckan kom mig 
så på".23 

När "olyckan" kopplas till ödet blir tolkning uppenbar. Drängen 
Nils Johansson skulle enligt vittnen ha sagt att han allt sedan han 
var liten pojke trott att detta skulle bli hans död. Inför rätten 
förklarade Nils att han "tyckt denna olyckan skulle stå honom 
före".24 Den folkliga ödestron uppmärksammades av häradsrätten i 
Snävringe som frågade Johan Matsson om han "höllo denna synd för en 
verklig satans ingivelse och frestelse eller om han höllo den för 
ett oundvikligt öde som gemena hopen om en begången synd tala?" 
Johan svarade att det visserligen var en satans ingivelse som 
förlett honom men samtidigt ett öde som förestått honom.25 
Vallpojken Lars Nilsson förklarade på liknande sätt att "den onda 
andan" hade fört honom till gärningen och menade att det nu "var tid 
nog till hans olycka".26 Ödet kunde gestaltas i oförmodade möten som 
föregick handlingen och avslöjandet. När Per Matsson på morgonen 
rest iväg till kvarnen hade han mött en blåklädd karl som burit en 
"påssa" på ryggen och sett ut som en finne. Per hälsade och körde 
"något hårt förbi" då karlen svarat "du lärer väl bliva mindre 
högfärdig eller modig innan du kommer tillbaka". Per menade att 
"hans stund" då var kommen.27 
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Olyckan kunde också tillskrivas andra människors ondska eller 
magiska bruk. Lars Ersson gav som förklaring till sin 
tidelagshandling att allt gått honom galet sedan han hittat tre 
brödbitar och lite kyrkogårdsmull under trappan som lagts dit för 
att förorsaka honom och hans hustru olycka.28 Om Peder Mårtensson 
Sik gick ett rykte att någon skulle ha "trollat" honom till 
gärningen.29 Och båtsmannen Olof Lindman berättade att hans som 
liten pojk tagits med av sin mor till en kvinna som låg sjuk i 
"speneböld". Modern hade lyft upp honom och strukit hans "hemlige 
ting" över kvinnans onda bröst. Kvinnan blev frisk men han "så 
intagen av djävulen" att han allt sedan dess begått tidelag.30 
Syndens upphov kunde på dessa olika sätt förklaras med utgångspunkt 
från folkliga föreställningar om orsaker till olyckor och 
motgångar.31 

Den onda andans ingivelser och Guds försyn 

Ett uttryck som ständigt återkommer i såväl rättens som den 
anklagades formuleringar år att gärningen skett efter "den onda 
andans ingivelse". I de anklagades bekännelser kunde dessa 
ingivelser beskrivas som högst påtagliga fenomen. En del berättade 
liksom Jöran Jöransson att de hade hört någon viska i örat på sig 
att göra gärningen.32 Andra hade känt hur osynliga krafter dragit 
iväg med dem. Sven Jönsson hade varit på ängen och slagit då han 
druckit ur en källa och blivit lite yr och genast märkt att någon 
tagit honom i armen och fört honom fram till kon.33 Drängen Erick 
Joensson var på våg ut ur stallet når han kände "lika som någon 
skulle ha dragit honom i rocken" tillbaka in igen att verkställa 
synden.34 Några vittnade om att det hade svartnat för ögonen och 
blivit helt mörkt just innan de gått fram till kreaturet.35 En ung 
dräng som var ensam med ett sto eller en ko på en äng kunde 
plötsligt upptäcka att en tjock granskog skyddade från insyn.36 
Manliga besökare fann fähuset upplyst nattetid eller tidigt på 
morgonen till syndens vägledning och bekvämlighet.37 När väl alla 
omständigheter för gärningens fullbordande var vid handen kunde den 
onda vara behjälplig att övervinna också de sista svårigheterna; Per 
Andersson räckte inte upp men tyckte sig två gånger "lika som 
upplyftas".38 Den onda uppenbarade sig också, ibland som en svart 
skugga, ofta som en människa med svarta kläder men också som en 
svart hund, en katt, en varg eller i en hares skepnad.39 Ibland är 
det svårt att avgöra om det var den onda sjålv eller hans 
medhjälpare som agerade. Erich Danielsson berättade att två korpar 



130 

kommit flygande mot honom och flugit så nåra att de hindrade hans 
väg och "så att säga fört honom till kon".40 

Det berättades på liknande sätt om hur Gud ingripit för att 
förhindra synden. Erick Ericksson svarade på rättens tillfrågan att 
han hade tänkt begå gärningen "men Gud skickat Johan Thomsson som i 
det samma råkat på honom".41 Arrendatorn Sven Engström kände sig 
illa till mods och tyckte sig höra hur någon sa att han skulle gå ut 
i stallet och når han kom dit stod drängen Erich bakom ett sto i 
fullt uppsåt.42 Den onda andans viskningar och handgrepp möttes av 
liknande fenomen från gudssidan. Anders hade tyckt att någon liksom 
hade "blåst" honom i örat och sagt "gå sta och gör det där", men i 
detsamma hade "liksom en annan sagt lät bli.." varvid han bett Gud 
bevara sig.43 Christopher Pressling tyckte att det varit som om "Gud 
själv" ryckt honom tillbaka, och för drängen Lars hade en vit ängel 
uppenbarat sig i fähuset och fått honom att avstå från uppsåtet.44 

Det ondas roll 

Rätten visade som regel ett svalt intresse för att närmare utreda 
den ondas förehavande. Den anklagade frågades om han bett sina 
dagliga böner och förebråddes för att inte bättre ha stått emot 
frestelsen.45 I rättens formuleringar användes hänvisningar till den 
ondas ingivelse främst för att understryka handlingens grovhet och 
gärningsmannens ansvar inför Gud. Tekniken att förknippa olika 
misshagliga företeelser med djävulen utnyttjades flitigt av kyrkan i 
dess strävanden efter religiös konformism. Gamla förkristna 
föreställningar demoniserades genom att associeras till djävulen. 
Ett tydligt exempel år de medeltida kyrkomålningarnas 
tjuvmjölkningsmotiv där djävlarna omger och hjälper kvinnan att 
kärna smör av den stulna mjölken som spys upp av ett tjuvmjölkande 
väsen, oftast avbildad som en hare. Målningarna förmedlar budskapet 
att tjuvmjölkning genom tillverkade "bäror" och "mjölkharar" 
förutsätter djävulens medhjälp.46 På detta sätt-introducerades 
djävulen på en rad områden i vardagslivet samtidigt som människorna 
utkrävdes ett nytt ansvar för traditionella handlingar och 
föreställningar som givits nya innebörder.47 

Demoniseringens konsekvenser var beroende av handlingens 
karaktär. Allvarligast blev följderna når handlingen ansågs innebära 
att man sökte djävulens bistånd eller på något sätt beblandade sig 
med honom. Människors relationer till naturväsen är ett exempel med 
direkt anknytning till tidelagsbrottet. I den folkliga kulturen 
kunde naturväsen både vara nyttiga och hotande för människor. I den 
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protestantiska teologin fanns däremot inte utrymme för någonting 
mellan Gud och djävulen. Ett samröre med rået eller näcken var ett 
samröre med djävulen.48 Peder Jönsson, son till "den namnkunniga 
trollkonan Eketorpekärringen" bekände år 1640 efter angivelse från 
sin granne att han kunde "mana fram" sjörået och med hennes hjälp få 
kunskap om vem som stulit försvunna ägodelar. I utbyte hade Peder 
varit tvungen att boia med rået annars skulle han mista ett finger. 
Peder dömdes av Göta hovrätt att utan uppskov justificeras 
(avrättas) eftersom han förutom trollkonsterna hade "vikit ifrån Gud 
sin skapare", "gjort kompakt med Satan och..med honom bolat och 
således begått en sodomitisk synd". Boleriet dömdes av rådhusrätten 
efter Moseböckernas och Landslagens stadgande om tidelag.49 

Under 1600- och 1700-talen anklagades på detta sätt soldater 
och drängar som bekänt samlag med skogs- och bergsrån för 
beblandelse med djävulen. Längre fram, på sjuttonhundratalet, togs 
bekännelserna inte på samma allvar, men helt säker kunde man inte 
vara ens 1737 då Anders Månsson enligt Göta hovrätts diarium haft 
"straffbart tillhåll och umgänge på skogen med något sällsynt 
djävulskap".50 Överhetens demonisering blev dock aldrig riktigt 
framgångsrik. När motsvarande naturväsen på en del andra håll i 
Europa utträngdes av djävulen fortlevde som bekant näck och rå i den 
svenska folkkulturen ända till modern tid.51 

Trots den straffrättsliga kopplingen mellan denna typ av mål 
och tidelag var demoniseringens förutsättningar och konsekvenser 
radikalt annorlunda för tidelagshandlingen. Någon demonisering av 
kor och ston var förklarligt nog aldrig aktuell och djävulens 
bistånd inte heller nödvändig för brottets verkställande. Återstod 
rollen som frestare och inspiratör. Men i denna roll var det framför 
allt på folkligt initiativ som djävulen uppenbarade sig och gjorde 
sin entré. Därmed fick också frestelserna en ny betoning. 

Folklig demonisering - skulden skjuts på djävulen 

I ett antal bekännelser berättas utförligt hur djävulen på ett 
alltmer påträngande sätt lockat, lurat och tvingat den anklagade att 
begå tidelag. Till Anders Ericksson hade den onda kommit som en 
svart karl och sagt åt honom att han skulle "fullborda sin vilja". 
När han nekade hade "den fula hunden" knuffat honom framför sig fram 
till stoet, löst upp byxorna på honom och satt en stång i 
gärdesgården som han kunde ställa sig på för att nå upp. I detsamma 
kom två drängar och ropade "vad gör du nu med prästens sto", då den 
onda svarat "kyss du mig i röven" och sedan försvunnit.52 Hot och 
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våld är centralt i flera av berättelserna. Nils Johansson hade först 
blivit hotad till livet på logen då han bett Gud bevara sig men 
nästa dag hade den svartklädde mannen kommit till honom igen på 
gärdet och till sist fått honom att gå in i stallet.53 Att be Gud 
bevara sig eller nämna Guds namn kunde hålla den onda borta för ett 
tag. Lars Andersson berättade att han först avvisat den svartklädde 
karlen men denne hade kommit tillbaka igen nästa dag och förebrått 
honom då han bett Gud bevara sig och den onda försvunnit. Nästa gång 
hade den onda tagit ett grepp om Lars' huvud och axlar och sagt "du 
har ännu icke gjort vad jag bett dig om, om du icke gör det ska jag 
vrida halsen av dig" då Lars blev så förskräckt att han glömt bort 
att be Gud bevara sig. Sedan hade den onda lett honom in i fähuset 
med en oxtöm.54 

I några berättelser har den onda uppenbarelsen istället lockat 
med bedrägliga löften och erbjudanden. Trettonårige vallpojken Lars 
Olsson hade erbjudits guldpengar av en svart karl med klor på 
fötterna som talat Särnadialekt och bett honom boia med kon. Vid 
varje besök hade den svarta lovat att ta med sig pengarna till nästa 
gång bara Lars bolade en gång till.55 Erik Börgesson förklarade att 
ju mer han såg på det erbjudna guldet ju mer glimrade det för ögonen 
tills den svarte tagit en stubbe och stållt bakom stoet.56 I de unga 
pojkarnas berättelser år förledandet snarare än det rena hotet det 
centrala temat. Den ungdomliga okunnigheten ställs mot djävulens 
förfarenhet. Den onda hade först måst visa Lars hur han skulle göra. 
Vid nästa tillfälle behövdes inte lika handgripliga instruktioner 
och Lars "hemliga ting" hade också varit "något stadigare".57 

Vilken funktion har berättelserna? De har varken pressats fram 
ur hårda förhör eller föregående samvetskval utan snarare tillkommit 
i en akut situation där den anklagade tagits på bar gärning. I de 
flesta fall framgår det att den anklagade har berättat sin historia 
redan vid tillfället för avslöjandet. Den engelske historikern Robin 
Briggs har i en studie av franska trolldomsprocesser från Lorraine 
uppmärksammat hur bekännelserna vanligen inleds med en detaljerad 
historia om hur den anklagade personen blivit frestad i ögonblick av 
svaghet och förtvivlan och till sist dukat under för en mäktigare 
fiende. Syftet med dessa "själv-ursåktande" historier har enligt 
Briggs varit att minska den egna skulden i omgivningens ögon.58 
Viskandet, knuffandet, hotandet och förledandet av unga pojkar i 
tidelagsbekännelserna kan på liknande sätt tolkas som en strävan att 
skjuta skulden på den onda.59 Bedrövelse och mänskliga 
svaghetstillstånd bildar utgångspunkt i flera berättelser och 
understryker ytterligare den frestades underläge. Lars Andersson 
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gick och grunnade på om han skulle överge sina fattiga föräldrar och 
söka sig tjänst så att han åtminstone kunde skaffa sig bättre kläder 
på kroppen. I samma stund hade en karl i svart tröja kommit honom 
till mötes och sagt att han inte längre skulle vara kvar hemma och 
fara illa hos sina föräldrar, "utan ville den karlen visa honom till 
en flicka med vilken han kunde gifta sig". Lars skrattade men när de 
kom fram till ängen där boskapen gick pekade karlen på en röd ko och 
sa "där går den flickan du skall hava". Lars bad Gud bevara sig och 
karlen försvann.60 I berättelsen förklaras hur den onda tack vare 
vidriga omständigheter utanför den anklagades kontroll kunde få 
inflytande över honom. Skulden lades inte bara på djävulen utan 
kanske också på föråldrarna som tvingade honom att stanna hemma och 
hjälpa till med deras försörjning. Berättelserna om djävulen kunde 
på detta sått inte bara frita från egen skuld utan också vända 
anklagelserna mot en tredje part. T Erich Anderssons berättelse 
skjuts skulden ytterst på kyrkoherden som vägrat Erich att gå till 
nattvarden för att han vid ett förhör inte kunnat svara på en fråga 
om döpelsen. Erich hade blivit ängslig och lika som desperat vilket 
djävulen inte varit sen att utnyttja.61 

Berättaretrategier och skuldbegrepp 

I motsats till samvetsångestens uppenbarelser och varsel byggde 
frestelseberättelserna knappast på egna upplevelser. De 
konstruerades i efterhand i ett mer eller mindre urskuldande syfte. 
I detta avseende finns en likhet med den nådeansökningsgenre från 
1500-talet som Natalie Zemon Davies har studerat.62 Men 
berättelserna i de svenska tidelagsbekånnelserna var betydligt 
torftigare. Lars Anderssons berättelse utgör det mest välkomponerade 
exemplet. Berättelsen är uppbygd kring ett tretal, har en viss 
dialog och en utvecklad intrig där spänningen intensifieras. Tre 
gånger kommer djävulen på besök, första gången på en torsdag vänlig 
och insmickrande, andra gången förebrående, tredje gången hotande 
och våldsam. Två gånger ber Lars Gud bevara sig men den tredje 
gången glömmer han i förskräckelsen att uttala de skyddande orden. 
Dessutom erinrade han sig att han glömt be morgonbönen den dagen.63 
De svenska berättelserna rönte inte heller någon framgång hos 
rätten. Mer utförliga berättelser väckte snarare rättens 
förebråelser och öppna misstro. Kände han ingen fasa för den svarta 
karlen? Hade han inte bett Gud om nåd och den helige andes rådrum?64 
Rätten undrade om inte alltihop var uppdiktat och förmanade 
samtidigt "att det inte kan minska hans förseende om han som 
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föregivet är låtit djävulen uppenbarligen skrämma och förleda sig 
till synd".65 

Endast vid ett tillfälle greps rätten av misstanken att den 
anklagade aktivt sökt kontakt med djävulen. Det gällde soldaten 
Anders Andersson Dragman som angivit sig själv för tidelag som han 
begått på skärtorsdagasnatten i sin rotebondes fähus. Lånsman 
berättade att Dragman hela skärtorsdagskvällen och in på natten hade 
gått på backen i Dragby och svurit och "bett den onda komma och gapa 
så skulle han få mat, men ändå ville han ge honom hatten först den 
han kastade i vädret och sedan skulle han få honom själv efter". 
Dragman tillstod att han sett den onda dansa för sig och hört honom 
viska i örat att han skulle bedriva synden, men nekade till att 
någonsin ha haft något samtal eller förbindelse med honom.66 

Berättelserna om djävulen som tvingade och förledde ingick i en 
folklig berättartradition om brott, synd och straff.67 Berättelserna 
komponerades utifrån en kulturell repertoar som var känd för alla. 
Men där överheten använde djävulen för att peka ut synden och 
markera det personliga ansvaret sköt den anklagade skulden på den 
onda. Detta sätt att använda djävulen på anknöt till vardagliga 
uppfattningar som tillskrev ödet eller andra människor orsaken till 
personliga olyckor och motgångar. Reformationen och den lärda 
kulturen betonade istället olyckan som Guds prövning eller straff 
och synden som ett resultat av människans medfödda onda böjelse.68 

Demoniseringen av tidelagsbrottet kom på detta sätt underifrån 
och berättelserna bidrog ytterligare till den folkliga 
uppmärksamheten. Det som i varje enskilt fall var konstruerat spreds 
via rättegångarna och kunde hållas för sant av omgivningen för att 
konstrueras på nytt igen av nya delinkventer. Lars Persson berättade 
att han hade lärt sig av en gammal gubbe i arresten att berätta om 
djävulen. Senare ändrade han sig och uppgav att han hört sådana 
historier berättas när han gått omkring och tiggt.69 Genom 
historierna associerades gärningen med djävulens uppenbarelse. Även 
omgivningen kunde rapportera att de sett den onda strax före och 
efter den avslöjade handlingen (dock aldrig under själva gärningen). 
På samma plats där Pär Carlsson överrumplades på bar gärning hade 
ett vittne tidigare på dagen sett en kolsvart karl med "vita 
ögonstenar" och när Pär blev fasttagen och fördes bort sågs samma 
karl som "varit högre ån ladan" av ett annat vittne.7 0 

Kontrasten mellan samvetsångesten och taktiken att skjuta 
skulden på yttre orsaker kan tyckas vara stor, men bägge skulle 
kunna rymmas i ett syndabegrepp som lade större vikt vid yttre 
orsaker till syndens upphov och betraktade skuld som konsekvens av 
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en viss handling snarare ân ett visst uppsåt. Den som greps på bar 
gärning hade ånnu inte kånt skuld. För den som inte greps kom 
skulden först efteråt kanske under trycket från yttre varsel, 
varningar och uppenbarelser som hörde till syndarens roll. Men för 
överheten låg skulden framför allt i uppsåtet och avfallet från Gud 
som begåtts redan i syndarens hjårta eller som det heter om Bengt 
Månsson att han gick ut i stallet Mutan att göra djävulen och sin 
syndiga begärelse något motstånd eller gensågelse".70 

NOTER 
1 SB57 1710 5/5. 

2 Mcintosh (1981), Trumbach (1985). 
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betydelse som skydd mot frestelser se Estborn (1929), s.286 ff. 

Wall (1977), s.112 f. 

Granberg (1971) . 

Katekes förklaringen svarar på frågan hur avgudadyrkan sker "såsom då man 
tillbeder solen, månen och himmelens hår; Änglar, avsomnade helgon, helgonens 
belåten och avlevor, eller söker hjålp av djävulen och hans verktyg, såsom 
trollpackor, lövjerskor, skogsrå, sjörå, tomtegubbar och mera sådant". Svebilius 
katekes, Första huvudstycket om tio Guds Bud eller Lagen, spörsmål 11, s. 30. 
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49 Söderköpings rådhusrätt 24/10 1640, Östergötlands län, EVAA: 11, GHA. 

50 R2771 Göta hovrätts diarium 25/7 1737. I hovrättens protokoll anförs lagfarna 
utländska auktoriteter som hävdar att beblandelse med orena andar verkligen kan 
ske och utrikes lagar enligt vilka detta är att betrakta som ett "crimen 
bestialitatis och vederstyggligaste species sodomiae". Hovrätten lämnar dock åt 
Kungl Maj:t att avgöra saken; Göta hovrätts protokoll i brottmål 3/11 1737, 
All:; 20, GHA. 

51 Granberg (1971), s. 234 f. gör jämförelse med Tyskland. 

52 SB52 1703 5/10. 

53 GE76 1738 25/11, 6/12. 

54 ST82 1753 20/8. 

55 SW55 1719 11/12. 

56 GR17 1687 30/7. 

57 SW55 1719 11/12. 

58 Briggs (1989), s. 68, 89 f. 

59 I ett mer generellt teoretiskt perspektiv skulle man kunna anknyta berättelserna 
till olika sä kallade attributionsteorier som innebär att människor tillskriver 
andra människor eller människolika varelser orsaken till egna olyckor., se Wolf-
Knuts (1991), s. 248 ff. 

60 ST82 1753 20/8. 

61 SC101 1729 12/5. 

62 Davies (1987). 

63 ST82 1753 20/8. 

64 SC106 1729 17/12. 

65 SB52 1703 5/10. 

66 SC80 1721 14/6. 

67 Wall (1990) ger exempel på liknande historier i samband med stöld och mord. 
Förutsättningen för dessa historier var sammansmältningen av synd och brott. Når 
straffet sekulariserades och ändrades också djävulens verksamhet. På 1800-talet 
uppenbarar han sig framför allt för kortspelare, drinkare och vid 
danstillställningar; Danielsson (1932), s. 12 f. om förändringen av 
djävulsgestalten och dess funktion från medeltiden till modern folktro. 

68 Thomas (1980), s. 95 f och Clarke (1987) framhåller reformationens starka 
betoning av Guds allsmåktighet och försyn vilket innebar att olyckor och 
frestelser antingen var Guds straff för synder eller Guds prövning av den 
gudfruktige. Det var i sin relation till Gud och därmed ytterst hos sig själv 
som den enskilde skulle söka förklaringen till olyckor och motgångar. 

69 SC159 1748 7/11. 
70 SXG24 1725 25/5. 

71 GE96 1751 16/4. Synen på frestelsen som synd framhålls av Delumeau som det 
utmärkande för det protestantiska syndabegreppet och en återanknytning till 
Augustinus; Delumeau (1990), s. 499 f. Sabean skiljer mellan två olika sorts 
samvete - en känsla av skuld som följer på en omoralisk handling eller en 
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internaliserad mekanism för självkontroll som styr beteendet. Den förstnämnda 
formen av samvete menar Sabean var typisk för reformationstiden, syndaren var 
utlämnad till guds nåd. Sabeans resonemang skulle kunna passa in på en folklig 
uppfattning som kommer till uttryck i de svenska tidelagsbekånnelserna.; Sabean 
(1984), s. 92 f. 
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III. TIDELAG SOM GRÄNSÖ 

KÖNSHANDLING 

VERSKRIDANDE 
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KAPITEL 5 MÄNSKLIGT OCH DJURISKT 

Som gränsöverskridande handling har tidelag fascinerat och upprört 
genom historien. Den moderna tystnaden kring tidelagshandlingen är 
knappast representativ i ett längre perspektiv. Sexuella relationer 
mellan människor och djur har varit ett återkommande tema i 
mytologiska och religösa sammanhang. Ibland med närmast sakralt 
innehåll som i de Bohuslåndska hållristningarna från andra 
årtusendet före Kristus (Fig 1). Men i praktiken har det som idag 
kallas för tidelag ofta varit utsatt för sanktioner och förbud.1 

FIGUR 1. Hällristningsmotiv från Tanum i Bohuslän ca. 2000 f. Kr.2 

Enligt kulturantropologiska teorier är uppmärksamheten till 
gränsdragningar och marginella fenomen något universiellt för den 
mänskliga kulturen och bildar grund för såväl moraliska värdesystem 
som för hur man strukturerar och upplever verkligheten.3 Uppenbara 
överskridelser och kategori-sammanblandningar orsakar ångest och 
avståndstagande men kan också uppfattas som ett tecken på helighet. 
I dag utgör gränsen mellan människa och djur inget allvarligt 
problem men gränserna var bräckligare i 1600- och 1700-talets 
kultur. En väsentlig del av tidelagshandlingens kulturella innebörd 
och den uppmärksamhet den väckte måste förstås utifrån denna 
handlingens grånsöverskridande karaktär. 

Ändrade symboliska innebörder i myt och folklore 

I 1600-talets perspektiv kan de bohuslåndska hällristningsmotiven 
inte ha framstått som annat än gudlösa och blasfemiska. Enligt 
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uppfattningen av naturen som en återspegling av den gudomliga 
skapelseordningen betraktades en mänsklig handling som innebar en 
sammanblandning av arter och kategorier som onaturlig och hädisk.4 
Men ännu på 1500-talet var det möjligt för bildade medlemmar av 
elitkulturen att återberätta gamla folkloristiska och mytologiska 
berättelser om djuriska anfäder och äktenskapliga förbindelser 
mellan människa och djur. Olaus Magnus skriver i De nordiska folkens 
historia om en förbindelse mellan en björn och en svensk flicka. Den 
unga flickan rövades bort av björnen när hon var ute och lekte, men 
björnens grymhet och hunger förbyttes i älskogslust. Efter en tid 
fångades och dödades björnen av jägare, men flickan födde en son med 
mänskliga drag och vilddjursblod i sina ådror. Sonen tog hämnd på 
sin faders banemän och blev anfader för en dansk kungaätt.5 

Historien om flickan och björnen har Olaus Magnus hämtat ur 
Saxo Grammaticus verk från elvahundratalet, Gesta Danorum. Men 
motivet år äldre än så och förekommer till exempel i engelska källor 
från tidig medeltid där Sivard den starke nämns som ättling till en 
björn. Sivards far hade björnöron som ett tecken på sin härkomst.6 
På femtonhundratalet berättade Olaus Magnus sin historia med en viss 
ambivalens. I marginalen står "Naturens verk snarare vårt att 
beundra än att bespotta". Episoden illustreras med ett träsnitt där 
flickan och björnen häller varandra i hand. En samtida tysk 
illustration är betydligt djärvare och avbildar en björn och en 
naken flicka i en omfamning.7 Men senare under sextonhundratalet kom 
det onaturliga i sådana berättelser att betonas allt mer och på 
sjuttonhundratalet kan man till exempel återfinna historien om 
flickan och björnen i en tysk historisk och rättsmedicinsk 
avhandling under rubriken "De coitu sodomitico".8 

Det gamla Saxomotivets öde återspeglar det ökade inflytandet 
från den kristna teologins uppfattning av vad som var naturligt och 
onaturligt. De mytiska berättelserna om blandäktenskap och djurisk 
härkomst tillskrevs nya innebörder och ersattes av en ny sorts 
mytologi där beblandelse och hamnskiften mellan människa och djur 
bara kunde ha en entydigt negativ betydelse. Kapitlet om sodomi i 
den rättsmedicinska avhandlingen följdes av ett med rubriken "De 
coitu cum Daemone". Enligt den lärda demonologin var det möjligt för 
djävulen och hans demoner att ha samlag med människor antingen i 
skepnaden av en attraktiv man (incubus) eller som en vacker kvinna 
(succubus), eller som ett djur.9 Det senare förekom oftast i myten 
om håxsabbaten och var regel i sextonhundratalets nord- och 
mellansvenska trolldomsprocesser. Gifta mannen Nils Larsson som bar 
in öl till djävulens gästabud berättade att där ofta hölls bröllop 
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och når någon stått brud "lägger hon sig på en bock som ligger på 
rygg och bolar med honom".10 

Incubus och succubus teorin var knappast folkligt förankrad 
vilket märks i förhören med Gertrud Svensdotter i processernas 
inledning. Det är först genom rättens ledande frågor och i synnerhet 
pastor Lars Elvius förhör som bolandet med djävulen förs på tal.11 
Senare och sårskilt i de norrländska processerna blir 
djävulsbolandet ett stående inslag i vittnesmålen från Blåkulla och 
då ofta som ett tidelag. Vanligen benämns djävulen i detta moment 
som en svart hund som ligger bunden under bordet men ibland även som 
en bock eller björn. Trollkårringarna uppges av vittnena gå under 
bordet och boia med den svarta hunden. Barnen blir å sin sida gifta 
i Blåkulla. Pojkarna med kvigor, suggor, hyndor och katter, 
flickorna med hundar, oxar och galtar.12 Vanligen hade brudarna och 
brudgummarna till synes mänskliga drag från början. Sjuttonårige 
Peder Nilsson hade till exempel fått en hustru som hette "Neglicha" 
och avlat tre barn med henne som alla blivit sönderhuggna och kokade 
till smörja, "men nu befinner han sin hustru vara salva venia en 
hynda och vill sig byta".13 Avkomman av dessa äktenskap beskrivs 
ofta som djuriska. Annicka, Erik Mickelsson Skrivares dotter hade 
varit gift med tre män och avlat tre barn som såg ut som en gris, en 
kattunge och en katta.14 

Häxsabbatens repertoar och rolluppsättning återspeglade den 
ökade ambivalens som fanns i förhållande till djuren i ett 
agrarsamhälle där människor och djur levde nära inpå varandra. Som 
sociala kategorier befann sig boskap och tamdjur närmare människan i 
1600-talets samhälle än björnen som representerade det vilda och 
otämjda - gränsen var bräckligare och låttare att överskrida och 
därmed mer problematisk. 15 I Blåkullarryten underordnades 
överskrideisen mellan människa och djur det demoniska. 
Tidelagshandlingen så som den antyds och beskrivs i vittnesmål och 
bekännelser var antingen ett verk av djävulens illusioner eller en 
beblandelse med djävulen själv. Avståndet till de traditionella 
historierna om djuriska anfäder som källa till styrka och prestige 
var större än någonsin. 

Vittnesreaktioner och lärda doktriner 

I Blåkullamyten var barnen och boskapsdjuren passiva offer för 
djävulens manipulationer och illusioner. I verkligheten var 
boskapsdjur och tamdjur de passiva offren för mänsklig och 
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huvudsakligen manlig sexualitet. Hur reagerade människor som blev 
vittne till handlingen? 

De spontana vittnesreaktionerna gav först och främst uttryck 
för förskräckelse och förvåning. En del vittnen uppgav att de blivit 
sä "häpna" och förskräckta över den plötsliga åsynen av en 
tidelagare i full gärning att de varken kunnat tala eller röra sig 
på en stund. Hustru Anna hade tagit så illa vid sig att hon svimmat 
tre gånger.16 Märit Svensdotter beklagade sin olycka och sa att det 
gjort henne lika ont som om en kniv stuckits in i bröstet på 
henne.17 Marta Johansdotter grät och jämrade sig hela dagen och 
nästa dag ända tills hon blev sjuk av oro.18 Även manliga vittnen 
kunde ge utryck för starka reaktioner. En husbonde fann sin dräng 
darrande som ett asplöv utanför fähuset. Först efter många suckar 
och jämranden förmådde drängen tala om vad han sett.19 En soldat 
uppgav att ingen av de förskräckligheter han varit med om i olika 
fältslag hade förorsakat honom en sådan "ruelse" som detta. Han hade 
av "häpenhet och hjärtenyck" varken kunnat få fram ett ord eller 
röra sig ur fläcken.20 

I förskräckelsen kan man ana flera olika motiv. Åsynen av en 
grov synd var antagligen tillräcklig för de flesta. Det plötsliga 
och oväntade förstärkte reaktionerna ytterligare. En allt för nära 
konfrontation med gärningsmannen kunde vara riskabel sårskilt om 
vittnet var en ensam kvinna och gärningsmannen en fullvuxen man. I 
en sådan situation vågade en del vittnen inte ens avslöja sin 
närvaro.21 Vittnen förskräcktes också inför det ofrivilliga ansvar 
och den gudshämnd som hotade om man inte uppenbarade gärningen. Den 
skuld som var behäftad vid gärningen smittade så att säga av sig pä 
vittnet. 

Mer specifika reaktioner på handlingens gränsöverskridande 
karaktär framkommer når vittnen i tillrop och beskrivningar av 
gärningen jämställer tidelagaren med ett djur. "Lars vad tar du dig 
för, aldrig har jag trott att du skulle vara en sådan hund, som du 
år" utbrast pigan Sigrid Jonsdotter.22 Redan den position som 
tidelagaren intog under gärningen sänkte honom till en djurisk nivå. 
"Han hängde bakpå stoet och rissade som en hund och oskäligt 
kreatur". Erick hade "sin åtbörd med gumpen salva reverentia såsom 
en hund på en tik" då vittnet "häpnandes illa och kastade sina ögon 
därifrån".23 Ett vittne försäkrade att han hört Lars Svensson gnägga 
som en häst när han bedrev gärningen med stoet.24 I folkliga uttryck 
sades tidelagaren ha tagit "tjänsten av bockarna" eller "ämbetet av 
tjuren".25 Om en beryktad tidelagare sades det att han inte behövde 
några bockar han "kunde vara bock själv".26 Tidelagarens uppsyn 
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kunde också beskrivas som närmast omänsklig; "ögonen vore emot 
vanligheten helt stora uppsprängda och omvända, gruvelig och faselig 
i synen,..i ansiktet varm röd och svettig och läpparna röda som 
eljest plågade vara blå".27 

Den mänskliga degraderingen var en viktig aspekt i överhetens 
uppfattning av tidelagsgårningen. Förnuft och själ skilde människan 
från djuren men i sexualiteten och andra kroppsliga behov och 
instinkter var gränsen bräcklig och lätt att överskrida. Även om 
förnuftet och den naturliga lagen ingav avsky och skräck för sådana 
företeelser som tidelag så var detta inte tillräckligt. "När de äro 
sig själva lämnade, leva de lika som fä och oförnuftiga djur" 
skriver biskopen Haqvin Spegel vid ett tillfälle om människorna.28 
Kristen moral och kunskap om Gud var nödvändigt för att böja den 
mänskliga viljan efter förnuftet och Guds ordning. Den moraliska 
karaktären av gränsen mellan människa och djur framstår ännu 
tydligare i etikett- och uppfostringsböcker. I Erasmus verk De 
civitate morum puerilium kontrasteras ett fint och väluppfostrat 
sätt mot olika djurs beteende och den svenske översättaren Jonas 
Hambraeus skriver i ett företal; "Därför synes det mig att sådana 
handla berömligt, som ägna alla sina krafter åt inhämtande av 
kunskaper och som genast i unga år söka genom vetande öva sin själ 
till dygd, vishet och ett i allo gott uppförande. De som tänka eller 
göra annorledes, de äro icke ens människor eller åtminstone icke av 
människovärdigt sinnelag utan råare och föraktligare ån till och med 
djuren, vilka ej ha intresse för annat än födan och sinnliga 
lustar".29 Denna pessimistiska syn på människan och de bräckliga 
gränserna mellan människa och djur var ett återkommande tema i 1600-
talets moralistiska skrifter liksom i överhetens åtgärder för att 
motverka spridningen av den "vederstyggliga tidelagssynden".30 

Att sänka sig till djurens nivå innebar att också avsäga sig 
förnuftet. Tidelagshandlingen betecknas följaktligen ibland som 
"galenskap" eller "tokskap". Det skyggande djuret kunde ur detta 
perspektiv till och med uppträda förnuftigare; "Så bekänner du att 
en bestie var båttre och vettigare ån du som med sin flyktighet 
salverade dig som har fått en förnuftig själ".31 I den juridiska 
doktrinen var förnuft liktydigt med ansvar och till rättens 
uppgifter hörde att undersöka om gärningen tillkommit i strid med 
förnuftet eller på grund av en mer eller mindre tillfällig förlust 
av förnuftet. Avgörande för bedömningen av en anklagad persons 
förståndsgåvor var vittnesbörd från grannar, anhöriga och 
prästerskapet - men också naturligtvis den anklagades uppträdande 
och svaromål inför rätten. I förhör med sinnessvaga och förvirrade 
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människor tvingades rätten ibland att uttrycka sig tydligare om 
handlingens karaktär. Den förvirrade uppsynen hos en trettioårig 
dräng som redan ansetts för sinnessvag fick rätten att ställa saken 
pä sin spets; kunde han verkligen inte förstå innebörden av sin 
handling? "Frågades: Om han vet någon skillnad mellan människor och 
kreatur? Svarades: Jag vet intet Fr: Om han själv är människa, häst 
eller fisk? Sv: Jag år intet brav Fr: Vad som felas honom? Sv: Jag 
är svag...Fr: Om han vet någon skillnad mellan en människa och en 
fisk? Sv: Nej Fr: Om han åter fisk? Sv: Jo Fr: Om han äter 
människor? Sv: Nej Fr: Varför han inte äter människor? Intet 
svar".32 

Drängens ansågs inte som så mycket mer förnuftig än den ko han 
hade haft tidelag med, vilket räddade hans liv (men knappast kons). 
I rättens frågor uppställs en betydelsefull analogi mellan tidelag 
och kannibalism - att ha tidelag med ett djur är som att åta 
människokött! Analogin avslöjar en grundläggande innebörd av 
tidelagshandlingen som inte bara ett tecken på moraliskt förfall 
utan också en besudling i den mest fysiska betydelse. 

Orenhet och oärlighet 

Kånslan av fysisk orenhet framkommer också i vittnens och 
omgivningens reaktioner. Vittnen spottar efter gärningsmannen, en 
son vägrar att sova i samma säng som sin beryktade far, en dräng 
kastar en semla som han nyss fått av en beryktad tidelagare till 
bandhunden.33 Avståndstagandet och avsmaken framkommer framför allt 
innan den beryktade eller misstänkte gripits. Hustrun Ingegård 
Månsdotter kunde inte åta den mat som mannen rört vid sedan hon hört 
pigan omtala vad som hånt i fähuset.34 Lars Svensson hade ett så 
"elakt" rykte att de andra drängarna på gården vågrade åta och 
dricka tillsammans med honom.35 I detta avseende kunde den beryktade 
tidelagaren bemötas på samma sätt som rackaren och bödeln. 
Undvikande av personligt umgänge och i synnerhet en vägran att 
dricka och äta tillsammans med den utpekade var såkra tecken på 
diskrimineringen av "oärliga" människor.36 Bonden Lars Persson 
uppmanades att göra sig kvitt ryktet annars ville ingen årlig man 
dricka ur kanna med honom.37 "Är jag någon bövel eller rackare?" 
frågade bårardrängen Anders Andersson Stierna sina dryckeskamrater 
sedan de slagit för honom i ett sårskilt glas når han kom in i 
stugan. "Det såger du och intet jag" hade en av dem svarat. En stund 
tidigare hade de sett Anders i gärningen med en ko.38 
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Personliga relationer med en beryktad tidelagaren kunde vara 
besvärande och undvikas eller beklagas. Pigan Elisabeth 
Israelsdotter som avslöjat Fridrich Fridrichsson på bar gärning då 
de vallade boskap tillsammans, var rådd att hon skulle bli 
"förkastad för det hon med en sådan har varit i sällskap".39 En 
ryttmästare stämde sin fältväbel för att han skrivit en "grov 
paskvill sedel" (nidvers) med påståenden om att en bolare som 
nyligen bränts på bål skulle ha kallat ryttmästaren sin bror och 
svåger.40 

På detta sätt var känslan av orenhet förknippad med oårlighet. 
Jämförelsen med rackaren och bödeln får dock inte drivas för långt. 
Den sociala stigmatiseringen av dessa yrkesgrupper var 
institutionaliserad om än inte officiellt sanktionerad.41 Alla 
visste vem rackaren och bödeln var och även om deras arbete ansågs 
vanhedrande utfördes det öppet och synligt för alla. Deras oärlighet 
befästes hela tiden genom den dagliga praktiken. Tidelagarens 
handling däremot var förbjuden och utfördes i det fördolda. När 
handlingen avslöjades fanns det ofta inte tid för några 
sofistikerade stigmatiseringsmekanismer att verka innan de 
officiella sanktionerna trådde in. Ett snabbt gripande följd av 
rättegång och avrättning var många tidelagares öde. Â andra sidan 
dömdes ännu fler människor till kroppsstraff och fåstningsarbete för 
uppsåt till tidelag. Hur dessa personer behandlades efter sitt 
avtjänade straff ger dock källmaterialet sällan upplysningar om. Pär 
Johan Rahm hade som yngling risats för tidelagsuppsåt och var inte 
längre "liden" i Tierps socken. Men han kunde ändå ta tjänst som 
dräng i grannsocknarna och senare gifta sig och antas som soldat i 
det närbelägna Ulleråker. Hustrun hade varit ovetande ända tills Pär 
själv avslöjat vad som hänt.42 Soldaten Mårten Lucasson Holm kunde 
fortsätta sin soldattjånst i samma by trots att han blivit 
avstraffad med arton par spö för uppsåt till tidelag men han nämns å 
andra sidan som ökänd för sin "liderlighet" och hölls snart 
misstänkt för nya tidelag.43 Regeln var nog snarare att en 
bestraffad gärningsman i likhet med Per Johan Rahm kördes ut ur 
socknen. Efter avslutad rannsakning i Frösåkers häradsrätt berättade 
en av nämndemännen att folket i det närbelägna Skäfthammars 
församling hade fattat en sådan vämjelse för en person som dömts för 
tidelagsuppsåt att man på allmän sockenstämma beslutat driva honom 
ur socknen, vilket föreföll häradsrätten lämpligt också när det 
gällde Erik Matsson.44 Förvisningen innebar samtidigt att grunden 
för en varaktig diskriminering försvagades når tidelagaren inte 
längre var känd på den ort dår han vistades. 
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Med dessa förbehåll kan man konstatera att i den utsträckning 
som tidelagaren utsattes för ett mer ritualiserat avståndstagande 
skedde detta inom ramen för ett redan etablerat oårlighetsbegrepp 
som förknippades med skarpråttaren och rackaren men också hade en 
vidare tillämpning inom rättspraxis och inte minst inom 
hantverksskråna.45 Distinktionen ärlig - oärlig (eller ärelös) tycks 
ha varit en överbestämmande princip för social diskriminering och 
klassificering av samma betydelse som det moderna begreppsparet 
normal - avvikande (pervers i sexologiska termer). 

Kroppslig orenhet 

Orenhetsförestållningarna i samband med tidelagshandlingen var 
emellertid mer än ett uttryck för ett allmänt ärelöshetsbegrepp. 
Grunden till vämjelsen bestod i den direkta kontakten mellan 
människors och djurs intima kroppsdelar och föreställningen om en 
möjlig blandning av kroppsvätskor som resulterade i en "commixtio 
sanguinis" (blodsbeblandelse). Detta var kärnan i föreställningen om 
den fysiska orenheten, "att förvända naturens ordning och blanda 
människoblod med oskäliga djurs och fänads".46 

Resultatet av en sådan beblandelse var att såväl människans som 
djurets kropp och rätta natur förorenades. Modern till en anklagad 
skomakare uppmanade gråtande sin son att bekänna om han var skyldig 
"och icke göra henne den sorg att fast han skämt sin kropp jämväl 
fördärva själen".47 När det gällde den mänskliga aspekten märktes 
tidelagarens kroppsliga orenhet tydligast i fortsatta sexuella 
relationer. En äktenskaplig plikt förbyttes i besmittelse. Måns 
Persson kunde inte neka att han haft samlag med sin hustru efter det 
att han bolat med kon, vilket han nu "hjärteligen ångrade och .. bad 
sin hustru om förlåtelse och tillgift".48 En hustru som överraskat 
sin man i stallet utsattes för misshandel när hon senare vägrade att 
ha samlag med honom. Varje gång mannen tvingade sig på henne "kom 
där efter lukt och smak i hennes mun av sto".49 Medan den mänskliga 
orenheten framhålls i Gamla testamentet så nämns inget om djuret 
utöver det som anförs i Tredje Mosebok 20:15-16 om dess dödande.50 I 
rättsliga termer motiverades djurets avlivande med att det skedde 
för att undvika vidare förargelse. Vid mitten av 1700-talet när 
antalet avrättningarna nådde sin höjdpunkt förklarade juristen David 
Nehrman Ehrenstråle att motivet till djurens avlivande inte fanns 
att söka i någon skuld för gärningen utan endast skedde för att 
utplåna minnet av handlingen.51 Besmittelse och fysisk orenhet nämns 
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överhuvudtaget inte. Vad var det då för sorts förargelse som ett 
sådant djur kunde tänkas väcka? 

Känslan av fysisk orenhet var i själva verket starkast när det 
gällde djuret. I en situation då en misstänkt eller avslöjad 
tidelagare ännu inte gripits, kunde vittnen och omgivningen ge 
uttryck för en stark motvilja mot att befatta sig med de kreatur som 
man visste eller misstänkte hade utnyttjats. En dräng som blivit 
vittne till gärningen vägrade att spänna stoet för vagnen når han 
skulle köra matmodern till kyrkan.52 Bonden Bengt Andersson lånade 
"ök" av sin svärfar till gårdsarbetet sedan han blivit varse hur 
grannen hade stått bakom hans sto.53 Djuret kunde bytas bort, säljas 
eller till och med avlivas. Så fort bonden Mårten Mårtensson fått 
reda på vad som hänt ledde han ut kon i skogen dår han slog ihjäl 
henne och grävde ner kroppen.54 När djuret såldes eller byttes kan 
förstås anledningen lika mycket ha varit att undvika eventuell 
ekonomisk förlust om det skulle bli rättegång och den anklagade inte 
hade någon egendom som kunde ersätta djurets värde. 

Mycken möda lades ner av rätten för att identifiera och spåra 
varje djur oavsett om det hade betydelse för domen eller inte. 
Ägarna till djuren var ofta minst lika angelägna. Hustru Maria 
Jonsdotter hade till exempel ryktesvägen fått reda på att hennes 
före detta dräng angivit sig själv för tidelag. Hon begav sig genast 
till arresten på Jönköpings slott för att fråga vilken ko han bolat 
med så att hon kunde undvika att nyttja "ett sådant kreatur".55 
Utredningarna blev ibland ytterst omfångsrika. En tjugoårig dräng 
Jönsar Erick Larsson hade bekånt tidelag med ett tjugotal olika kor 
i traktens fähus. Ingen av dessa gärningar som begåtts under de 
närmast föregående åren hade anats av omgivningen. De förmodade 
ägarna och deras ombud förklarade på tinget att de som fattigt folk 
visserligen behövde varje kreatur men de bad ändå Erich att noga 
utvisa varenda ko som han bolat med. De ville hellre göra sig av med 
sådana kreatur ån leva i ovisshet och "ej utan grämelse kunna nyttja 
dem". När Erich kom in i sin mosters fähus bad hon honom att peka ut 
de kor han kände igen - "hon styggdes" vid att ha ett "sådant" i 
sitt hus.56 

Formellt togs djuret i kvarstad vilket innebar att ägaren 
ålades att föda djuret men samtidigt förbjöds att slakta eller sälja 
det innan domen hade fällts. Men det år inte svårt att bakom de 
rättsliga termerna och arrangemangen urskilja en motvilja mot att 
nyttja ett sådant djur, framför allt i mathushållningen. Från de 
första starka misstankarna eller direkt efter avslöjandet kunde 
omgivningen vågra att dricka mjölken från kon. Drängarna förklarade 
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sedan de hört vad som hänt att de aldrig mer ville "smaka någon 
mjölkadroppe" där i gården.57 Pigan Karin Andersdotter kom direkt 
från fähuset och kastade ifrån sig mjölkstävan på en bänk inne i 
stugan - "den mjölken må den och den (omskrivning i protokollet för 
djävulen) äta".58 Mjölken gavs till hundar och grisar eller också 
ställde man kon i sin.59 Den mjölken är "inte bra" förklarade 
adjunkten Simon Novelius för hustrun Kerstin Olsdotter sedan hon i 
tysthet angivit misstankarna om sin man.60 

Mjölken blev skämd och likaså köttet, kväljande att dricka och 
äta utom möjligen för tidelagaren själv. Enligt ryktet skulle Olof 
Larsson inte velat åta någon annan mjölk än den som kom från den ko 
som han bolat med. Men det var osanning sa Olofs hustru. 
Tjänstefolket hade inte velat dricka mjölken och istället kokat den 
åt husbonden, men sedan en tid hade mjölken kastats bort och likaså 
den kalv som föddes vid Kyndelsmässotiden.61 I detta avseende kunde 
kannibalism inte bara ställas upp som en analogi till 
tidelagshandlingen utan också som en möjlig konsekvens. Vittnen hade 
hört Per Eriksson bekänna för prästen och när prästen frågat honom 
hur han kunnat äta av köttet från den slaktade kon hade han svarat 
"att det smakat rätt sött".62 

Några reservationer måste göras även här. Det finns också 
exempel på att ägare till djuren har slaktat och ätit upp köttet med 
hänvisning till sin stora fattigdom.63 Svält och nödlidande har till 
och med drivit människor att gräva upp nyligen avlivade djur från 
rätteplatsen och under 1700-talet ändrades därför instruktionerna så 
att de döda djurkropparna brändes på ett separat bål.64 

Det fanns också en föreställning att det utnyttjade djuret 
betedde sig annorlunda efter gärningen. Matmodern berättade att hon 
långt före drängens bekännelse flera gånger sagt att den kon "vore 
ärnad till råtteplatsen" eftersom den börjat sina och kom hem senare 
än de andra.65 Kor som sinade och trånade bort kunde vara offer för 
tidelag lika väl som förgörning eller någon naturlig sjukdom. 
Utnyttjade kreatur ansågs också hålla sig mer till människor, i 
synnerhet till gärningsmannen, än till andra djur. Uppträdandet hos 
ett sto hade länge förundrat gårdsfolket ända tills det avslöjades 
att det varit utsatt för tidelag. Trots att stoet släpptes i skogen 
skilde det sig från de andra kreaturen och återvände hem och ställde 
sig på gatan.66 I samband med rekonstruktioner av gärningen kunde 
man låta det utpekade kreaturet konfronteras med den anklagade för 
att se hur djuret reagerade. När Petter Larsson vid en sådan 
rekonstruktion gick ut ur fähuset vände sig alla kreaturen om och 
såg efter honom, då de närvarande sagt "kan du se att kreaturen 
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tycks vilja känna igen dig? Ja, svarade Petter jag ser det och 
suckade". 67. 

Monster och missfoster 

Avsmak och vämjelse har präglat reaktionerna mot tidelagshandlingen 
som ett gränsöverskridande fenomen. Men den yttersta farhågan gällde 
en möjlig avkomma. Det har diskuterats i vilken utsträckning man 
kände till och använde preventivtekniker i det äldre agrarsamhället. 
När det gällde tidelag praktiserades sådant utan tvivel. "Varje 
gäng" sa Jon Oluffsson "hade han låtit semen falla på jorden" av 
fruktan "att därav något skulle avlas".68 Gifte inhysesmannen Nils 
Månsson försäkrade likaså att inget av kreaturen hade "blivit av 
hans åtgärd med sina foster, ty att han aktat sig /:som dess ord 
lyda:/ på det dess grova gärningar skulle bliva dolda". Ingen av 
djurens ägare hade heller kunnat märka något vanskapligt hos 
kalvarna.69 Drängen Anders Andersson hade också varit försiktig 
eftersom han tyckte att det skulle sett skamligt ut om stoet "fött 
något som varit honom likt".70 För den oförsiktige däremot väcktes 
oron för gärningens konsekvenser. Carl Wigers som under 
samvetsångest bekänt för sin kamrat bad denne att se efter om det 
fanns något foster i kon när den slaktades.71 Möjligheten av att det 
skulle födas en monstruös avkomma väckte stark ångest hos hustru 
Karin Persdotter som hade överraskat sin man i fähuset och sen dess 
gråtit och jämrat sig över hur kalven skulle komma att se ut. Karin 
som var gravid, bad pigan fälla förbön för henne hos Gud att hon 
måtte få dö då den stunden kom att hon skulle föda - vilket också 
skedde (detta berättades inför rätten av pigan).72 

Rapporter om monster och vanskapliga djur förekom ofta och 
väckte stor uppmärksamhet. Vid en diskussion i lagkommissionen i 
februari 1690 angående arvsrätten för barn som dött innan de hunnit 
döpas eller var "partus monstruosus" kunde riksantikvarien Johan 
Hadorph berätta att det år 1638 hade fötts ett monstrum i Norrköping 
som varit "halvt människa, halv ko".73 Tidelag var en möjlig 
förklaring till sådana monsterfödslar men inte den enda. Berättelser 
om missfoster ingick tillsammans med rapporter om jordbävningar, 
kometer och blodregn och andra onaturliga fenomen i en tradition som 
tolkade sådana händelser som direkta uttryck för Guds ingripanden 
och varning till människorna. I synnerhet under reformationstidens 
och 1500-talets starka eskatologiska stämning uppfattades 
missfödslar och monster som tecken på att den yttersta dagen var 
nära.74 Östgötaprästen Joen Petri Klints sammanställning från 1600-
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talets början av olika jårtecken innehåller flera beskrivningar och 
teckningar av missfoster hälften människa hälften djur som skall ha 
fötts pä olika ställen. Någon närmare tolkning behövdes inte, det 
eskatologiska budskapet var underförstått.75 

Intresset för monster och missfoster avtog knappast under 1600-
och 1700-talen. Överallt smyger sig notiser in om vanskapta kalvar 
och grisar. Jesper Svedberg berördes illa av en missfödsel på 
Gotland där en ko 1696 under plågor och ömkligt bölande födde en 
kalv med så kallad fontange vilket tolkades som ett uttryck för Guds 
missnöje över människans högmod.76 Prosten i Hudiksvall Olof Bromans 
anteckningar från första hälften av sjuttonhundratalet innehåller 
regelbundet uppgifter om missfödslar. I mars 1727 får han 
underrättelse från Stockholm om en missfödsel på Kungsholmen där en 
gris skall ha fötts med människohuvud och "svarta muscher".77 Enligt 
1686 års kyrkolag skulle prästerna anteckna "Vad sällsamt i socknen 
sig tilldragit" och under denna rubrik infördes liknande notiser i 
kyrkoböckerna.78 Temat förekommer också i ett par småskrifter och 
skillingtryck med förmaning till syndaånger och bättring.79 
Tidelagshandlingen gav ytterligare näring till den uppståndelse och 
ångest som man kunde känna inför sådana fenomen som överskred 
gränsen mellan människa och djur. 

Naturligt och övernaturligt 

Precis som det fanns en tvetydighet i tolkningen av monster och 
missfoster så ingick även själva tidelagshandlingen i ett vidare 
sammanhang av möjliga grånsöverskridelser. Djävulsbolandet i 
Blåkulla har redan berörts men överlevde knappast de stora 
trolldomsprocesserna. Däremot fortsatte skogs- och bergsrån att 
locka drängar och förrymda soldater till älskog. Olof Broman 
berättar i sitt verk Glysisvallur att i hans barndom bekände en 
tidelagare på rätteplatsen att han också haft samlag med havsfrun.80 
Ofta beskrevs dessa andeväsen som mänskliga men med något djuriskt 
attribut som till exempel en "hästrumpa". 

Tidelagaren å sin sida jämställdes ibland med djävulen. Vittnet 
hustru Dordi ropade när hon fick se Erich Andersson i gärningen att 
"det var en djävul på Lars Larssons ko". När Erich senare greps 
nekade han till gärningen och menade att hustrun sett den onda boia 
med kon.81 Tanken att djävulen skulle uppträda som tidelagare var 
inte orimlig. Tiggaren Olof Olofsson berättade att når han hade gått 
runt i fähusen på nätterna och skaffat sig föda genom att mjölka 
korna hade den onda visat sig för honom och först bolat med en ko 
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och sedan lockat honom att göra detsamma. 82 Den onda hade också 
visat Lars Olsson hur man skulle göra genom att först själv bedriva 
tidelag.83. Vid något tillfälle kan man också skönja en viss 
osäkerhet hos vittnet på vad det är man ser. Hustru Anna Segals 
berättade att när hon var på väg till kvarnen hade hon råkat få se 
"som en stygg" med röd mössa, vit tröja och skinnbyxor stå bakom en 
svart ko" då hon blev förskräckt "att hon visste inte om det var 

någon människa".84 Denna osäkerhet ökades ytterligare av att också 
naturväsen som näcken ansågs kunna bedriva tidelag. När båtsmännen 
på en skuta i Vänersborg en morgon fick se en person bakom en ko 
under vindbryggan utbrast Oluf Rooth "det är visst näcken som bolar 
med en ko" och väckte sin bror "kom och se att näcken bolar med en 
ko".85 

FIGUR 2. "Skogskvinnan med hästrumpa". 
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Tidelagshandlingen aktualiserade på detta sått inte bara 
gränsen mellan människa och djur utan också mellan det naturliga och 
övernaturliga vilket framkommer inte minst i rannsakningen av 
soldaten Sven Jonsson. Sven hade rymt från kompaniet och hållit sig 
undan i skogen. När han förhördes berättade han att han hade vistats 
hos en skogskvinna med vilken han haft ett förhållande i tjugofyra 
år. Regementschefen Överstelöjtnanten Anders Sparfeldt skrev efter 
förhören till Justitierevisionen om råd hur han skulle döma och 
bifogade samtidigt en avritning av kvinnan efter soldatens 
beskrivning (Fig 2.). Sparfeldt överväger först om det kan ha varit 
frågan om den onda andan men avvisar den möjligheten och menar 
istället att det måste ha varit ett "köttsligt kreatur". Å andra 
sidan kan det inte heller kallas för ett "få" trots att soldaten 
medger att det har "håstrumpa" och år "glosögd" eftersom det "kan 
tala, övertala en man till sin vilja, bruka älskog på mänskligt vis, 
visa allehanda slags mänskliga affekter" och allt detta under lång 
tid vilket visar att det har "en förnuftig själ som brukar skäl och 
vett". Soldatens beblandelse med skogskvinnan kan därför inte 
betecknas som tidelag och skogskreaturet måste enligt Sparfeldt 
hållas för en människa men samtidigt också "för ett nephelin eller 
monstro" som år fött i skogen som ett resultat av något vallhjons 
beblandelse med ett sto. Sparfeldt anhåller till sist om att 
Justitierevisionen måtte förordna vilket straff han ska belägga 
soldaten med eftersom "ingen lag över köttslig beblandelse ned ett 
monstro utfästat och uttryckligen förordnat är".86 

NOTER 

1 Bullough (197 6) ger i sin översikt av sexualitetens historia också mänga exempel 
på hur tidelag har bestraffats i olika historiska kulturer. 

2 A) Tanums socken, Vitlycke, ur Gelling & Davidsson (1969), s. 66, B) Tanums 
socken, Hoghem ur Ove Bruun Jörgensen (1987), s. 31, fig. 7. 

3 Douglas(1966) 

4 Thomas (1988), s. 39. 

5 Olaus Magnus (197 6) bok 18 kap. 30. 

6 Edsman (1956), s. 36 ff. Saxo berättar historien den tionde bokens femte kapitel 
i Gesta Danorum, se t. ex Olriks översättning (1908-12). 

7 Rasmussen (1949). 

8 Shurig (1730), s. 

9 Ankarloo (1984), s. 106 f. för en översikt av svenska auktoriteter. 

10 Kyrkoherde Elvius dagbok 18/5 1671, s. 51: Linderholm 82. 
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Djävulsbolande förekom dock redan i ett mål från Söderala 1597 där tre 
trollkonor bekände att de ridit till Blåkulla och att deras mästare satan 
belägrat dem som en äkta man med sin hustru; Hanzen (1951), s. 24. 

Se till exempel rannsakningsprotokoll från Nordingrå tingsrätt 6/5 1675, 
mikrofilm GH 986. 

Frösön 27/5 167 Renoverade domböcker, Gävleborg vol. 23, RA. 

Ankarloo (1984), s. 223. 

Leach (19 64). 

SC78 1720 22/10. 

GS51 1735 27/1. 

GF30 1739 26/3. 

SU91 1733 1/2. 

SW56 1720 14/5. 

Se t. ex GK16 1754 8/6; pigan "gömde sig en god stund ty när ett kvinnfolk 
träffar en karl i sådan gärning och är ensam har hon orsak vara rädd". 

SXH43 1743 12/8. 

SC3 5 1686 30/6, 

GR29 1706 20/11. 

SW70 1728 1/10, SU151 1711 1/8. 

GF8 1682 26/9. 

GP31 1723 22/11. 

Citerat efter Olsson (1963), s. 242. 

Hambraeus (192 6). 

Olsson (1963), s. 242 f. om den pessimistiska människosynen. 

SC49 1694 8/1. 

Hanebo tingslag 8 /I 17 63, Rättegångsakter i brottmål, Svea hovrätt, RA. 

GN6 1724 14/7, SW95 1748 13/8, GR6 1669 2/11. 

GH35 1747 5/3. 

GR29 1706 20/11. 

Egardt (1962), s. 218 ff. 

GF8 1682 26/9. 

ST27 1708 22/4. 

SXH12 1677 16/10. 

Brunflo 27/7 1687, Jämtlands låns domböcker, mikrofilm TU138. 

Genom Kungl brev försökte man motverka stigmatiseringen av skarprättaren: 
Wedberg (1943). 

SC39 1687 22/8. 
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SXH55 1749 4/8. 

SBIOI 1750 24/3. 

Egardt (1962), s. 250 ff. 

SU44 1708 27/4. 

GL35 1752 5/5. 

SC65 1710 16/7. 

SB14 1651 20/1. 

"Du skall icke beblanda dig med något djur så att du genom detta bliver oren" 
(Tredje mosebok, kapitel arton vers tjugotre). Om djuret nämns i kapitel tjugo 
helt kort att det skall dräpas. 

Nehrman Ehrenstråle (1756), s. 14 f. 

GE62 1732 12/6. 

GP25 1710 21/3. 

Umeå sockens dombok 11/5 1696, HLA. 

GF30 1739 26/3. 

SW84 17 35 december. 

GF19 1715 30/5. 

SW7 1670 18/3. 

T.ex GF21 1729 24/3, GR15 1685 23/2, SXH12 1677 16/10, ST24 1704 26/2. 

SU170 1754 11/6. 

SXH13 30/7. 

GS87 1752 7/10. 

Se t. ex GP56 1747 17/2. 

Göta Hovrätts protokoll 28/11 1723. 

SW70 1728 1/10. 

GR28 1702 10/2. 

SW77 1734 26/3. 

Frösön extraordinarie ting 5/10 1695, s.134 och 137, Jämtlands låns domböcker 
AI:6, ÖLA, mikrofilm TU 140. 

GL34 1751 18/12. 

SU63 1720 19/3. 

GM35 1743 6/7. 

SXG12 1703 9/9. 

Lagkommissionens protokoll 2872 1690 i Sjögren (100), del I s. 160. Se också 
Almquist (1938), s. 36. 

Inte minst Luther utnyttjade flitigt missfödslar och monster i sin 
argumentering. I en pamflett författad tillsammans med Philip Melanchton 1523 
avbildas en vanskapt kalv med en "munkkåpa" som nyligen fötts i Freiburg och på 



75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82' 

83 

84 

85 

86 

157 

en annan bild ett monster med åsnehuvud som fiskats upp ur Tibern 1496 och som 
enligt författarna föreställde "påveåsnan". "Munkkalven" och "påveåsnan" var 
Guds tecken som förebådade påvedömets snara fall; Park & Daston (19), se också 
Linderholm (1910), Sandblad (1942). 

Klints jårteckensamling behandlas utförligt av Linderholm (1910) och Sandblad 
(1942) . Vid ett tillfälle gör dock Klint en utförligare kommentar som faktiskt 
innebar att tidelag som förklaring avvisas. Det gällde en ko som fött en kalv 
som var hålften människa "och var dårför fäherden misstänkt". Detta skall ha 
skett i "Alberti Magni tid" och når Albertus Magnus fick reda på detta friade 
han fäherden från elden och förklarade att sådant kunde ske "Ex constellatione 
speciate" med hånvisning till planeternas inbördes positioner; Klint, fol. 114.. 

Svedberg (1941), s. 226 f. 

Broman (1911-1949), Del 1 s. 409. 

1686 års kyrkolag Kap 24:8. En sammanställning av anteckningarna som skickats in 
till Tabellverket har gjorts av Sidenbladh (1908) . 

"Syndaånger ..." (1691) 

Broman (1911-1949), Del 1 s. 320, 792, 900. 

SU93 1733 9/7. 

Norunda 8/6 1698, Renoverade domböcker, Uppsala 63, RA. 

SW55 1719 11/12. 

GS9 1663 22/10. 

GP9 1669 5/6. 

Generalauditörens handlingar 7/7 1708 Nr 29a, RA. 
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KAPITEL 6. MAN, POJKAR OCH KREATUR 

Trots den hårda bestraffningen och avståndstagandet i såvål lårda 
doktriner som folkliga attityder, fortsatte rättsprocesserna att 
öka. Fanns det någon grundläggande ambivalens i mäns förhållande 
till djur som förstärkte uppmärksamheten och gjorde 
tidelagshandlingen särskilt problematisk? Vilka var de sociala och 
kulturella grunderna för en sådan ambivalens? 

Sexologins pionjärer klassificerade i slutet av 1800- och 
början av 1900-talet sexuella relationer med djur på två sått. 
Antingen som en patologisk perversion "zooerastia" praktiserad av 
ofta intelligenta och socialt högtstående men ytterst "degenererade" 
personer. Eller som "bestialitet" vilket utövades av ganska normala 
personer som stod på en låg kulturell nivå. Denna låga kulturella 
nivå förknippades med "primitiva folk" och samtida bönder. Tidelag 
var enligt denna uppfattning endemiskt och naturligt i 
bondesamhället där bristen på kulturell förfining i kombination med 
en stor familjåritet med djuren ledde till en svag eller obefintlig 
barriär mellan människa och djur. Den engelske sexologen Havelock 
Ellis skriver "For the peasant, whose sensibilities are uncultivated 
and who makes but the most elementary demands from a woman, the 
difference between an animal and a human being in this respect 
scarcely seems to be very great. " 1 

Denna definition säger kanske mest om författarens uppfattning 
om bönder men lämnar samtidigt paradoxalt nog dörren öppen för en 
mer dynamisk uppfattning av sexualiteten som i hög grad betingad och 
formad av kulturella faktorer ån endast en biologisk drift med en 
viss naturgiven uttrycksform som bara kan perverteras.2 I egenskap 
av ett kulturellt fenomen uppställer den tidiga sexologiska 
definitionen en faktor som har verkat tilldragande - vardagslivets 
nära kontakt med djuren i kontrast till städernas och det socialt 
kultiverade livets större distans. Men man formulerar också några 
pådrivande faktorer - kvinnounderskott eller ofördelaktiga 
personliga egenskaper som förhindrade kontakt med det motsatta 
könet. 

Den sexuella frustrationen är ett tema som har berörts av 
historiker i samband med det europeiska åktenskapsmönstret. Troligen 
ända från medeltiden har människor i Västeuropa gift sig sent och 
många inte alls. Med utgångspunkt från de religösa och rättsliga 
sanktionerna mot föråktenskapliga sexuella förbindelser och de 
generellt sett låga frekvenserna utomäktenskapligt födda barn under 
framför allt 1600-talet har frågan ställts vad unga människor gjorde 
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med sin sexualitet.3 Det vanligaste svaret har varit att de var 
avhållsamma. Utifrån denna ståndpunkt har historiker föreslagit att 
avhållsamheten har lett till frustration och utbrott av spektakulära 
neuroser som hysteri och trolldomsanklagelser men också att den 
sexuella energin har sublimerats och kanaliserats till en sorts 
driftig familjeföretagaranda i analogi med Webers tes om den 
puritanska etikens roll för kapitalismens framväxt, eller att 
sexualiteten helt enkelt förkrympts till en låg nivå med mycket lite 
sex och ömma kånslor.4 Mot tesen om den ungdomliga avhållsamheten 
har den franske historikern Jean-Louis Flandrin påpekat att det 
fanns flera tänkbara sått för unga människor att tillfredsställa 
sina sexuella behov på utan att det behövde leda till havandeskap 
och ökat antal utomäktenskapligt födda barn. Flandrin nämner 
preventivtekniker och masturbation men också homosexuella kontakter 
och tidelag och han föreslår att åtminstone masturbation och 
homosexuella kontakter ökade i det tidigmoderna Frankrike.5 

Tillämpade på svenska förhållanden skulle Flandrins argument 
kunna ge en möjlig förklaring till de höga frekvenserna av 
tidelagsprocesser. Den nåra och familjära kontakten med djuren i 
kombination med en hög grad av sexuellt förtryck (istället för en 
låg kulturell nivå) och höga giftemålsåldrar skulle ha pressat unga 
människor att söka sexuell tillfredsställelse genom tidelag. Tidelag 
skulle vara resultatet av sexuell frustration snarare än ett 
oproblematiskt beteende av ociviliserade bönder som man inte kunde 
vänta sig annat av. En sådan hypotes kan också få visst stöd i 
källmaterialet. Lars Johan Ehrenmalm anför i sitt memorial till 
1740/41 års riksdag som en av de faktorer som fått unga personer att 
söka "allehanda utvägar att stilla deras lusta" den stora 
fattigdomen som hindrade unga människor att gifta sig tidigt.6 Â 
andra sidan återfinns de högsta processtalen i lån som också hade 
bland de högsta kvinnoöverskotten i landet vid mitten av 1700-talet, 
räknat såväl på totalbefolkningen som ogifta tjänstefolk och 
hemmavarande barn över femton år.7 I högfrekventa län som Kopparberg 
och dåvarande Västernorrland var dessutom nattfrieriseden utbredd.8 
Något enkelt samband mellan sexuell frustration och antalet 
rättsprocesser år svårt att se. 

Pojkar och husdjur 

Andelen mycket unga pojkar bland de anklagade är uppseendeväckande 
hög. Femton- och sextonåriga pojkar för att inte såga tolv- och 
trettonåringår kan knappast anses vara frustrerade offer för en 
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undertryckt föräktenskaplig sexualitet som i otålig väntan på att få 
gifta sig till sist vände sig till djuren. Snarare framstår de som 
nyfikna utforskare av den sexualitet som hörde vuxenlivet till men 
som var ståndigt närvarande och synlig i djurens beteende. Flera 
unga pojkar bekände att de hade blivit direkt inspirerade till 
gärningen när de hade sett djuren para sig.9 I lek och arbete växte 
pojkar och flickor upp i nära kontakt med djuren och fick en 
naturlig kunskap om såväl fortplantning som slakt. Den bild från 
tidigt nittonhundratal som Ulla Lindström ger av landsbygdspojkars 
stora förtrolighet med husdjuren kan säkert gälla också för 1600-
och 1700-talet.10 Tidigt fick man lära sig hantera även de större 
kreaturen. I de flesta delar av landet var vallningen av tradition 
ett barnarbete.il Barnens nära samvaro med djuren medförde utan 
tvivel en stor familjåritet och känslomässiga band. 

Medan tidelagshandlingen som regel begicks i ensamhet visar 
rannsakningarna flera exempel på hur unga pojkar gjorde sina försök 
tillsammans. Två tolvåriga pojkar erkände att de hade turats om att 
ha tidelag med stoet når de körde gödsel.12 Trettonårige Lars 
Nilsson sa till sin tioårige kamrat "om du vill hålla för mig medan 
jag gör så skall du få göra sedan medan jag håller".13 Vid ett 
tillfälle avslöjades tre pojkar, åtta och nio år gamla utanför 
stadsporten i Västerås. Under rättegången avslöjade de namnen på 
ytterligare åtta pojkar i samma ålder som skulle ha bedrivit 
gärningen vid olika tillfällen.14 Hår antyds något av en pojkkultur 
där tidelag var ett spännande ämne för prat och ibland också 
handling. Ivar Lo-Johansson berättar i sin självbiografi om den 
upphetsade atmosfär och alla rykten om tidelag som florerade bland 
pojkar på landsbygden under hans barndomstid. "Alla tycktes alltid 
ha vetat om det. Nästan alla de större pojkarna hade berättat om hur 
den och den "varit på" ett djur. Nåstan aldrig talade de om att det 
gällt just dem själva." "Min morfar hade berättat att det på de 
stora godsen förr aldrig tillåtits annat än kvinnliga vallhjon. Jag 
själv hade hunnit fram till åldern då jag förstod varför. Fårens 
fräna lukt av ull och inbjudande beteenden var eggande. De unga 
kvigornas mjuka hårfällar, deras klängande på varann ute i markerna, 
deras öppna framvisande av sitt kön och sin brunst, var ännu mer 
lockande."15 

Naturligtvis hade de tidiga sexologerna rätt. Tidelag utövade 
en lockelse i det åldre agrarsamhället oavsett om den 
föräktenskapliga sexualiteten var undertryckt eller ej. Men den 
sociala, kulturella och psykologiska grundvalen för detta behöver 



161 

inte sökas i en låg kulturell nivå eller outvecklade sinnen utan 
snarare i barndomens arbete och lek med djuren. 

Enligt överhetens bestämda uppfattning var tidelag en synd som 
grundlades i tidig ungdom och framförallt i samband med pojkars 
vallgång. I ett brev från Svea hovrått till kungen 1686 utmålades 
vallpojkarnas liv i skogen som präglat av okunnighet och fördärvlig 
lusta. Hovrätten riktade en uppmaning till prästerna att göra större 
ansträngningar för att undervisa ungdomen och samtidigt föreslog man 
ett förbud mot att använda pojkar som vallhjon.16 Hovrättens brev 
ledde till en kunglig förordning samma år som föreskrev att 
husbönderna så långt det var möjligt skulle använda sig av kvinnor 
istället för pojkar till vallgången.17 Förordningen lästes 
regelbundet upp på tingen och förnyades ett flertal gånger för att 
till sist ingå i 1734 års lag.18 

Det år svårt att såga i vilken utsträckning förordningen 
verkligen efterlevdes. Ärenden som rör husbönder och föräldrar som 
har låtit sina söner och drängar gå vall förekommer i domböckerna då 
och då.19 I tidelagsmålen finns ofta uppgifter om att den anklagade 
gått vall och en del var också stadda i tjänst som vallpojkar när de 
avslöjades vilket framgår av Tabell 4. I det tidigare nämnda 
memorialet från 1741 tar Lars Johan Ehrenmalm upp vallgången som en 
viktig orsak till tidelag och anmärker samtidigt att bristen på 
tjänstefolk och pigornas ovillighet att befatta sig med vallningen 
hade tvingat bönderna att fortsåtta använda vallpojkar.20 Det 
traditionella sättet att organisera vallgången som barnarbete hade 
knappast försvunnit på 1700-talet. 

Män och kor 

Pojkars nära relationer med boskap och husdjur stod i kontrast till 
den vuxne mannens mer problematiska förhållande till framför allt 
kvigor och kor. Arbetsdelningen mellan könen i det svenska 
bondesamhället var långt ifrån rigid och kunde variera från region 
till region. Många sorters arbeten hade endast vaga könsbestämningar 
men i relationerna till kreaturen fanns uttalade och allmänt 
förekommande skillnader mellan manligt och kvinnligt. Med undantag 
för byherdeinstitutionen i den sydligaste delen av landet, var vuxna 
manliga herdar sällsynta och otypiska liksom drängar som regelbundet 
skötte kreaturen i fähuset.21 Det visar inte minst målet mot 
tjugotreårige Johan Bengtsson som hållits hemma och tvingats av 
styvfadern att göra allt lagårdsarbete och därför av andra drängar 
och barn blivit "förhådd och kallad fäpojke". Det berättades att 
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Johan under slåtteröl och andra festligheter satt för sig sjålv och 
tittade på når de andra ungdomarna roade sig.22 

Det dagliga arbetet i fähuset hörde som regel till den 
kvinnliga sfären och sköttes av mån bara i nödfall vid hustruns 
eller pigornas frånvaro.23 Mjölkning hade den kanske starkaste 
kvinnliga innebörden av alla sysslor och närmade sig ett manligt 
tabu. Om vallgången representerade pojkens nåra relation med 
boskapsdjur så var mjölkningen en symbol för den vuxna mannens 
distanserade och mer problematiska relation. Att mjölka ansågs 
opassande för en man och under en prostvisitation i Lingheds socken 
1753 uppmanades en ensamboende soldat att genast skaffa sig en piga 
eller någon kvinna som kunde mjölka kon.24 Men framför allt ansågs 
mjölkning vara skamligt. Isack Persson i ön stämdes inför tinget för 
att ha kallat Lars Michelsson i Hornön "komjölkare till hans 
skymf".25 Vid en träta om en håst blev en av antagonisterna kallad 
för "komolkare" och "kodissare".26 Den man som blev tagen på bar 
gärning fick skämmas. Torparen Hans Pårsson som sågs sitta bredvid 
en ko i ett fähus och "hantera" kons juver tillstod med "stor 
blygsel" att en sådan "dårskap" kommit över honom att han ville 
mjölka kon för att släcka sin törst.27 

På håll väckte en man som mjölkade en ko omedelbart misstankar 
om vederstyggliga förehavanden. En skeppspojke från Stralsund 
misstänktes av två drängar som såg honom stå nära en ko som betade 
på en liten ö. Skeppspojken berättade för rätten att han hade 
stannat på våg från redden och mjölkat några droppar i handen för 
att han var törstig. Det accepterades till sist av rätten som också 
noterade att båtsmän och andra manliga personer "på berörde ort" 
brukade ha för vana att mjölka korna (det är oklart om rätten syftar 
på folk som passerade till och från redden eller på skeppspojkens 
hemort i Pommern).28 En annan drång som överraskats i en misstänkt 
position bakom en ko uppgav efter en stund att han försökt mjölka 
kon men han hade "blygts" att tala om detta från början.29 

Kvinnor och kor hörde ihop. Det var kanske allra tydligast inom 
fäbodområdet i landets västra och norra delar där hustrur och pigor 
flyttade ut med djuren på somrarna och bildade en sammanhållen 
kvinnlig arbetskultur. Tillbaka igen i byn underströks ytterligare 
de symboliska banden mellan kvinnor och kor när unga ogifta kvinnor 
och flickor enligt sedvanan sov i uthus och fähus under somrarna.30 
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Män och hästar 

Om manliga relationer till kor var begränsade och problematiska så 
kunde mån vara mer avslappnade och känslomässiga i sitt umgänge med 
hästar. Hästar hörde till den manliga sfären och arbete i stall och 
vallning av hästar sköttes av vuxna drängar.31 Men frågan är hur 
nära relationen var på 1600- och 1700-talet. Namn på kor förekommer 
till exempel mycket ofta i källmaterialet men inte en enda av de 
hundratals ston som beskrivs i rannsakningarna nämns vid något namn. 
Drängen Per Gustafssons uppräkning är karaktäristisk; en Johan 
Olofsson i Frosta tillhörig ko, Tärna kallad, ett brunt sto som 
tillhört hans bror, Erik Andersson i Frosta röda sto, en röd och 
vithövdad ko Blomstran kallad och till sist en ko som heter Grela.32 
Det fanns dessutom även hår en tvetydighet i den manliga relationen. 
Drängen Erik Matsson berättade att när han gjorde dagsverken vid 
bruket hade åtskilliga "förvitt" honom för att han körde med sin 
fars sto och frågat om han haft stoet mellan träden i skogen och 
"bedrivit sin vilja" med det.33 

Män var sårbara också i sina relationer till ston. Det framgår 
inte minst av skällsord och kränkningar. Att bli kallad "hundsfått" 
(fått=fitta) var ytterst kränkande och kunde riktas mot såvål 
kvinnor som män. Detsamma kan sägas om skällsord som syftade på 
stoets könsorgan. Men bakom uppmaningen att "kyssa en märefitta" låg 
en exklusivt manlig kränkningstradition. Börje Andersson kom för 
rätten och beklagade sig över ett tal som gick att han skulle ha 
"kysst salva reverentia ett sto" når han var på besök i en grannby. 
Han hade varit mycket drucken och fallit bakom stoet men om någon 
verkligen hade "narrat honom" att göra detta kunde han inte såga.34 
Under ett dryckeslag hade kvartersmästaren Anders Thomasson och hans 
dryckeskamrater lockat och tvingat drängen Olle Arvidsson att kyssa 
ett sto.35 I ytterligare ett mål berättas hur två drängar trugat och 
skrämt en tredje dräng att kyssa ett sto "först på lånden och sen 
under rumpan".36 

Stoets position i den manliga sfären var tvetydig med starka 
sexuella och obscena anspelningar som kunde användas både i 
kränkande och blasfemiska syften. När exekutionskarlen Johan Larsson 
Liten skulle tas i förvar i tjuvkistan betedde han sig som en 
besatt, spottade blod, bet i väggarna, ropade och visslade på fan 
som han kallade sin bror. Senare under fångskjutsen till Västerås 
slott ropade han att de skulle släppa honom lös så att han kunde flå 
skinnet av stoet och "pula henne sedan hon blev död".37 Denna 
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blasfemi ger uttryck för hela vidden av den tvetydighet som 
förknippades med hästar i allmänhet och ston i synnerhet. 

Mäns ambivalenta och tvetydiga relationer till djuren 

Det traditionella arbetsdelningen mellan könen och uppfattningen av 
vad som var manligt och kvinnligt skapade en ambivalens i måns 
förhållande till djuren. Under pojkåren inleddes en naturlig och 
nåra kontakt med husdjuren som också gav de första demonstrationerna 
och kunskapen om sexuella funktioner och åven möjligheter till egna 
erfarenheter. Detta har antagligen varit fallet i de flesta agrara 
och boskapsskötande kulturer. Men i vilken utsträckning det har 
betraktats som ett problem har varierat. 

I Sverige kom den nära relationen att begränsas till barndomen 
genom att vallningen organiserades som barnarbete och mjölkning och 
kreatursskötsel hörde till den kvinnliga sfären. Det var denna 
motsättning mellan pojkens nära relationer och den vuxne mannens mer 
problematiska relationer till boskapsdjuren som lade grunden för 
ambivalens och tvetydighet och gjorde tidelag till en extra känslig 
företeelse i 1600- och 1700-talets Sverige. Detta kulturella mönster 
hade troligen existerat långt innan sextonhundratalet.38 Den 
intensifierade religösa fördömelsen och rättsliga förföljelsen av 
tidelag förstärktes på så vis av en redan existerande vaksamhet och 
uppmärksamhet kring manliga förehavanden i fähus och hagar. Alla 
oväntade manliga besök i fähus och nära kontakter med kor 
uppmärksammades och blev föremål för misstankar. "Gud bevare det år 
intet bra, om någon såg honom, kunde han skaffa elaka misstankar 
över sig" ytttrade en inhyseskvinna når hon såg soldaten Anders 
Schierman gå omkring bland boskapen och se sig omkring.39 Spår i 
snön till och från fähuset väckte omedelbart misstankar och fick 
matmödrar och pigor att noggrant granska drängens kläder och skor 
efter tecken på träck eller boskapshår. När pigan fick se drängen 
Per i fähuset blev hon "illa till freds och mycket häpen" eftersom 
manfolken inte brukade gå i fähusen annat ån när det var något som 
måste lagas.40 Det förekom mycket kikande genom springor och 
kvisthål inte bara av kvinnor som kikade på mån utan också mån som 
spionerade på andra mån (fig. 3). 



165 

FIGUR 3. Hålet i stalldörren genom vilket dragonen Börje Lundgren 
kikat in och påstått sig se bonden Per Kerstensson boia med ett sto. 
Avritat av dragonen sjålv i naturlig storlek i 
rannsakningsprotokollet.41 

Pojkarnas aktiviteter var svårare att kontrollera och i detta 
avseende motverkade istället det traditionella kulturmönstret 
överhetens ambitioner. Vallgångens karaktär av tillfälligt 
barnarbete kan indirekt ha lett till en förstärkning av 
misstänksamheten mot vuxna mån. I avsaknaden av ett manligt 
herdeskrå (med undantag för sydligaste Sverige) eller herdekultur på 
vilka rykten och mytbildningar om tidelag kunde projiceras riktades 
misstankarna på vilken före detta getare och vallpojke som helst. 
Den potentiella tidelagaren fanns mitt i byn, inte i något lokalt 
herdeskrå eller i en avlägsen manlig herdekultur. 

Ytterligare några reflexioner kan göras. Det starka bandet 
mellan kvinnor och kor medförde antagligen att kvinnor uppfattade 
tidelag som ett direkt övergrepp. Motivationen för att ange kan 
antas vara högre hos kvinnor än hos män. Som tabell 11 visar 
dominerade andelen kvinnliga vittnen grovt sett i områden med höga 
processtal medan manlig vittnesdominans som regel åtföljdes av lågre 
antal processer (bilden år dock mer splittrad om man går ner på 
lånsnivå se Tabell B8 i Bilaga). En sammanhållen kvinnlig 
arbetskultur kan också ha givit kvinnorna i fäbodområdet en starkare 
ställning gentemot männen. Når det kvinnliga vittnet i södra Sverige 
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inte vågade ange tvekade inte kvinnan i norra och nordvästra 
Sverige. 

TABELL 11. Antalet kvinnliga huvudvittnen i förhållande till antalet 
manliga samt genomsnittligt antal processer per år och hundratusen 
invånare under perioden 1725 - 1754. Svea och Göta hovrätter. 

Hovrätt Kvinnor/ Processtal 

Kålla: se Tabell B8 i Bilaga. 

Till sist, åven kvinnor kunde ha problematiska realtioner till 
husdjur. I ett par av de mål som gåller kvinnliga tidelagare har 
misstänksamheten våckts och rykten spridits når kvinnor har gått 
omkring bygden med en hund som sällskap eller når vallhunden har 
fått gå hemma "sysslolös" hos pigan på gården.42 Men i 1600- och 
1700-talets Sverige gällde ambivalensen och tvetydigheten i första 
hand månnen. Tidelagsprocesserna var i stor utsträckning ett uttryck 
för detta. 

1 Ellis (1919), ss. 71-88, s. 81 (citat).. Ellis formulerar sin definition i 
anslutning till en annan inflytelserik sexolog Richard von Krafft-Ebbing, se 
Krafft-Ebbing (1886), s. 188 f. 

2 För en historisk översikt av den vetenskapliga diskussionen om 
sexualitetsbegreppet och en polemik mot en biologiskt betingad uppfattning, se 
Weeks (1981). 

3 Laslett (1980). 

4 Ladurie (1966), Burguiere (1972) respektive Shorter (1971). 

5 Flandrin (1972). Senare har Flandrin framför allt betonat framväxten av ett 
sorts sex-utan-samlag mönster inom ramen för frierisederna; Flandrin (1977). 

6 R2771, s. 336, RA. Ehrenmalm grundar sina erfarenheter närmast på förhållandena 
i Finland. 

7 Se Tabell B7 i Bilaga. 

8 Löfgren (1967). 

9 Se t. ex G05 1724 27/1, SW129 1752 21/11, SXG25 1725 12/6. 

10 Lindström (1986). 

11 Szabo (1970), s. 185 ff. 
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12 SB56 1707 24/12. 
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GS39 1726 20/10. 

SU56 1712 23/6. 

Lo-Johansson (1981), s. 277. 

Svea hovrätts brev 17/11 1686,; Svea hovrätt till Kungl Maj:t vol. 5, RA. 

Schmedeman (1706), s. 1074 

1734 års lag, Byggningabalken kap. 11:2. 

Se t. ex Torsâker och Ovansjö 26/9 1720 för ett vidlyftigt mål som underställdes 
hovrätten, Gästriklands domsagas dombok, HLA. 

R2771, s. 337. Jmfr även Szabo (1970), s. 186. 

Szabo (1970), s. 177 ff., Löfgren (1982). 

SC132 1740 4/3. 

Se t . ex SU51 1711 1/8, GP53 1744 11/10, . 

Linge (1929) . 

Lundkvist (1977), s. 28. 

GH7 1674 12/10. 

SB114 1753 30/10. 

SXGÌ6 1711 7/6. 

Skinnskatteberg 19/10 1731, Västmanlands läns domböcker, ULA. 

Löfgren (1969), Johnson (1986). I en tidigare etnologisk forskning har äldre 
tiders maskulina beteckningar som herdar tagits till intäkt fö r att 
fäbodkulturen frän början varit manlig och att detta ändrades radikalt genom 

förordningen 1686. Men den moderna forskningen är i stort sett enig om att 
kvinnoarbetet på fäbodarna har mycket gamla anor. Se Pettersson (1991), s. 683 
f. för en översikt. 

Szabo (1970), s. 216 f. 

SB95 1748 1/10. 

SW102 1749 15/6. 

Sköllersta häradsrätt 2 6/3 1674, Örebro läns renoverade domböcker, RA. 

Skänninge rådhusrätt 13/2 1662, Östergötlands läns domböcker AIaa:4, VLA. 

SB38 1687 25/4. 

SU73 1726 25/7. 

Szabo (1970), s. 186 f. härleder vallningen som barnarbete tillbaka till 
medeltiden. 

GE87 1746 10/7. 

SW36 1697 19/7. 

GL9 1719 10/6. 

SW45 1708 27/3, GS10 1666 23/10. 
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SAMMANFATTANDE SLUTORD 

Tidelagsprocesserna i 1600- och 1700-talets Sverige kan varken 
förklaras som resultatet av en ensidig kampanj från överhetens sida 
eller som ett sått för lokalsamhället att göra sig kvitt obekväma 
och marginaliserade personer. De flesta processer var följden av mer 
eller mindre direkta vittnesangivelser. Endast i en mindre del av 
målen har rättsliga och kyrkliga funktionärer tagit initiativ till 
åtalet på grundval av rykten eller egna iakttagelser. Det går inte 
heller att urskilja någon bestämd social segregation i angivelserna. 
Gräl och långvariga personliga konflikter tycks inte ha förekommit 
sårskilt ofta i processernas bakgrund. Ytterst få anklagade dömdes 
mot sitt nekande och endast undantagsvis pressades bekännelser fram 
genom tortyr. De många angivelserna och bekännelserna måste istället 
förstås som följden av en interaktion mellan överhetens strävanden 
att kontrollera och legitimera sin makt och folkliga 
probiematiseringår av handlingen. Tre områden för probiematisering 
har pekats ut som alla bidrog till en ökad benägenhet att ange och 
bekänna: kriminaliseringen av synden inom ramen för ett rättssystem 
med offentliga straff- och försoningsritualer, gränsöverskridelsen 
mellan människa och djur samt en traditionell arbetsdelning mellan 
könen och mellan barn och vuxna som medförde olika roller i 
förhållande till djuren. Inom dessa områden har olika aspekter av 
tidelagshandlingens kulturella innebörd beskrivits. 

Syndabegreppet och den teokratiska doktrinen om Guds 
vedergällning var en viktig förutsättning för angivelser och 
bekännelser. Men först krävdes att överheten ändrade det kvalfulla 
avråttningssättet vilket förknippades med en ond död. När 
avrättningssåttet ändrades så att den dömde först halshöggs medförde 
det att syndarens symboliska försoning med Gud ökade på bekostnad av 
avskräckningen. På sikt innebar de offentliga straffen och syndarens 
uppvisade ånger att uppmärksamheten till brottet ökade. Allt fler 
människor angav sig själva för tidelag. En del bekännelser togs 
tillbaka, andra var knappast allvarligt menade gjorda enbart av 
taktiska skäl eller som ett utslag av sinnesförvirring. Men också 
många människor med uppriktigt dåligt samvete uppenbarade för länge 
sedan begångna tidelagsgårningar som inte kunde styrkas utan bara 
väckte allmän förargelse. Genom straffet uppväcktes hos åskådaren 
med nödvändighet också tanken på brottet och dess omständigheter. Ju 
fler som straffades desto starkare blev vissheten om syndens närvaro 
i det fördolda och desto fler tillfällen gavs för prat om gärningen 
och dess omständigheter. Allt detta tal om tidelag skapade en 
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atmosfär av skärpt uppmärksamhet och medvetenhet som inte bara 
bidrog till att avslöja ännu fler tidelagare, utan också utgjorde en 
grogrund för ökad misstänksamhet, lösa rykten och påhittade 
självangivelser lika väl som ökad kunskap och ett nyfiket intresse 
för själva gärningen och i dess förlängning troligen också en ökning 
av antalet faktiskt begångna tidelag. Dessa oförutsedda och till 
viss del självgenererande tendenser hos rätts- och straffsystemet 
har sannolikt varit av stor betydelse för den kraftiga ökningen av 
antalet processer. 

I sin egenskap av överträdelse av gränsen mellan människa och 
djur gav tidelagshandlingen upphov till känslor av avsmak och 
vämjelse hos vittnen och omgivningen. Dessa reaktioner grundade sig 
på en föreställning om fysisk orenhet som ett resultat av 
beblandelsen mellan människa och djur. Denna orenhet drabbade både 
människan och djuret och kunde ibland ta sig uttryck i en vägran att 
umgås eller att åta och dricka tillsammans med personen i fråga. 
Ännu mer framträdande var känslan av orenhet när det gällde djuret. 
Den yttersta konsekvensen av beblandelsen mellan människa och djur 
var föreställningen om en avkomma, hälften människa hälften djur. 
Rannsakningarna ger exempel på att skräcken för detta resultat kunde 
vara högst påtaglig. Också den grånsöverskridande handlingen i sig 
kunde ge upphov till mångtydiga tolkningar och associationer. 
Tidelagshandlingen aktualiserade och provocerade de för tiden 
centrala och samtidigt bräckliga gränserna mellan människa, djur och 
det övernaturliga vilket ytterligare ökade dess oroande och farliga 
karaktär och benägenheten hos vittnen att ange gärningen. 

I ett europeiskt perspektiv var det tredje området för 
probiematisering kanske det mest specifika för Sverige och kanske 
också det mest avgörande. I socialisationen av pojkar till män fanns 
i den svenska kulturen en motsättning mellan pojkars självklara och 
nära förhållande till djur och måns problematiska och begränsade 
relationer som gjorde tidelagshandlingen sårskilt känslig och 
tvetydig. Enlig den traditionella arbetsdelningen var vallning och 
skötsel av boskapen barns och kvinnors arbete. Vuxna män som vallade 
boskap eller mockade i fähuset var en sällsynthet och ansågs som 
skamligt. Mjölkning var närmast ett manligt tabu. Den religiösa och 
rättsliga ambitionen att straffa tidelag förstärktes på så sätt av 
en redan existerande vaksamhet och uppmärksamhet kring manliga 
förehavanden i fähus och hagar. Vallningens karaktär av barnarbete 
innebar samtidigt att misstankarna och rädslan för tidelag inte 
kunde överföras på en kår av manliga herdar utanför bysamhället utan 
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istället integrerades i byns liv där alla mån och före detta 
vallpojkar var potentiellt misstänkta. 

Allra tydligast var kontrasten mellan manligt och kvinnligt i 
förhållande till kreaturen i det mellansvenska och nordsvenska 
fåbodsområdet dår kvinnor och kor formade en sammanhållen och 
avskild arbetskultur. Det år också i nåra anslutning till 
fåbodsområdet som de högsta och mest markanta ökningarna av antalet 
rättsprocesser återfinns. Den typiske personen som anklagades för 
tidelag var i dessa områden drängen som gick i fähuset och 
misstänktes eller avslöjades av en piga. Den stora kvinnliga 
vittnesdominansen i dessa högfrekventa områden kontrasterar mot 
södra Sveriges måttliga frekvenser där mån övervägde och i vissa 
delar dominerade stort som vittnen och angivare. 
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SUMMARY 

CRIME, SIN AND PUNISHMENT; THE CRIME OF BESTIALITY IN 17TH AND 18TH 

CENTURY SWEDEN 

INTRODUCTION 

Bestiality was one of the most severly punished crimes in 17th-
and 18th-century Sweden. Between 1635 and 1778, when the last death 
sentence was carried out, somewhere between six and seven hundred 
individuals were executed for bestiality. The penalty for being 
found guilty of this crime was decapitation, with the body 
subsequently being burnt at the stake. Even the animals with which 
the sodomist had had intercourse were, in accordance with the law, 
slaughtered and publicly burned in conjunction with the execution. 
All told, more people were executed in Sweden for bestiality than 
for witchcraft. Further numbers were sentenced to corporal 
punishment and forced labour in chains for attempting to commit 
bestiality. 

Despite the severe nature of the punishment, the number of 
trials increased dramatically during the first half of the 18th 
century, culminating around mid-century. Together with infanticide, 
bestiality stood out as one of the country's most serious 
contemporary social problems. 

The criminalization and punishment of acts of bestiality pose 
questions concerning the legitimacy of power and justice, but also 
about mankind's sense of guilt, his scruples and his attitude toward 
death. At the same time, bestiality is also a transgression and a 
sexual deed. Norms and conceptions of honour and shame, purity and 
impurity, natural and supernatural are touched upon. The riddle of 
man's identity, the difference between man and beast are brought to 
the fore as well as the perception of sexuality in general and male 
sexual prestige and masculinity in particular. 

In a brief historical perspective the marked increase in the 
number of trials is immediately conspicuous. This development is 
also remarkable from an international perspective. These numerous 
trials and executions for bestiality seem to have hardly had any 
equivalent in contemporary Europe! 
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RESEARCH ASSIGNMENT 

The purpose of the present dissertation is to reconstruct, from 
the evidence of the trials, the various cultural and symbolic 
significations the act of bestiality had for the society of the day, 
as well as to offer a more precise explanation for the drastic 
increase in the number of trials and its geographic distribution. 

The first section of the research assignment is inspired by the 
research traditions which fall under the headings of "historical 
anthropology" and "history of mentalities", which place emphasis 
upon interpreting and understanding an historical phenomenon from 
the perspective of the norms and concepts of its particular era. The 
second section is of a more traditional social-historical nature, 
with the emphasis upon social control, causal explanations and work 
with long series of statistics and couplings which hardly can have 
been apparent to the people of that period. 

The two parts of the reseach assignment should not be seen as 
separate, but rather interlocking. Most importantly, the cultural 
implications and social patterns manifested in the trials must be 
linked to the growing ambitions of the authorities to control the 
population, a process which gained momentum with the onset of the 
Reformation and the evolution of a centralized governmental 
apparatus. The conflict and interaction between an elite culture in 
the service of authority and a popular or peasant culture steeped in 
traditional customs and ways of thinking comprise a unifying and 
comprehensive theme in the present dissertation. 

SOURCE MATERIALS AND THE PERIOD OF INVESTIGATION 

The primary source material made use of in the present 
dissertation is comprised of judgements and proceedings from a total 
of 1,510 trials held in Sweden between 1635 and 1754. This 
corresponds to the greater portion of all the trials dealing with 
bestiality heard by district courts in Sweden during that period. 
The investigation proceeds from the resolutions of the Royal 
Superior Courts. The district courts were required by law to report 
to the Superior Courts all judgements in cases concerning bestiality 
and other felonies. The court resolutions from the town of Stockholm 
and three other counties have not been preserved, and thus these 
areas are not part of the present investigation. By the mid- 18th 
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century, the population of the area under investigation stood at 
just over one and one-half million souls. 

I. THE JUDICIAL AND SOCIAL CONTEXT 

The death penalty for the crime of bestiality was imposed for 
the first time in Sweden in the medieval provincial laws and later 
in the National Law Codex of 1442. The death penalty was adopted by 
the Statute of 1734 and remained formally in effect as late as 1864. 

During the Middle Ages and into the 16th century, it was rare 
that a person be accused of bestiality by the courts. The 
administration of justice bore a highly local imprint, and the 
district courts served primarily as a local public arena for the 
solution of personal arguments and conflicts between members of the 
community. For the most part taking someone to court seems to have 
been a matter of defending one's honour and demanding economic 
restitution. The conditions for law enforcement were limited as was 
individual interest in instituting legal proceedings against 
bestiality and other crimes where an actual flesh-and-blood 
plaintiff was lacking. 

During the 17th century the administration of justice underwent 
a comprehensive transformation, evolving toward increased 
centralization and uniformity. In the year 1614 the first Royal 
Superior Court was established and the district courts found 
themselves within a system under central government control. Under 
the guidance of the superior courts trials developed in an 
increasingly inquisitorial direction. This meant that the judge and 
the court gained a more active role as questors for truth, while at 
the same time their authority to initiate public prosection was 
extended. This in turn multiplied the opportunities for judges and 
county sheriffs to take measures against the sodomist and bring him 
before the courts on the mere basis of suspicion and rumour. 

Moreover, during the 17th century an increasingly intimate 
cooperative effort was launched between Church and State. The at 
times sharp conflict between the throne and ecclesiastical 
jurisdiction which had existed during the Middle Ages was officially 
abolished as a result of the Reformation. A delegation of 
responsibilities was developed whereby felonious criminals were 
turned over to secular justice, while minor common offences were 
sentenced to fines or the stocks by an ecclesiastical parish justice 
administration. A new pattern for an expanded formal control of 
criminal and immoral behaviour grew forth in this manner throughout 
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the 17th century wherein the church, the district courts and 
government authorities complemented one another. The opportunities 
for waging legal campaigns against what was apprehended as popular 
immorality and misbelief increased. 

As soon as central control was reinforced, the official 
attitude toward bestiality hardened. At the beginning of the 17th 
century a period of extremely stringent interpretation of the law 
was initiated, wherein the act of bestiality was excepted from all 
forms of pardon and where even the very young risked execution. 
However, this new, harsh attitude was not aimed exclusively, or even 
particularly, at the crime of bestiality; all crimes against "the 
Law of God" were considered unforgivable. The expression "Law of 
God" referred to the Ten Commandments and the accompanying legal and 
punishment prescriptions in the Old Testament. From 1608 the Law of 
God became an official component of Sweden's law through an 
amendment to the Landslag. The fight against bestiality was but one 
aspect of the general toughening of the battle against what was 
apprehended as widespread popular immorality and which was 
considered contrary to God's commandments. Crime and sin became one. 

Despite this enhanced official control apparatus, the 
increasing amount of bestiality trials cannot be explained simply as 
the result of a police campaign steered from above. The majority of 
the trials were the fruit of more or less direct denunciations by 
witnesses. In only a smaller portion of the cases had judicial or 
church functionaries taken the initiative to bringing suit based on 
rumours or personal observation. It is impossible to distinguish any 
definite social segregation in the accusations; the accused were 
almost exclusively adolescents and young men. Many of the 
accusations were made by farmers or farmers' wives, but a similar 
number were made by unpropertied witnesses. Among the accused one 
finds disorderly neighbours, farmhands with bad attitudes and 
recidivists, but the majority seem to have been young men of decent 
character who were well integrated into the local community. 
Arguments and personal conflicts of long standing seem not to have 
occurred especially often as the background to an accusation. 
Process of law and the rules governing proof and testimony 
apparently limited the abuse of denunciations in the settling of 
scores. Very few of the accused were found guilty against their 
protestations of innocence, and only in exeptional cases were 
confessions extracted by torture. 
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II. BESTIALITY AS SIN AND CRIME 

According to the theocratic doctrine which came to legitimize 
the renewed, powerful throne, obvious sinners (such as sodomists) 
were to be punished without mercy - otherwise the entire kingdom 
might be visited by the wrath of God with crop failure, epidemic and 
famine the result. God was said to be especially wroth toward the 
witness who failed to report the crime against His Law, thereby 
becoming an accessory. At the same time the punishment was intended 
to discourage others from committing bestiality. Furthermore, the 
crime's nature as a sin made punishment imperative in order to save 
the soul of the malefactor from eternal damnation. The latter played 
a subordinate role during the period when the criminal was sentenced 
to burn at the stake. The peasants considered burning at the stake 
as an evil form of death which only spread misfortune over their 
countryside. An important precondition which allowed accusations and 
voluntary confessions to flourish was the abolishment of that 
agonizing form of execution, wherein the guilty party first was 
decapitated, before the body was consigned to the flames. When the 
form of execution was changed it meant that the guilty party's 
symbolic reconciliation with God was enhanced, but at the cost of 
its serving as a deterrent. The activities of the priests increased 
and the public execution ceremonies took on a more sacral character, 
as the sinner's rite de passage to a sanctified death. 

Throughout the 18th century, increasing numbers of people 
confessed to the crime of bestiality. Seventeen percent of all 
bestiality trials came about as the result of someone turning 
themselves in. Many of these confessions were obviously false. 
Unhappy and desperate individuals saw the execution ceremony as an 
alternative to the guaranteed damnation of suicide. Others preferred 
death to hard labour and imprisonment. A number of these confessions 
were recanted, while still others were not intended to be taken 
seriously, made only for tactical reasons or as an expression of 
bewilderment or mental derangement. But numerous individuals with 
sincerely bad consciences revealed that they had long ago committed 
acts of bestiality - which naturally could not be proven and which 
only succeeded in arousing general vexation. Confessing to 
bestiality became something of a craze in 17th-century Sweden. 

This self-perpetuating tendency in the bestiality trials finds 
a further basis in another paradoxical aspect of the public 
punishment ceremony. As a result of the very punishment ritual 
itself, the idea of the crime and its circumstances were sown in the 
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mind of the observer. The greater the number that were punished for 
bestiality became, the stronger became the understanding of the 
presence of hidden sin, and the further opportunities were presented 
for discussing the act and its circumstances. All this talk about 
bestiality created an atmosphere of heightened attentiveness and 
awareness, which not only contributed to the exposing of even more 
sodomists, but also created a breeding ground for increased 
suspicion, wild rumour and false confession, just as it increased 
knowledge and a curious interest in the act itself, which probably 
also led to an upswing in the number of actually committed acts of 
bestiality. 

III. BESTIALITY AS A TRANSGRESSIONAL SEXUAL ACT 

In its nature as a breach of the boundaries between man and 
beast the act of bestiality aroused feelings of disgust and 
repugnance among witnesses and the community. These reactions were 
based on a conception of physical impurity, the result of the 
commingling of man and animal. This impurity affected both the man 
and the animal and could at times express itself in a refusal to 
have contact or eat and drink together with the person in question. 
Even more palpable was the sense of impurity concerning the animal; 
it was relatively common that the witness and others refused to 
drink the milk produced by the animal or eat its flesh. 

The ultimate consequence of the commingling of man and beast 
was the notion of offspring, half-man, half-animal. The court 
minutes provide evidence that the fear of such an occurrence was 
highly manifest, and there is no lack of reports of monsters and 
deformed foetuses displaying a mixture of human and animal features. 
The appearance of such foetuses was always ambiguous, and bestiality 
was but one of several possible explanations which could be provided 
for these sensational phenonena. Even the transgressional act 
itself could lead to ambiguous interpretations and associations. 
Among the learned and the uneducated alike, the act of bestiality 
was but one aspect in a broader context of transgressional acts 
where sexual intercourse with sprites and demons was considered both 
imaginable and not unlikely (or whose actual existence in any case 
was seriously contemplated). Thus the act of bestiality actualized 
and provoked the significant and at the same time fragile boundaries 
between man, beast and demon, which further enhanced its disquieting 
and threatening nature. 
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Bestiality was first and foremost a sin and a taboo, and 
secondly a crime, but not, as of yet, a perversion. Just about 
anyone ran the risk of committing the act, given the appropriate, 
unfortunate circumstances - provided they fulfilled two basic 
requirements. Bestiality was considered mainly to be a youthful, 
male phenomenon. Despite the repudiation and disgust shown by the 
community, and despite the risk of being executed, young men and 
boys continued to seek gratification through bestiality. This 
reveals a fundamental ambivalence in the relationship between men 
and animals. 

This ambivalence was a decisive factor in the problematizing of 
the act of bestiality. There existed an antagonization in the 
socialization of boys to men in Swedish culture, between the natural 
and close relationship boys had with animals and the problematic and 
limited relationship grown men had with them. As a child one 
established an intimate trust with the animals on the farm in both 
work and play. According to time-honoured division of labour, the 
minding and tending of domestic beasts was set aside for women and 
children. Grown men who tended cattle or regularly cleared out the 
stables were rare; furthermore, it was considered demeaning. Milking 
was almost a masculine taboo. A Swedish counterpart to the 
continental male shepherd did not exist outside southernmost Sweden. 
On the contrary, women and farm animals formed a unifed and separate 
labour culture in the farm organization of central and northern 
Sweden. With horses, of course, men could pursue a more relaxed 
relationship but even here there existed a certain ambiguity which 
manifests itself in the "knacker's shame" and the obscene 
associations attached to the mare. 

The contrast between masculine and feminine in relation to 
domestic beasts achieved its most stark expression in connection 
with the barn. Within the barn area there was a relatively strong 
and independent female culture, and a tradition of less restricted 
relations between youngsters of both sexes, eg. the custom of 
bundling. This greater equality most likely meant that men were left 
more open to female control. Furthermore, this implies that age was 
a significant factor in the cultural construction of the conception 
of what was masculine. Women, boys and cows belonged together; 
bestiality was thus a boy's game which metamorphosed into the mature 
man's deficient masculinity. Similarly, the fact that tending the 
animals was the work of children meant that suspicions and fear of 
bestiality could not be projected upon a corps of male shepherds 
living on the outskirts of the village community, but rather were 
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integrated into the daily life of the village, where all men and 
former boy-shepherds were potentially suspect. 

The largest and most marked increase in the frequency of 
accusations, rumours and slander can be found in close connection 
with the division of labour and sexual role patterns of the mountain 
dairy farm ("fäbodar") area, particularly during the 18th century. 
The typical accused in these areas was the hired hand who entered 
the barn and was suspected or exposed by a milkmaid. The great 
preponderance of female witnesses in this highly-frequented area 
stands in contrast to their more moderate numbers in southern 
Sweden, where men made up the greater percentage and in certain 
areas clearly dominated both as witnesses and accusors. 

FINAL COMMENTS 

The bestiality trials of 17th- and 18th-century Sweden can be 
explained neither as the result of a one-sided campaign on the 
behalf of the authorities, nor as a way for the community to rid 
itself of inconvenient and marginalized individuals. Instead, the 
numerous accusations and confessions must be understood as the 
result of an interaction between the efforts of the authorities to 
exercise control and to legitimize it powers and a popular 
probiematizing of the act of bestiality. Three areas for 
probiematizing have been pointed out, all of which contributed to an 
increased willingness to accuse and confess: the criminalization of 
sin within the framework of a justice system providing public 
punishment and atonement rituals; the transgression of the 
boundaries between man and beast and conceptions concerning the 
physically impure; and a traditional division of labour between the 
sexes and between boy and man which led to different roles in their 
respective relationships with animals. In a European perspective, 
the latter area was perhaps the most specific to Sweden. 

(Translated by Stephen Fruitman) 
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KASUSTIK 

SVEA HOVRÄTT H 

STOCKHOLMS LÅN B 

SB1 Frötuna 

SB2 Semminghundra 

SB3 Nårdinghundra 

SB4 Frösåker 

SB5 Sjuhundra 

SB 6 Semminghundra 

SB7 Danderyd 

SB8 Sotholm 

SB9 Svartsjö 

SB10 Långhundra 

SB11 Färentuna 

SB12 Frösåker 

SB13 Danderyd 

SB14 Sotholm 

SB15 Färentuna 

SB16 Semminghundra 

SB17 Långhundra 

SB18 Vallentuna 

SB19 Danderyd 

SB20 Sotholm 

SB21 Sollentuna 

SB22 Danderyd 

SB23 Fårentuna 

SB24 Sollentuna 

SB25 Årlinghundra 

SB2 6 Danderyds 

skeppslag 

SB27 Sotholm 

en dräng, 20 år 

Abraham, en ung 

huggdräng 

Esbjörn Ericksson, 

ung dräng 

Peter Persson, 

ung dräng 

Rasmus Rasmusson 

vallpojke, 10 år 

Håkan Håkansson 

Erick Ericksson 

Lars Michilsson, 

dräng, 17 år 

Hans Ängelsman, 

trumpetare 

Matts Mickelsson, 

dräng, 21 år 

Erick Ericksson, 

dräng, 16 år 

Mickel Olofsson 

Johan Fröijderik, 

gammal kapten 

Oluff Månsson, 

gift bonde, 40 år 

Lars Mattsson, 

ung dräng 

Johan Hansson, 

tjänare 

Per Persson, 

ryttare 

Mats Larsson, 

ung dräng 

Peder Oluffson 

Anders Pedersson, 

gift inhysesman 

Jöns Andersson, 

ung dräng 

Clemet Andersson, 

39 år 

Clemet Andersson, 

40 år (se ovan) 

Pär Simonsson, 

15-16 år 

Anders Mårtensson, 

10 år 

Jöns Persson 

Bengt Andersson, 

tjänstepojke, 13 år 

1636 13/9 

1637 26/5 

1637 4/10; 

1638 9/5 

1637 4/10 

1642 16/7 

1644 6/7 

1644 1/7 

1645 12/5 

1647 13/12 

1647 3/12 

1647 3/12 

1648 27/6 

1650 18/5 

1651 26/8 

1652 9/2 

1652 18/12 

1654 3/3 

1655 20/10 

1656 21/3 

1656 9/5; 

1657 13/2 

1659 7/11 

1659 12/12 

1660 24/5 

1660 19/11 

1661 21/10 

1662 14/2 

1663 16/10 

Uppsala 13, 

1642 28/2, 

Uppsala 6, RA 

Becchius-Palmcrantz 

RA 

1647 14/8, 

Uppsala 10, RA 

1647 26/9, 

Uppsala 10, RA 

Becchius-Palmcrantz 

RA 

1651 20/1, 

Uppsala 1V-A, RA 

1659 26/11,-

Uppsala 12, RA 

1660 8/6, 

Uppsala 12, RA 

1663 6/5, 

RA 
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SB28 Ärlinghundra Erick Ericksson, 1663 16/10 8/8 1663, 
tjänstedräng,17 år Uppsala 13, RA 

1664-1680 LUCKA 

SB29 Långhundra Erich Joensson, 
gosse ca 15 år 

1681 22/10 mikrofilm,kolla 

SB30 Semminghundra Lars Matsson 1682 21/10 -

SB31 Frösåker Per Mattsson, 
drång 

1683 22/6 1683 12/6, 
Uppsala 44, RA 

SB32 Bro och Wätö Erich Staffansson, 
gift torpare 

1684 — 

SB33 Sollentuna Johan Mattsson, 
ung drång 

1686 15/10 
" 

SB34 Nårdinghundra Erich Olofsson, 
kyrkvaktare, 80 år 

1686 7/7 — 

SB3 5 öcknebo, 
Tällie stad 

Christopher 
Michelssson, 20 år 

1686 15/12 — 

SB3 6 Nårdinghundra Erich Pärsson 
14-15 år 

1687 30/7 kolla 

SB37 Sotholm Rasmus Larsson, 
gift 

1687 26/9 -

SB38 Sjuhundra Pår Erichsson, 
ung drång 

1687 25/4 kolla 

SB39 Långhundra Erick Ericksson, 
dräng 

1688 30/5 — 

SB40 Åker Riala, 
Fårentuna 

Erick Mattson, 
båtsman, 20 år 

1689 3/1 — 

SB41 Långhundra Johan Ericksson, 
dräng 16 år 

1689 15/2 -

SB42 Svartlösa Pår Eriksson, 
klädesmakargesäll 

1690 juni -

SB43 Danderyd Wilhelm Berent, 
tysk ryttare 

1690 8/12 1690 17/10, 
Uppsala 51, RA 

SB44 Frösåker Mats Ersson, 
ung dräng 

1692 9/11 1692 16-19/9, 
Uppsala 54, RA 

SB45 Lyhundra Oluf Ericksson 
Fåldt, båtsman 20 

1693 
1693 

17/3; 
20/7 

— 

SB46 Åker och Riala Olof Olsson, 
dräng 30 år 

1694 29/10 -

SB47 Sollentuna Anders Larsson, 
pojke 20 år 

1696 20/5 — 

SB48 Danderyds 
skeppslag 

Lars Johansson, 
bonde 

1697 16/12 2/12 1697, 
Uppsala 60, RA 

SB49 Ärlinghundra Per Johansson, 
20 år 

1700 4/9 1700 7/7, 
Uppsala 66, RA 

SB50 Lyhundra Erich Matsson, 
dräng 30 år 

1702 19/6 1702 29/5, 
Uppsala 70, RA 

SB51 Åkers 
skeppslag 

Johan Ersson, 
Ryman, drång 

1703 13/11 — 

SB52 Semminghundra Anders Ericksson 
kyrkoherdedräng, 
17 år 

1703 13/11 1703 5/10, 
Västmanland 52, 
RA 

SB53 Wäddö 
skeppslag 

Erich Pärsson, 
20 år 

1704 4/8 1704 13/7, 
Stockholm 12, RA 

SB54 Vaxholm Johan Ryman, 
båtsman 3 6 år 

1706 24/3 -
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SB55 Sjuhundra 

SB56 Frötuna och 
Länna 

SB57 Sjuhundra 

SB58 Semminghundra 

SB59 Bro och Vätö 
skeppslag 

SB60 Värmdö 
skeppslag 

SB61 Danderyds 
skeppslag 

SB62 Frösåker 

SB63 Frötuna 

SB64 Frösåker 

1715-1737 LUCKA 

SB 65 Lyhundra 

SB66 

SB67 

SB68 

SB69 

SB70 

SB71 

SB72 

SB73 

SB74 Lyhundra 

SB7 5 Vårmdö 
skeppslag 

SB7 6 Sollentuna 

SB77 Ärlinghundra 

SB78 ingen uppgift 

SB79 Sotholm 

SB80 Åkers 
skeppslag 

Bengt Knutsson, 1707 
bonde 63 år 
Anders Larsson 1707 
och Per Larsson, 
bägge 12 år 
Erich Modig, 1710 
gardeskarl 24 år 
Anders Andersson, 1710 
dräng 19 år 
Pär Ersson vs 1712 
pigan Kierstin 
Matsdotter 
Anders Löf Mattson 1712 
rotebåtsman 40 år 
Per Andersson, 1712 
dräng 24 år 
Oluf Olufsson, 1712 
gift skomakare, 22 
Erick Ericksson, 1713 
dräng 
Erich Gustafsson, 1714 
dräng, 19 år Disi' 

17/12 kolla datum, 
Stockholm 15, RA 

24/12 utan datum, f. 134 
Stockholm 15, RA 

6/6 1710 5/5, 
Stockholm 24, RA 

12/12 1710, 30/9, 
Stockholm 24, RA 

8/3 

8/5 1712 6/3, 
Stockholm 29, RA 

24/6 1712 4/6, 
Stockholm 29, RA 

23/6 utan datum, 
Stockholm 29, RA 

1/12 1713 24/9, Ala:2 
ULA 

19/11 
Sthlm 

Johan Andersson, 
29 år dräng, änk 
ling 
Johan Johansson 

Mårten Johansson, 
dräng 
Christopher 
Schreider 
Pär Pärsson 

Johan Eriksson 

Petter Elfwendahl 

Petter Norman, 
dräng 
Jonas Hansson 

Mats Matsson, 
dräng 
Arfwid Holm, 
ung dräng 
Håkan Hansson, 
dräng 24 år 
Mats Johansson, 
ung dräng 
Jacob Hansson, 
gosse 14 år 
Lars Thomasson, 
dräng 
Erik Eriksson, 
dräng 

1738 23/9; 
R2772 

1738 19/9; 
R2772 
1738 19/9; 
R2772 
1738 27/10; 
R2772 
1738 7/10; 
R2772 
1738 21/12; 
R2772 
1739 20/3: 
R2772 
1739 18/5; 
R2772 
1739 8/12; 
R2772 
1740 16/12 

1741 3/3 

1741 18/4 

1742 5/6 

1742 22/9 

1743 25/10 

1744 28/1 

1738 7/8, Alb :1 
ULA 

datum?, 
Ala:14, ULA 
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SB81 Frötuna och 
Länna 

SB82 Sotholm 

SB83 Ärlinghundra 

SB84 Öknebo 

SB85 Vallentuna 

SB8 6 Frösåker 

SB87 Öknebo 

SB88 Långhundra 

SB89 Vallentuna 

SB90 Sollentuna, 
Sthlms Norra 
Förstad 

SB91 Sotholm, Reg. 
Rätt Livgardet 

SB92 Håverö och 
Väddö 

SB93 Sollentuna 

SB94 Långhundra 

SB95 Semminghundra 

SB9 6 

SB97 Vallentuna 

SB98 Långhundra 

SB99 Åkers 
skeppslag 

SB100 Frösåker 

SB101 Frösåker 

SB102 

SB103 Sollentuna 

SB104 Sotholm 

SB105 Väddö och 
Häverö Skepps1. 

SB106 Väddö och 

SB107 Närdinghundra 

Johan Thomsson, 
ung dräng, vs 
änkan/grannen Anna 
Olofsdotter 
Johan Johansson, 
gosse 9 år 
Bertil Lohm, 
soldat 
Anders Mattsson, 
postbonde 
Pher Eriksson, 
gosse 
Olof Eriksson 
dräng 18 år 
Carl Thomasson, 
dräng 16 år 
Mats Danielsson, 
13 år 
Gustaf Eriksson 
tjänstegosse 16 år 
Nils Nilsson, 
dräng 21 år 

Petter Falck, 
f.d gardessoldat 
Per Persson, 
dräng 21 år, avita 
Erik Pärsson, 
bonde 67 år 
Erik Ersson, 
dräng 
Per Gustafsson, 
ung dräng 19 år 
Anders Eriksson 

Olof Andersson, 
dräng 
Jacob Broberg, 
rotebåtsman 
Hans Johansson, 
dräng 
Anders Persson, 
gift backstugukarl 
46 år 
Erik Mattsson, 
dräng 20 år 
Olof Andersson, 
dräng 
Olof Ericksson, 
gift bonde 
Johan Carlsson, 
dräng 19 år 
Lars Ericsson, 
gift bonde 44 år 
Matts Andersson, 
dräng 20 år 
Olof Olofsson, 
ung dräng 17 år 

1744 6/10 

1744 3/11 

1745 23/1 

1745 12/2 

1745 24/4 

1745 1/8 

1745 23/10 

1746 24/1 

1746 25/3 

1746 25/3 

1746 24/9 

1747 24/7 

1748 8/2 

1748 19/3 

1748 ?/10 

1748 26/11; 
R2999 
1749 10/10 

1749 21/1 

1749 10/10 

1750 26/1 

1750 12/4; 
1750 18/4 
1750 12/4; 
R2999 
1750 6/7 

1750 11/10 

1751 9/4 

1751 9/4 

1751 17/12 

1744 21/5, Ala:6 
ULA 

1745 13/6, Ala:11 
ULA 

1747 13/6, Ala:11 
ULA 

1750 3/1, Ala :13 
ULA 

1750 24/3, Ala : 13 
ULA 

1751 20/2, Ala:11 
ULA 
1751 18/10, Ala :11 
ULA 
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SB108 

SB109 

SBllO 

SBlll 

SB112 

SB113 

SB114 

SB115 

SB116 

SB117 

Summa : 
mål 

117 

SCI 

SC2 

SC3 

SC4 

SC5 
SC6 
SC7 

SC8 

SC9 

SCIO 

SC11 
SC12 

SC13 

SC14 
SC15 

Svartlösa 

Vallentuna 

uppgift saknas 

Sollentuna 

Närdinghundra 

uppgift saknas 

Närdinghundra 

Lars Pärsson, 
dräng 16 är 
Anders Ericksson, 
tjänstedräng 16 är 
Karl Gustafsson, 
krögare 
Olof Andersson, 
dräng 21 är 
Hans Persson, 
torpare gift? 
Anders Hansson, 
dräng 
Erich Pärsson, 
dräng 
Erik Larsson 

Magnus Gran 

Johan Johansson 

1752 14/4 

1752 21/4 

1752 25/6 

1752 6/8 

1752 7/9 

1753 28/9 

1753 13/11 

1754 24/5; 
R3089 
1754 1/10; 
R3089 
1754 1/10; 
R3089 

1752 16/1 Ala :10, 
ULA 

1753 30/10, Ala s 11 
ULA 

individer 

118 

återfalls 
förbrytare 
1 

rannsakning 
bevarad 
36 (38?) 

diarie notering 
ej resolution 
14 

UPPSALA LÅN C 

O land 

Asunda 

Vaksala 

Rasbo 

Hagunda 
Lövsta Hällnäs 
Rasbo 

Oland 

Rasbo 

Tierp 

Älvkarleby 
Uppsala stad 

Lövsta Hållnäs 

Vendel 
Uppsala stad 

Anders Mattsson, 
soldat 
Anders Johansson, 
soldat 
Erich Persson, 
soldat 
Erich Pedersson, 
ung dräng 
Per Andersson 
Mats Ericksson 
Mats Andersson, 
gosse 13 år 
Johan Persson, 
dräng 17 år 
Lars Ericksson, 
dräng 
Zander Persson, 
gammal blind man 
Jon Siffridson 
Jacob Jöransson, 
lärling?, 16 år 
Lars Larsson, 
dräng 17 år 
Mårten Olufsson 
Berteli Pedersson, 
borgare 70 år 

1635 10/9 

1636 10/5 

1637 2/10 

1638 20/10 

1641 12/6 
1641 21/6 
1641 13/9; 
1641 20/10 
1643 5/5 

1645 22/11 

1645 16/9; 
1646 3/7 
1646 3/6 
1647 14/5 

1649 12/6 

1653 31/3 
1654 14/2 

1647 7/1, 
Uppsala 10, RA 

1653 ? A I : 5 
ULA 
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SC16 Rasbo 

SC17 Ulleråker 

SC18 Oland 

SC19 Bro 

SC20 Trögd 

SC21 Enköping 

SC22 Hagunda 

SC23 Lagunda 

SC24 Bälinge 

SC25 Norunda 

SC2 6 Rasbo 
SC27 Bro 

SC2 8 

SC29 Norunda 

SC30 Tegelmora 

1664-1680 LUCKA 

SC31 Rasbo 

SC32 Håbo 

SC33 Uppsala Akad. 
Konsistoriet 

SC34 Uppsala härad 

SC3 5 Trögd 

SC3 6 Film, Tegelmora 
bergslag 

SC37 Vaksala 

SC3 8 Norunda 

SC39 Ulleråker 

SC40 Film och 
Tegelmora 

SC41 Tierp 

SC42 Asunda 

Per Tynnesson, 
dräng 
Lars Påfwelsson, 
ung dräng 
Erich Matsson, 
soldat 
Erich Bengtsson, 
gift torpare 
Erich Simonsson, 
dräng 
Erich Jönsson 
gammal man 
Olof Pärsson, 
dräng 14 är 
Nils Pälsson, 
dräng 14 år 
Staffan Sigfridson 
gammal torpare 
Hans Ericksson, 
landbodräng 18 år 
Peder Olufsson 
Mats Olufsson, 
gift(!) dräng 
Mårten Andersson 

Erick Hansson, 
soldat 17 år 
Pär Matsson 

1654 9/3 

1654 18/12 

1657 6/5 

1658 16/10 

1658 27/11 

1659 7/11 

1661 10/10 

1661 15/10 1661 12/6 AIa:2 
ULA, OP 2036 

1661 11/10 
1661 31/10 
1662 7/3 

1662 15/3 
1662 17/10 

1662 7/11; 
Hovr. brev 
1663 20/10 1663 30/6, 

Uppsala 13, RA 
1663 11/12 1663 2/11, 

Uppsala 13, RA 

Per Persson, 
60 år 
Karin Matsdotter, 
"kona" 56 år 
Johan Nilsson, 
dräng 18 år 

Erich Matsson, 
gosse 17 år 
Erich Christersson 
dräng 17 år 
Pär Andersson, 
gift f.d. soldat 
Erich Johansson, 
dräng 
Pär Larsson, 
gift borgare 
Pär Johan Rahm, 
gift soldat 24 år 
Johan Johansson 
Witt, dräng 20 år 
Olof Jönsson, bror 
till Pär Johan 
Rahm SC39 
Johan Jacobsson, 

1682 28/8 

1682 23/12 

1686 16/6 

1686 13/11 

13/7 

16/3 

20/9 

1687 26/9 

7/12 

3/3 

1688 14/2 

1686 

1686 

1687 

1687 

1688 

1681 12/10 AI :1 
ULA, OP 2088 
? kolla, 
ULA 
5/5 1686, Akad. 
Kons. Prot, 
(utg.) 

1686 30/6 AI: 1 
ULA, OP 1715 
u.d, Uppsala?, RA, 
CD 116 d 

1687 22/8 AI: 1 
ULA, OP 2115 
u.d, Uppsala?, RA 
CD 116d/e 
u.d, Uppsala?, RA 
CD 116e 

1688 2/6 

förrymd soldat (organist) 
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SC43 Lagunda 

SC44 Vaksala 

SC45 Vendel 

SC46 Tierp 

SC47 Vendel 
SC48 Uppsala stad 

SC49 Asunda 

SC50 Uppsala stad 

SC51 Lagunda 

SC52 Västland och 
Tolfta 

SC53 Norunda 

SC54 Tierp 

SC55 Älvkarleby 

SC56 Ulleråker 

SC57 Vändel 

SC58 Lagunda 

SC59 Oland 

SC60 Uppsala stad 

SC61 Tierp 

SC62 Älvkarleby 

SC63 Älvkarleby 

SC64 Håbo 

SC65 Lövstad och 
Hållnäs 

SC66 Norunda 

SC67 Lagunda 

SC68 Älvkarleby 

SC69 Bälinge 

SC7 0 Oland 

Hindrik Jonsson, 
dräng 15 är 
Oluf Matsson 
Flygare, soldat 
Per Mårtensson, 
dräng 25 är 
Olof Olofsson, 
15 är 
Mats Olsson, 19 är 
Anders Larsson 
Nykommen, gift 
bätsman 
Erick Nilsson, 
gift bonde 

Carl Ersson, 19 är 
skomakarläropojke 
Olof Matsson, 18är 
länsmansdräng 
Nils Ersson, 
dräng 24 år 
Matts Amundsson, 
tolvmansson 14är 
Anders Johansson, 
dräng 
Jöran Jöransson, 
hyttedrängs son 13 
Mats Jöransson, 
dräng 16 är 
Anders, soldaten 
Bengt Örns son 9är 
Olof Christophers-
son, dräng 
Johan Matsson, 
dräng 17 är 
Nils Andersson 
Stähl, 17 är 
Erick Ericksson, 
ung dräng 
Per Michelsson, 
båtsman 19 år 
Philip Pusar, 
gift dagsverkskarl 
Erich Danielsson, 
torpare 22 år 
Måns Persson 
Björk, båtsman 
Anders Matsson, 
dräng 
Erick Ersson, 
dräng 20 år 
Per Andersson 
Mördt, gosse 9 år 
Olof Jonsson, 
gosse 15 år 
Anders Andersson, 
skogvaktare 

1689 5/7 

1689 3/5 

1691 11/6 

1691 8/12 

1693 5/5 
1693 27/10 

1694 9/2 

1694 9/10 

1697 12/6 

1697 28/6 

1699 7/2 

1699 13/2 

1700 30/6 

1702 24/9 

1702 21/10 

1703 18/4 

1704 15/11 

1705 23/10 

1705 23/10 

1707 25/6 

1707 1/7 

1707 14/12 

1710 16/7 

1711 27/11 

1711 30/12 

1713 20/3 

1713 18/9 

1714 11/6 

Becchius-Palmcrantz 
RA 
1689 1-9/2, 
Uppsala?, CD 116f 
1690 7/10 AI: 2 
ULA, OP 2352 
? datum, 
Uppsala 14, RA 

datum?, Ala:19 
ULA 

1693 21/10, 1694 
8/1, AI :2 ULA 
OP 1900 
datum?, Ala:19 
ULA 

1697 2/6, 
Uppsala 60, RA 
1698 12/9, 
Uppsala 63, RA 
1698 4/10, 
Uppsala 63, RA 
1700 18/6, 
Uppsala 67, RA 
1702 13/9, 
Uppsala 70, RA 
1702 19/9, Ala? 
ULA, OP 2 33 5 
1703 28/3, 
Uppsala 71, RA 
1704 5/9, Ala? 
ULA, OP 2212 
1705 20/5, Ala:22 
ULA 
1705 6/10, 
Uppsala 74, RA 
1707 10/6, 
Uppsala 77, RA 
1707 10/6, 
Uppsala 77, RA 

datum? 

1711 27/9, 16/11, 
Uppsala 88, RA 

1713 28/2, AI? 
ULA, OP 2376 
1713 10/8, AI? 
ULA, OP 1966 
1714 23/3, AI? 
ULA, OP 2213 
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SC71 

SC72 

SC73 

SC7 4 

SCI 5 

scie 

SCH 

SCI 8 

SC79 
SC80 

SC81 

SC82 

SC83 

SC84 

SC85 

SC8 6 

SC87 

SC88 

SC89 

SC90 

SC91 

SC92 

SC93 

SC94 

Norunda 

Film 

Rasbo 

Vändel 

Lövsta 

Hagunda 

Trögd 

Lagunda 

Lövsta 
Bälinge 

Rasbo 

Norunda 

Oland 

Häbo 

Vaksala 

Norunda 

Enköping 

O land 

Enköping 

Enköping 

Film 

Asunda 

Västland och 
Tolfta 

Vaksala 

Lars Nilsson, 
gift torpare 66är 
Erich Nilsson, 
dräng 21 
Pehr Nilsson, 
tjänstegosse 17är 
Pers fader vs pigan 
Kerstin Andersdotter 
Johan Mårtensson, 
bonde (rackare) 
80 är 
Elias Andersson 
Blom, båtsman 
Anders Matsson, 
dräng 
Johan Johansson, 
dräng 
Olof Lustig, 
ogift soldat 
Hans Matsson 
Anders Andersson 
Dragman, gift 
soldat 
Pehr Matsson, 
trossdräng 19 är 
Jacob Matsson, 
dräng 21 är 
Jacob Andersson 
Lundblad, gift 
soldat 
Erik Ersson, 
torpare 
Pehr Andersson 
Säfström, soldat 
Pehr Pehrsson, 
gift 60 är 
Carl Hindrichsson 
Stenberg, båtsman 
Pehr Pehrsson, 
dräng 
Amund Frimodig, 
båtsman 20 är 
Borgaren Jonas 
Månsson Enling vs 
borg o glasmästarhustrun 
Magdalena, angående Jonas 
tjänstegosse Jan 
Andersson, 18år 
Anders Pehrsson, 
dräng 19 är 
Samuel Samuelsson, 
dräng 22 är 
Eric Andersson, 
Wahlström, soldat 
28 är 
Anders Larsson, 
dräng 24 är 

1714 15/10 

1715 24/3 

1716 5/11 

1717 27/2 

1717 2/11 

1719 20/8 

2/4 

26/11 

1720 

1720 

1720 
1721 

20/12 

10/7 

1721 28/3 

1721 31/8 

1722 21/4 

1722 

1723 

1724 

1724 

1724 

1724 

1724 
1724 

15/12 

1/4 

13/3 

13/3 

4/9 

7/10 

7/10 
13/2, 

1716 6/9, AI? 
ULA, OP 2090 

1716 11/12, 1717 
31/1, AI?, ULA 
OP 2353 

1720 22/10, AI? 
ULA, OP 2037 

1721 14/6, AI? 
ULA, OP 1967 

1721 8/3, AI? 
ULA, OP 2090 

1722 30/10, AI? 
ULA, OP 2251 

1725 12/10 

1726 23/2 

1726 18/3 

1726 12/11 

1723 30/9, 30/10, 
AI:19, ULA 

1724 26/2, 5/3, 
14,16/3, AI : 20, ULA 
1723 11/7 AI: 19, 

16/3 
AI:20, ULA 

1725 16/7, AI? 
ULA,OP 2265 
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SC95 Asunda 

SC96 Lövsta 

SC97 Lövsta 

SC98 Oland 

SC99 Norunda 

SC100 Lagunda 

SC101 Ulleråker 

SC102 Hagunda 

SC103 Vaksala 

SC104 Öland 

SC105 Vaksala 

SCI06 Lagunda 

SC107 Trögd 

SC108 Vaksala 

SC109 Uppsala stad, 
Stockholms 
norra förstad 

SC110 Film, Dannemora 
Tegelmora 

SC111 Lagunda 

SC112 Håbo 

SCI 13 Älvkarleby 

SC114 Bålinge 

SC115 Trögd 

SC116 Bro 

SC117 Trögd 

SC118 Rasbo 

SC119 Uppsala rådst. 
och kämnårsrätt 

Matts Johansson, 1727 30/6 
gift bonde 

Pähr Ersson 1728 18/6 
gift bonde 
Erich Erichsson, 1728 14/10 
drång 
Erik Jansson, 1728 15/10 
dräng 29 år 
Pehr Larsson 1728 24/10 
Nyberg, soldat 
Olof Olofsson, 1728 3/12 
dräng 24 år 
Erick Andersson, 1729 3/6 
dräng 18 år 
Johan Pehrsson, 1730 17/2 
gift dräng 25 år 
Mats Pehrsson, 1730 12/5 
dräng 17 år 
Pär Matsson Flink 1730 9/10 
gift blind föravsk 
trossdräng vs fjär 
dingsman Pär Andersson 
Bengt Andersson, 1730 26/10 
dräng 18 år 
Erich Erichsson, 1730 13/2 
drång 17 år 
Pehr Jansson, 1731 16/3 
dräng 
Nils Matsson, 1732 28/1 
dräng 15 år 
Olof Eriksson 1732 15/2 
Giösberg, dräng 
22 år 
Erick Pårsson, 1733 30/1 
gammal dräng 
Erick Johansson, 1733 25/4 
dräng 20 år 
Erick Ericksson, 1733 11/6 
dräng 
Anders Andersson, 1733 9/10 
dräng vs Erich 
Nilsson 
Erich Hansson, 1733 3/12 
dräng 17 år 
Anders Larsson, 1733 4/12 
dräng 17 år 
Erich Erichsson 1734 25/9 
dräng 
Matts Johansson, 1734 13/11 
dräng 20 år 

Gustaf Ericksson, 1735 3/6 
dräng 17 år 
Erick Nilsson, 1735 4/7 
drång 16 år 

1726 16/6, 1727 
7/2, AI? ULA, 
OP 1901 

1728 9/9, AI? 
ULA, OP 2251 

1728 19/11,AI? 
ULA, OP 2037 
1729 12/5, AI? 
ULA, OP 2115 
1730 23/1, AI? 
ULA, OP 2005 

1729 15/9, 1730 
10/2, 13/5, AI? 
ULA, OP 2215 

1729 17/12, AI? 
ULA, OP 2037 

1731 23/8, AI? 
ULA 

1732 22/9, AI? 
ULA, OP 2265 
1733 27/2, 30/3, 
Ala : 9, ULA, OP 2038 

1733 22/5, AI? 
ULA, OP 2376 

1733 22/6, 19/10, 
AI?, ULA, OP 1968 
1733 u.d, AI? 
ULA, OP 1718 

1734 26/4, 3,27/9 
AI?, ULA, OP 1719, 
OP 1801 
1734 5/6, AI? 
ULA, OP 2091 
1735 4/5, 21/5, 
Ala:41, ULA 
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SC120 Uppsala rådst. 
och kämnårsrått 

SC121 Âsunda 

SC122 Uppsala rådst. 
och kämnårsrått 

SC123 Asunda 

SC124 Bålinge 

SC125 Bro 
SC126 Norunda, 

Bålinge 
SC127 Asunda 

SC128 Tierp 

SC129 Ulleråker 

SC130 Uppsala rådst. 
och kämnårsrått 

SC131 Ulleråker 

SCI32 Lagunda 

SCI33 Lagunda 

SC134 Vaksala 

SCI 3 5 Dannemora och 
O land 

SCI36 Norunda 

SCI 3 7 Trögd 

SCI38 Hagunda 

SC139 Vändel och 
Dannemora 

SC140 Hagunda 

SC141 Lagunda 

SC142 Trögd 

SC143 Trögd 

SC144 Lagunda 

SC145 Oland 

Olof Olofsson 1735 24/9 
Ekelund 
gardeskarl, 22 år 
Johan Reenholdt 173 6 5/6 
Bröcker dräng 13år 
Giöran Sporre 1737 18/4 
perukmakargesäll, 
20 år 
Mats Pårsson 1737 16/9 
Lars Larsson, 1737 1/10 
soldatson 10 år 
Mats Johansson 1737 8/11 
Lars Larsson, 19år 1738 25/9 
vargeringskarl 
Johan Johansson, 1738 25/9 
gosse 15 år 
Johan Larsson, 1738 2/10 
dräng 20 år 
Nils Olofsson, 1739 18/6 
dräng 17 år 
(åter GH36 1747) 
Anders Ericksson, 1739 15/12 
tegeldräng, gift 
40 år 
Erich Joensson, 1739 19/6 
dräng 22 år 
Johan Bengtsson 1740 18/6 
dräng 23 år 

Johan Johansson, 1741 18/3 
dräng 19 år 
Nils Nilsson, 1741 2/5 
dräng 
Anders Andersson, 1741 18/6 
dräng 
Pär Olofsson, 1741 28/9 
dräng 16 år 
Eric Ericsson, 1742 27/3 
dräng 
Erik Pårsson, 1742 27/9 
bonde vs Lars Hansson 
Westman, gästgivare 
Nils Matsson, 1742 20/11 
dräng 15 år 
Erik Bengtsson, 1743 2/6 
dräng 15 år (åter 
SC156 1749) 
Jöran Eriksson, 1744 21/6 
drång 
Matts Larsson 1744 12/11 
Ingström soldat 21 
Pär Eriksson, 1745 18/4 
dräng 23 år 
Johan Johansson, 1745 22/6 
drång 11 år 
Petter Engman, 1745 13/12 
dräng 

1735 13/5(kä)AIslO 
18,28/6 (rå) AI:41, 
ULA 

1736 23,30/11(kä) 
AI : 10, 28/2 (rå) 
Ala:43, ULA 

1737 16/9, AI? 
ULA, OP 1968 

1738 13/7 (Norunda) 
AI?, ULA, OP 1968 

1739 1/6, AI: 4, 
ULA 

1739 14,29/8 (rå) 
Ala : 46, ULA 

1739 1/6, AI: 4. 
ULA 
1739 26/9, 1740 
4/3, AI?, ULA 
OP 2038 
1740 2/12, AI? 
ULA, OP 2039 

1744 20/9, AI? 
ULA, OP 1720 
1745 18/1, AI? 
ULA, OP 1720 
1745 24/1, AI? 
ULA, OP 2039 
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SC146 

SC147 

SC148 

SC149 
SC150 

SC151 

SC152 

SC153 

SC154 

SC155 

SC156 

SC157 

SC158 

SC159 

SC160 

SC161 

SC162 

SC163 

SC167 

SC168 

SC169 

SC170 

SC171 

SC172 

Summa: 
mål 

172 

Vändel 

Rasbo 

Uppsala 
rådstuga 
Trögd 
Enköping 

Västland 

Hagunda 

Trögd 

O land 

Lagunda 

Hagunda 

Lagunda 

Asunda 

Trögd 

Oland 

Norunda 

Vändel 

Vaksala 

SC164 

SC165 Trögd 

Trögd 

Vändel 

Håbo 

Trögd 

individer 

172 

Lars Swensson, 
dräng 20 år 
Per Michelsson, 
bonde 
obekant person 

Erik Eriksson 
Carl Lund, 21 år 
sadelmakaregesåll 
Anders Michelsson 
Hellström, 
fördubblingsbåtsman 
Anders Andersson, 
dräng 
Erik Johansson, 
dräng 19 år 
Olof Matsson, 
dräng 
Anders Andersson 
Stenberg dräng 30år 
Erik Bengtsson, 
dräng 20 år 
Petter Eklund, 
soldat 
Erik Persson, 
dräng 
Jöran Larsson, 
dräng 19 år 
Mats Matsson, 
ung dräng 
Nils Eriksson, 
dräng 16 år 
Matts Mårtensson, 
ung dräng 
Anders Nilsson, 
dräng 
Tomas Granholm 

Olof Johansson 
Edström, 30 år, 
värj eringskar1 
Anders Pärsson 

Johan Andersson, 
dräng 20 år 
Erik Matsson 

Pehr Pehrsson, 
ung dräng 
Anders Larsson, 
gift dräng 33 år 
Anders Eriksson, 
dräng 

återfalls 
förbrytare 
1 

1746 6/9 

1746 8/10 

1746 22/11 

1747 13/6 
1748 19/4 

1748 26/9 

1746 11/8, Ala : 53 
ULA 

1748 kolla 
ULA 

1749 4/2, AI? 
ULA 

1748 4/10 

1748 7/10 1748 9/6, AI? 

1748 31/10 

1749 11/2 1749 26/1, AI? 
ULA, OP 2040 
1749 16/3 

1749 7/3 

1749 22/9 

1749 17/3 

1750 5/11 

1750 28/4 

1750 28/7 

1751 12/6 

1751 15/8; 
R3089 
1752 4/5 

1753 8/3; 
R3089 
1753 16/4 

1753 24/5; 
R3089 
1753 18/6 

1753 13/12 

1754 24/1 

rannsakning diarie notering 
bevarad ej resolution 
81 4 
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ÖREBRO LÄN T 

STI 

ST2 
ST3 

ST4 

ST5 

ST6 

ST7 
ST8 

ST9 

ST10 

STll 

ST12 

ST13 

ST14 

ST15 
ST16 

ST17 

ST18 

ST19 

ST20 

ST21 

ST22 

ST2 3 

ST24 

Örebro stad 

Hardemo 
Noraskoga 

Edsberg 

Hardemo 

Grimsten 

Lekebergslagen 
Äsker 

Sköllerstad 

Glanshammar 

Örebro stad 

Asker 

Sundbo 

Glanshammar 

Örebro härad 
uppgift saknas 

Sköllersta 

Edsberg 

Sköllersta 

Örebro och 
Kumla härad 
Örebro härad 

Glanshammar 

Asker 

Fållingsbro 

ST2 5 Lekebergslagen 

Helge Bryngelsson 1635 28/9 
soldat 
Dan Nilsson 1643 13/5 
Jacob Anderssons 1651 6/8; 
hustru 1651 24/12 
Mäns Månsson, 1654 20/10 
gruvdräng 
Jöns Månsson, 1664 12/10 
ung dräng 
Nils Nilsson, 1668 18/12 
pojke 15 är 
Jon Hansson 1670 29/11 
Johan Nilsson, 1672 14/11 
länsmansdräng 14är 
Pär Jönsson, 1684 17/6 
dräng 19 är 
Lars Pärsson 1684 6/9 
dräng 
Olof Pettersson, 1685 8/4 
soldat 
Anders Olofsson, 1685 23/5 
soldat 
Nils Pährsson, 1685 19/12 
soldat 
H Ingeborg Eriks 1686 17/7 
dtr vs h Anna Bertils 
dtr angående Ingeborgs son 
Lars Larsson 17 är 
Lars Jonsson 1689 9/2 
Lars Nilsson 1696 26/2 
"tjuv" 
Jacob Andersson, 1696 18/9 
dräng 
Erik Eriksson, 1697 8/6 
13 år 
Johan Bengtsson, 1699 25/2 
f.d ryttare och 
vaktknekt 
Anders Eriksson, 1699 18/2 
soldat 25 är 
OLof Olofsson, 1701 25/2 
dräng 18 är 
Isack Olofsson, 1701 15/7 
dräng 15 är 
Anders Swensson, 1702 15/5 
dräng 21 år 
H Brita Larsdtr 1704 26/3 
vs h Anna Persdtr 
angående Britas 
son Lars Andersson, 
dräng 20 år 
Jöns Larsson, 1704 27/6 
dräng 25 år 

1635 15/6, AI :4 
ULA 

1672 8/10, 
Örebro 31, RA 

1685 20,23/3, 
AI:14, ULA 
1685 12/5, AI? 
ULA, OP 3406 

1702 27/2, AI? 
ULA, OP 3406 
1704 26/2, 
Örebro 58, RA 
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ST2 6 Nya Isac Matsson, 1705 22/2 1705 22/4, AI?, 
Kopparbergslag dräng 20 år ULA, OP? 

ST27 Örebro rådst. Anders Andersson, 
drång 20 år 

1708 29/4 1708 
ULA 

22/4 AI: 23, 

ST28 Lindesberg 
rådstuga 

Hindrich Andersson 
skomakarlårogosse 
19 år 

1712 6/5 1712 
ULA 

9/4 AI :23, 

ST29 Sköllersta Lars Nilsson, 
dräng vs pigan 
Kerstin Larsdotter 

1713 2/11 

ST30 Askersund Ustin Jermitioff, 
rysk krigsfånge 

1713 16/11 -

ST31 Sundbo Erich Bengtsson, 
Nyman, soldat 

1716 15/12 ~ 

ST32 Sköllersta Anders Larsson, 
dräng 

1720 14/3 

ST3 3 Lekebergslagen Kierstin Olsdotter 
piga 

1722 16/11 ~ 

ST34 Örebro härad Carl Nilsson, 
dräng 

1725 8/10 -

ST35 Fällingsbro Jöns Öhrling, 
f.d bergsfogde 

1726 2/5 ~ 

ST3 6 Edsberg Per Swensson, 
dräng 22 år 

1728 4/12 ~ 

ST37 Grythytte Per Jönsson, 
gosse 

1728 8/2 — 

ST38 Örebro härad Olof Nilsson,bonde 1728 11/12 -

ST39 Sköllersta Jon Jonsson, drång 1729 4/9 -

ST40 Fällingsbro Olof Forsman, 
artillerihantlangare 
gift, 50 år 

1730 10/2 

ST41 Grythytte 
bergslag 

Petter Jönsson, 
dräng 

1730 23/10 ~ 

ST42 Sköllersta Jon Pehrsson, 
dräng 21 år 

1731 10/2 — 

ST43 Örebro härad Lars Zachrisson, 
dräng 

1732 21/1 ~ 

ST44 Nora bergslag Erick Pårsson, 
dräng 3 5 år 

1732 27/1 ~ 

ST45 Örebro rådst. Pär Jonsson, 
dräng 18 år 

1732 27/10 1732 
AI: 42 

5,14,17/6 
, UL A 

ST46 Lekebergslag Jöns Jonsson, 
drång 60 år 

1733 8/12 -

ST47 Asker Pehr Nilsson, 
dräng 16 år 

1733 4/12 ~ 

ST48 Sköllersta Pehr Pehrsson, 
dräng 15 år 

1733 8/12 

ST49 Nora bergslag Johan Persson, 
ung 

1734 
Hovr. 

11/5 
, brev 

~~ 

ST50 Asker Olof Olofsson, 
dräng 22 

1734 16/10 — 

ST51 Örebro hårad Petter Larsson 17, 
Johan Nilsson 14år 

1734 22/10; ~ 

ST52 Glanshammar Per Andersson, 
ung dräng 

1735 20/5 -

ST53 Örebro stad Lars Ersson, 
drång 20 år 

1735 22/5 1735 
ULA 

13/5 AI: 45 , 
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ST54 

ST55 
ST56 

ST57 

ST58 

ST59 

ST60 

ST61 

ST62 

ST63 
ST64 

ST65 

ST66 
ST67 

ST68 

ST69 

ST7-0 

ST71 

ST72 

ST73 

ST74 

ST7 5 

ST7 6 

ST77 

ST78 

ST80 

ST81 
ST82 

ST83 

Glanshammar, 
Asker 
Örebro hårad 
Grythytte 
bergslag 
Fällingsbro 

Glanshammar 

Lindes 
bergslag 
Kumla härad 

Örebro hårad 

Sköllersta 

Sköllersta 
Örebro rådst. 

Edsberg 

Fällingsbro 
Örebro hårad 

Asker 

Sköllersta 

Edsberg 

Lindes 
bergslag 

Edsberg 

Edsberg 

Edsberg 

Nya 
Kopparberg 

Lekebergslagen 

Örebro hårad 

Kumla härad 

Hardemo 
Edsberg 

Erik Eriksson 

Pär Hindrichsson 
Gustaf Biörnsson 
dräng 74 år 
Lars Jacobsson, 
gosse 10 år (åter 
ST79 1753) 
Carl Carlsson 
Brofelt soldat 
Johan Mårtensson, 
gosse 16 år 
Oluf Pärsson, 
tjänstegosse 19 år 
Anders Karlsson, 
västgötadräng 
Nils Pehrsson, 
dräng 
Olof Menlös, dräng 
Olof Andersson, 
dräng 
Lars Larsson, 
dräng 20 år 
Per Eriksson dräng 
Erik Eriksson, 
koldräng 
Hindrich Jönsson 
Boman gift soldat 
37 år 
Jöns Jönsson, 
gift torpare 
Lars Ragvaldsson 
lånsmansdrång 18år 
Per Persson, 
koldrång 23 år 
Anders Andersson 

Hindrich Jönsson, 
dräng 
Anders Jönsson, 
dräng 
Swen Andersson, 
varjeringskarl 
Per Persson, 
dräng vs hustru 
Brita Johansdotter 
Erik Eriksson, 
dräng 
Jöns Jönsson, 
dräng 22 år 
Anders Erichsson, 
varjeringskarl 
Pehr Ericsson 20år 
Lars Andersson, 
dräng 22 år 
Olof Andersson 

1735 23/10 

1739 18/4 
1740 1/12 

1740 15/12 

1735 25/9 (Asker) 
AI?, ULA, OP 3408 

1741 19/9 -

1741 19/9 -

1741 2/10 -

1741 31/10 -

Hovr. brev 
1742 20/11 1742 5/10, AI? 

ULA, OP 3374 
1743 31/10 -

1744 18/6: 1744 23/4 AI s 54 
1745 18/2 ULA 
1746 5/9 1746 3/7 AI? 

ULA, OP 3456 
1746 5/9 -

1746 19/9 -

1746 27/11 1746 23/9 AI? 
ULA, OP 3410 

1747 10/10 1747 31/8 AI? 
ULA, OP 3390 

1747 19/3; 1747 22/8 AI? 
R2999 ULA, OP ? 
1748 26/9 -

1749 1/12; 
R2999 
1749 16/12 1749 7/3 Alb:2 

ULA 
1750 3/8 -

1750 17/12 -

1751 5/11 -

1752 24/9 -

1752 22/8 -

1753 30/3 -

1753 19/4 -

1753 6/9 1753 20/8, AI? 
ULA, OP 3457 

1753 24/12; 
R3089 
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ST84 

ST85 

ST8 6 

ST87 

ST88 

ST89 

Summa 
mål 

89 

Grythytte 
begslag 
Lindes 
bergslag 
Nora bergslag 

Nora hårad 

Glanshammar 

Örebro hårad 

individer 

90 

Oluf Andersson 
drång 
Erik Eriksson, 
dräng 20 år 
Nils Olofsson, 
skråddardrång 20år 
Johan Christmanson 
dräng 29 år 
Erik Eriksson, 
drång 
Christian Persson, 
kolgosse 20 år 

återfalls 
förbrytare 
1 

1754 23/1 

1754 22/5 

1754 24/5 

1754 14/6 

1754 5/11 

1754 19/11 

rannsakning diarie notering 
bevarad ej resolution 
21 5 

VÄSTMANLANDS LÄN U 

SUI Siende 

SU2 Tortuna 

SU3 Västerås 
rådstuga 

SU4 Gamla Norberg 
SU5 Vagnsbro 

SU6 Vagnsbro 

SU7 Yttertjurbo 

SU8 Norrbo 

SU9 Simtuna 

SU10 Vagnsbro 

SUll Tortuna 

SU12 Tortuna 

SU13 Skinnskatteberg 

SU14 Siende 
SU15 Sala socken 

(Övertjurbo) 
SUI6 Övertjurbo 

SU17 Vagnsbro 

SU18 Sala rådstuga 

Johan Olufsson, 
dräng 17 år 
Erich Larsson, 
dräng 21 år 

Jacob Gustafsson, 
inspectors son ung 
Pär Dunder 
Herman Hindrichson 
dräng 18 år 
Johan Georg 
Gerhard hovmästare 
Lars Marcusson, 
gift soldat 
Anders Matsson, 
gift man 
Johan Johansson, 
dräng 32 år 
Oluff Christoffer 
son, dräng20 år 
Olof Larsson, 
drång 21 år 
Johan Jacobsson, 
ryttare 
Olof Johansson, 
dräng 19 år 
Erich Johansson 
Erich Erichsson, 
dräng 21 år 
Johan Nilsson, 
drång 16 år 
Johan Hindrichsson 
60 år 
Johan Hitting 
Enebuska dräng 15år 

1665 26/4 

1670 23/2 

1670 7/12 

1670 22/12 
1671 6/12 

1672 8/11 

1672 2/12 

1673 19/2 

1673 14/4 

1677 21/3 

1679 29/10 

1682 24/5 

1683 7/7 

1686 13/10 
1686 13/10 

1686 13/11 

1687 24/12 

1688 11/2 

4, ULA 

1669 18/9, 1670 
12/7 AI?, ULA 
OP 1397 
1670 8,16,23/7 
All : 2, ULA 

1672 11/6, 
Kopparberg 11, RA 

1679 24/6, 8/8, AI? 
ULA, OP 1 397 
1682 21/4 AI? 
ULA, OP 1397 

1687 14/10, 
Våstmanl. 32, RA 
1688 11/1, Västerås 
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SU19 Ulvsunds län 

SU2 0 Tuhundra 

SU21 Åkerbo 

SU22 Arboga rådst. 

SU2 3 Norberg 

SU24 Nora socken 
stuga 

SU2 5 Västerås rådst. 

SU2 6 Tuhundra 

SU27 Tjurbo gamla 
sockenstuga 

SU28 Åkerbo 

SU2 9 Norrbo 
Skultuna 

SU30 Tortuna 

SU31 Västerås rådst. 

SU32 Våla 

SU33 Tuhundra 

SU34 Åkerbo 

SU3 5 Köping, 
Åkerbo 

SU3 6 Sala 

SU37 Skinnskatteberg 

SU3 8 Skinnskatteberg 

SU39 Norberg 

SU40 Simtuna 

SU41 Våla 

SU42 Yttertjurbo 

SU43 Simtuna 

SU44 Norrbo 

SU45 Övertjurbo 

SU46 Simtuna 

Samuel Ifwarsson, 
dräng 
Lars Klinga, gift 
sventjänare 50 år 
Pehr Håkansson, 
försvarskarl 
Lars Olofsson, 
dräng 2 6 år 
Matts Erichsson, 
bergsman 59 år 
Anders Andersson, 
dräng 19 år 
Anders Andersson, 
dräng 
Jon Jonsson, 
lånsmansdrång 24år 
Johan Olofsson, 
dräng 22 år 
Lars Johansson, 
dräng 20 år 
Pär Ersson Flygare 
f.d soldat 47 år 
Jöns Erichsson, 
dräng 12 år 
Erich Larsson, 
dräng 18 år 
Olof Månsson, 
dräng 19 år 
Johan Stålbock, 
soldat 30 år 
Jacob Ersson Pust 
soldat 60 år 
Gunnar Andersson, 
dräng 19 år 

Jöns Persson, 
dräng 38 år 
Johan Hansson, 
gruvdräng 23 år 
Petter Jacobsson, 
klensmed 36 år 
Anders Larsson 
dräng 30 år 
Anders Olofsson 
Dahlbom, dräng 
Nils Jonsson, 
dräng 3 8 år 
Lars Persson, 
dräng 24 år 
Johan Ericksson, 
gift bonde 70 år 
Erich Abrahamsson 
dräng 18 år 
Lars Erichsson, 
dräng 32 år 
Mats Nilsson, 
dräng 22 år 

1689 2/3 

1692 14/5 

1692 3/9 

1693 25/4 

1693 23/6 

1695 10/5 

1697 11/3 

1699 24/10 

1700 19/1 

1701 3/6 

1702 2/10 

1702 4/6 

1702 6/10 

1703 25/2 

1703 18/6 

1703 10/11 

1704 27/6 

1704 12/10 

1704 27/10 

1705 18/3 

1705 13/7 

1705 31/10 

1707 13/2 

1707 11/9 

1708 4/3 

1708 5/5 

1709 14/5 

1709 7/5 

1693 ?, AI: 11 
ULA 

datum? All:8, All:9 
ULA 
1699 26/7, 
Västmanl. 43, RA 

1701 18/4, 
Västmanl. 46, RA 
1702 11/4, 19/5, 
Västmanl. 48, RA 
1702 vinterting, 
AI?, ULA, OP 1398 

1703 27,28/1 AI? 
ULA, OP 1 473 
1703 19/3, 
Västmanl. 49, RA 

1704 27/5 (Åkerbo) 
AI?, ULA, Västmanl. 
51, RA 

1704 20/4, AI? 
ULA, OP 1279 
1705 14-20/2 AI? 
ULA, OP 1279 

1708 27/4 AI? 
ULA, OP 1160 
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SU47 

SU48 

SU49 

SU50 

SU51 

SU52 

SU53 

SU54 

SU55 

SU56 

SU57 

SU58 

SU59 

SU60 

SU61 

SU62 

SU63 

SU64 
SU65 
SU66 

SU67 

SU68 

SU69 

SU70 

SU71 

SU7 2 

SU7 3 

SU74 

Simtuna 

Tuhundra 

Simtuna 

Norrbo 

Åkerbo 

Våla 

Våla 

Tjurbo 

Simtuna 

Västerås rädst. 

Simtuna 

Våla 

Sala hårad 

Simtuna 

Siende 

Våla 

Simtuna 

Västerås rådst. 
Vagnsbro 
Vagnsbro 

Snåvringe 

Tortuna 

Simtuna 

Tuhundra 

Snåvringe 

Tuhundra 

Arboga stad 

Erich Olofsson, 
dräng 22 år 
Johan Thyresson, 
dräng 21 år 
Pähr Olofsson, 
torpare 40 år 
Maria Botweds 
dotter 21 år 
Olof Larsson, 
dräng 23 år 
Olof Ericksson, 
dräng 16 år 
Lars Larsson, 
dräng 16 år 
Olof Andersson, 
dräng 27 år 
Lars Andersson, 
dräng 19 år 
Johan Lind 7år, 
Erich Vestberg 8år 
Jonas Matsson lOår 
+ åtta pojkar 7-15 år 
Mattis Erichsson, 
dräng 17 år 
Eric Jönsson 
Gieting, soldat 
Anders Erichsson, 
dräng 20 år 
Olof Ersson, 
dräng 24 år, dumbe 
Erich Pårsson 
Forsberg, tross 
dräng 18 år 
Pär Erichsson, 
dräng 
Anders Andersson, 
dräng 
Johan Ersson, 19år 
Jöns Ohlsson 
Johan Zachrisson 
Flygare 
Johan Ehrsson, 
smedsdrång 18 år 
Anders Johan 
Larsson gosse 9 år 
Erik Olofsson 
dräng 19 år 
Erich Thyresson, 
gift dräng 
Lars Bengtsson, 
dräng 18 år 
Erich Erichsson, 
ung dräng 
Johan Larsson 
Liten exekutions 
karl 23 år 
Olof Jonsson, 
dräng 17 år 

1711 25/5 

1711 17/6 

1711 30/6 

1711 19/10 

1712 8/3 

1712 16/6 

1712 31/7 

1712 27/8 

1712 10/11 

1712 27/7 

1714 6/2 

1714 3/7 

1714 15/10 

1716 8/10 

1717 17/6 

1718 24/11 

1720 19/3 

1723 6/11 
1724 21/4 
1724 9/7 

1724 11/9 

1724 8/10 

1724 20/11 

1724 17/12 

1725 13/8 

1725 14/10 

1727 23/3 

1726 22/11 

1711 7/6, 
Västmanl. 64, RA 

1711 9-12/10, AI? 
ULA, OP 1 160 
datum, film 

1712 23-30/6 All : 15 
ULA 

1717 31/5, AI? 
ULA, OP 1 203 

??? AI:19, ULA 

1724 u.d, AI? 
ULA, OP 1315 

1724 feb, AI? 
ULA, OP 1431 
1725 31/5 AI? 
ULA, OP 1315 

1726 25/7 AI? 
ULA, OP ? 
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SU7 5 Åkerbo 

SU7 6 

SU77 

SU7 8 

SU7 9 

SU80 

SU81 

SU82 

SU83 

SU84 

SU85 

SU86 

SU87 

SU88 

SU89 

SU90 

SU91 

SU92 

SU93 

SU94 

SU95 

SU96 

SU97 

SU98 

SU99 

SUlOO 

Sala rådstuga 

Simtuna 

Tortuna 

Tortuna 

Gamla Norberg 

Gamla Norberg 

Simtuna 

Åkerbo 

Snävringe 

Simtuna 

Snävringe 

Västerås rådst. 

Vagnsbro 

Norrbo 

Snävringe 

Sala rådstuga 

Åkerbo 

Tortuna 

Snävringe 

Sala rådstuga 

Tortuna 

Simtuna 

Tortuna 

Skinnskatteberg 

Norrbo 

Lars Larsson vs 
drängen Per Olofsson 
angående Lars styvson 
drängen Erich Ersson, 
20 år 
Erich Ersson 
tjänstegosse 
Lars Olsson 
Urwäder soldat 
Matts Frisk, 
soldat 30 år 
Johan Andersson, 
gift 
Anders Larsson 11, 
Anders Olsson 12 
Matts Johansson, 
bergsman 26 år 
Nils Nilsson 7 år, 
Olof Larsson 14 år 
Erich Jonsson, 
dräng 19 år 
Erich Erichsson 
gosse 9 år 
Olof Månsson, 
drängen 23 år 
Pehr Matsson, 
dräng 20 år 
Nils Stenström, 
skolgosse 20 år 
Lars Pärsson, 
dräng 
Olof Pärsson, 
koldräng 19 år 
Matts Olsson, 
dräng 15 år 
Christopher 
Pressling 24 år, 
fåltskärsgesäll 
Petter Dufwa, av
skedad trossdräng 
Erich Andersson, 
gift 28 år 
Olof Matsson, 
dräng 17 år 
Fredrich Olofsson 
Fremmel, skomakar-
mästarson 28 år 
Olof Erichsson, 
gosse 12 år 
Lars Larsson, 
dräng 19 år 
Erich Larsson, 
dräng 21 år 
Bengt Jonnson 
Aspengren dräng 20 
Pehr Matsson, 
dräng 

1727 26/1 

1727 11/10 

1728 27/6 

1728 16/12 

1728 4/3 

1729 30/4 

1729 5/7 

1729 5/9 

1729 20/11 

1730 3/6 

1730 17/6 

1731 16/2 

1731 9/9 

1732 21/1 

1732 7/2 

1732 15/5 

1733 20/3 

1733 9/5 

1733 22/9 

1733 24/9 

1733 1/12 

1733 15/12 

1734 11/3 

1734 3/10 

1734 30/10 

1734 11/11 

1730 4/6 AI? 
ULA, OP 1240 
1730 höstting, 
AI? ULA, OP 1317 
1731 31/5 AI: 1, 
All : 2 3 
1731 2/12 AI? 
ULA, OP 1444 
1731 23/9 Ala : 5 
ULA, OP 1161 
1732 5/4 AIbsl 
ULA, OP 1373 
1733 1/2 AI : 4 
ULA 

1733 9/7 AI? 
ULA, OP 1400 

1732 7/8 AI : 4 
ULA 

1733 17/10 AI? 
ULA, OP 1400 
1733 9/10 AI? 
ULA, OP 1241 

1734 3/8 AI? 
ULA, OP 1303 
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SUIOI Yttertjurbo 

SU102 Snåvringe 

SU103 Sala rådstuga 

SU104 Tortuna 

SUI05 Åkerbo 

SU106 Skinnskatteberg 

SUI07 Skinnskatteberg 

SU108 Västerås rådst. 

SU109 Siende 

SUI10 Skinnskatteberg 

SU111 Vàia 

SUI12 Åkerbo 

SUI13 Åkerbo 

SU114 Yttertjurbo 

SU115 Simtuna 

SU116 Snåvringe 

SUI17 Tuhundra 

SU118 Simtuna 
SUI19 Vagnsbro 

SU120 Gamla Norbergs 
bergslag 

SU121 Åkerbo 

SU122 Snåvringe 

SU123 Vagnsbro 

SU124 Snåvringe 

SU125 Vagnsbro 

SU126 Västerås rådst. 

SU127 Siende 

SU128 Snåvringe 

SU129 Våla 

Olof Olofsson, 
dräng 15 år 
Johan Matsson, 
dräng 24 år 
Erik Danielsson, 
dräng 2 6 år 
"småfånig" 
Per Erichsson, 
gosse 9 år 
Lars Larsson, 
dräng 21 år 
Pehr Bengtsson, 
hammarsmed 70 år 
Anders Nilsson, 
gift bonde 23 år 
Anders Hultman, 
borgare 24 år 
Jonas Ullberg, 
dräng 
Herman Andersson 
dräng 21 år 
Ismael Johansson, 
dräng 17 år 
Erich Dahlin, 
dräng 19 år 
Olof Olofsson 

Olof Matsson, 
dräng 21 år 
Anders Johansson, 
dräng (åter SU142 1748 
Erick Persson, 
gosse 
Erik Jonsson, 
dräng 
Hans Larsson gosse 
Anders Ohlsson, 
dräng 
Erik Matsson Dufwa 
värj eringskarl 
Olof Larsson, 
gosse 12 år 
Olof Jönsson, 
ogift soldat 56 år 
Olof Mattsson, 
dräng 
Olof Johansson, 
gosse 17 år 
Matts Persson, 
soldat 
Anders Olofsson, 
drång 17 år 
Petter Falck, 
soldat 
Pehr Ericksson 11, 
Matts Mattsson 7år 
Olof Olofsson, 
drång 

1734 28/11 

1735 19/9 

1735 20/9 

1735 21/9 

1736 17/9 

1737 17/9 

1737 17/9 

1738 29/5 

1738 5/10 

1739 26/5 

1735 25/7 Alb :1 
ULA, OP 1303 
1735 5/6 AI : 5, 
ULA 

1735 28/4 AI? 
ULA, OP 1400 

1735 24/9 AI? 
ULA, OP 1282 
1735 22/9 Ala : 6 
ULA 
1737 17/12, 1738 
13/3 All: 26, ULA 

1739 25/1 AI? 
ULA, OP 1282 

1739 24/11 1739 16/10 AlaslO 
ULA 

1739 7/12 

1740 24/1 

1740 22/9 

1739 12/12 Ala : 21 
ULA 

1741 27/2 
och SU148 1749) 
1742 30/7 

1742 22/9 

1742 25/9 
1742 25/9 

1743 22/1 

1743 2/5 

1743 6/9 

1743 5/11 

1744 28/1 

1744 18/6 

1743 7/6 AI? 
ULA, OP 1322 

1743 okt AI? 
ULA, OP 1322 

1744 27/10 1744 22/10 AII:29 
ULA 

1745 23/1 1744 27/6, 26/9 
Ala:15, ULA 

1745 13/2 

1745 22/5 datum? 
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SU130 Tortuna 

SU131 Tortuna 

SUI32 Skinnskatteberg 
bergslag 

SU133 Skinnskatteberg 

SU134 Siende 

SU135 Simtuna 

SUI36 Vagnsbro 

SUI37 Åkerbo 

SUI38 Snåvringe 

SU139 Vàia 

SU140 Tortuna 

SU141 Vàia 

SU142 Simtuna 

SU143 Yttertjurbo 

SU144 Skinnskatteberg 

SU145 Åkerbo 

SU146 Skinnskatteberg 

SU147 Snåvringe 

SU148 Simtuna 

SU149 Snåvringe 

SU150 Sala rådstuga 

3U151 Simtuna 

SU152 Snåvringe 

SU153 Våla 

SU154 Västerås 
rådstuga 

SUI55 Åkerbo 
SUI56 Åkerbo 

SU157 Gamla Norberg 

SU158 Västerås 
rådstuga 

Jan Jansson, 
gosse 15 år 
Mats Donnicksson, 
gosse 15 år 
Lars Mårtensson, 
dräng 
Erik Persson, 
dräng 18 år 
Olof Persson, 

1745 31/5 

1745 31/5 

1746 24/1 

1746 4/6 

1746 19/9 

datum? 

datum 

1745 5/9 Ala : 7, 
ULA, OP 1283 
1746 11/2 Ala : 7 
ULA, OP 1283 

dräng 18 år (åter SU143 1749) 
Jonas Johansson, 
dräng 
Per Olofsson, 
dräng 18 år 
Jöns Frisk, 
f.d soldat 
Johan Larsson, 
gosse 14 år 
Erik Eriksson, 
dräng 
Erik Larsson, gift 
varjeringskarl 29år 
Jöns Larsson, 
dräng 15 år 
Anders Jansson, 

1746 22/9 

1747 18/6 

1747 10/7 

1748 9/2 

1748 29/3 

1748 29/3 
ULA 
1748 8/7 

1747 17/2 Ala : 2 
ULA 

1748 11/2 Ala : 2 5 

1748 15/6 Ala :11 
ULA 

1748 22/10 
dräng (tidigare SU115 1741, åter SU148 1749) 
Olof Pårsson,dräng 1749 12/4 1749 30/3 AIbsl 
21 år (tidigare SU134 1746) 

1749 28/4 Herman Hermansson, 
dräng 

Swen Nyqwist, 
mjölnaredrång 
Jöns Andersson, 
gift lantbonde 30 
Kjerstin Olofs 
dotter 27 år 
Anders Johansson, 
dräng (tidigare SU115 1741 och SU142 1748) 

ULA, OP 1531 
1748 15/9, 15/12, 
1749 28/1 Ala : 8, 
ULA, OP 1284 

1749 29/4 

1749 27/7 

1749 7/11 

1749 24/11 

datum? 

Anders Eriksson, 
soldat 
Lars Larsson, 
dräng 2 0 år 
Per Eriksson, 
dräng 17 år 
Per Larsson, 
dräng 15 år 
Olof Larsson, 
dräng 17 år 
Anders Sandberg, 
värj eringsryttare 
Erik Persson 
Pehr Pehrsson, 
20 år 
Jacob Ericsson, 
torpare 
Hindric Branting, 
dräng 2 6 år 

1750 1/2 

1750 5/4 

1752 27/2 

1752 8/5 

1752 18/5 

1752 28/5 

1752 10/10 
1752 10/10 

1753 3/2 

1753 2/8 

1749 4/10 AI s 13 
ULA 
1752 6/2 Ala : 18 
ULA 

1752 
ULA, 
1752 
ULA 

1/5 AI?-
OP 147 6 
18/5 All : 31 

1752 22/10, 4/11, 
Ala:23 ULA, OP? 

1753 21/7 All : 32 
ULA 
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SU159 

SU160 

SU161 

SU162 

SU163 

SUI 64 

SU165 

SUI 6 6 

SUI 67 

SU168 

SUI 69 

SU170 

Summa 
mål 

170 

SWl 

SW2 

SW3 

SW4 

SW5 
SW6 

SW7 

SW8 

SW9 

Tortuna 

Åkerbo 

Vàia 

Västerås 
rådstuga 
Norrbo 

Sala kåmnärs 
rått o rådstuga 

Åkerbo 

Åkerbo 
(Arboga härad) 
Åkerbo 

Övertjurbo 

Snävringe 

Våla 

Anders Andersson, 
tjänstedrång 
Lars Andersson, 
dräng 22 år 
Olof Olofssson, 
dräng 17 år 
Lars Moberg, 
lärodräng 16 år 
Johan Larsson, 
dräng 15 år 
Israel Halfwardson 
Berg artilleri 
hantlangare 
Johan Johansson 
Quarnström, 
lärogosse 19 år 
Erich Persson, 
dräng 
Anders Ericksson, 
tjänstedräng 15 år 
Johan Johansson, 
dräng 
Anders Esbjörnson, 
skomakarelårodräng 
16 år 
Jonas Persson, 
bonde 39 år 

1753 10/10 AI? 
ULA 
1753 16/8 All: 32 
ULA 
1753 6/9 Ala:9 
ULA, OP 1164 
1753 8/12 AI: 14 
ULA 

1753 2/10 

1753 21/8 

1753 5/11 

1753 16/11 

1753 1/12 

1754 24/1 

1754 14/6 

1754 19/7 

1754 17/8 

1754 22/8 

1754 29/8 

1754 14/10 1754 ?, AI? 
ULA, OP 1476 

individer 

183 

återfalls 
förbrytare 
2(varav en 2ggr) 

rannsakning diarie notering 
bevarad ej resolution 
75 

KOPPARBERGS LÄN W 

S ät ra 
konungsgård 
Sala rådstuga 

Folkärna 

Grangärde 

Rättvik 
Tuna 

Husby 

Falu rådstuga 

Grangärde 

Thomas Påfvelson, 
hovslagare 
Jöran Larsson, 
18 år 
Anders Hindrichson 
dräng 18 år 

Knut Joensson, 
gift bergsman 
Anders Andersson 
Erick Knutsson 
Swan, ung soldat 
Anders Pårsson, 
bondson 28 år 
(åter SW10 1675) 
Pål Pedersson, 
lapp 
Lars Thomasson, 
finnedräng 

1637 6/11 

1644 5/6; 
1644 4/7 
1647 9/10 

1649 19/9 

1654 15/2 
1662 5/11; 
1662 20/12 
1670 20/12 

1671 14/2 

1673 22/10 

1646 19/7 
8/10 AI? ULA 
OP 2798/99 
1649 24/8 AI? 
ULA, OP 3228 

ULA, OP 2799? 
1670 18/3 AI? 
ULA, OP 2801 

1670 17/12 AI? 
ULA, OP4631/32 
1673 27/6, 9/7, 
Kopparberg 12, RA 
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SWIO Husby 

SW11 Grangärde 

SW12 Säter 

SW13 Säter och 
Hedemora 

SW14 Tuna 

5W15 Äppelbo 

SW16 Mora 

SW17 Norrbärke 

SW18 Orsa 

SW19 Orsa 

SW20 Mora 

SW21 Mora 

SW22 Leksand 

SW23 Rättvik 

SW24 Leksand 

SW2 5 Bjursäs 

SW2 6 Säter 

SW27 Hedemora 

SW28 Söderbärke 

SW29 Hedemora 

SW30 Vika 

SW31 Skedvi 

SW32 Falu rådstuga 

SW3 3 Sundborn 

SW34 Kopparberg 

SW3 5 Grangärde 

Anders Persson, 
ogiftdräng 33 är 
Claudius Israelis 
gift kaplan 
Erich Johansson, 
dräng 17 är 
Per Pälsson, 
dräng 40 är 
Anders Thomason, 
dräng 20 är 
Olof Halvardsson, 
gift bonde 80 är 
Erich Erichsson 
Kufre, 22 är 
Anders Olsson, 
dräng 20 är 
Erich Erichsson, 
finne vs soldat 
Lars Styfwer 
Anders Swensson, 
dräng 12 är 
Mats Matsson, 
dräng 17 är 
Matts Musk, 
soldat 17 är 
Erich Persson, 
dräng 2 5 är vs 
vallpigan Karin 
Persdotter 16 är 
Erich Danielsson, 
ogift soldat 
Johan Pärson, 
gift man 
Erich Andersson, 
gift, föravskedad 
skalmejbläsare 24är 
Matts Ersson 
83 är, änkling 
Olof Olofsson, 
dräng 40 är 
Per Johansson, 
son 10 är 
Anders Jacobsson, 
dräng 
Erick Jöransson, 
dräng 
Erick Ericksson 
dräng 
Hans Olsson Stake 
"tjuv" 
Johan Ingelsson, 
"kyrktjuv", 60 är 
Johan Johansson, 
dräng 

Johan Knutsson, 
dräng 

1675 29/4 

1675 17711 

1678 16/1 

1683 4/3 

1685 10/12 

1686 31/3 

1688 21/1 

1688 10/4 

1688 14/2 

1688 17/3 

1689 2/10 

1690 5/2 

1691 25/2 

1693 7/5 

1693 24/5 

1693 31/5 

1693 27/9 

1695 13/2 

1695 9/7 

1696 6/10 

1696 6/10 

1696 5/10 

1696 7/12 

1697 30/7 

1697 2/10 

1697 5/10 

1675 24/9, 
Kopparberg 14, RA 
1677 29/8 
Kopparberg 16, RA 

1685 19/10 
Kopparberg 21, RA 
1686 16/1 

Kopparberg 22, RA 
1687 5/12 AI? 
ULA, OP 2805 
1688 3/2 AI? 
ULA, OP 2805 
1687 31/12 AI? 
ULA, OP 2805 

1687 9/12 AI? 
ULA, Op 2805 
1689 29/8 AI? 
ULA, OP 2805 
1689 20/12 AI? 
ULA, OP 2805 
1690 12/1 AI? 
ULA, Op 2805 

1693 29/3 AI? 
ULA, OP 2805 
1693 30/3 AI? 
ULA, OP 2805 
1693 20/1 AI? 
ULA, OP 2805 

datum? 

1696 höstting AI? 
ULA, OP 2967 

1696 19/11 AI? 
ULA, OP 4635 
1697 29/4 AI? 
ULA, OP 2967 
1696 9/7, 1697 
30/4 AI? ULA, 
OP 2967 
1697 12,15/2 
Kopparberg 36, RA 
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SW3 6 Brunnbäck 

(Folkärna) 

SW37 

SW38 Svärdsjö 

SW39 Vika, Falu 

kämnärsrätt 

SW40 Vika 

SW41 Vika 

SW42 Hedemora 

SW43 Kopparberg 

och Vika 

SW44 Orsa 

SW45 Nås, Äppelbo 

och Flöda 

SW46 Hedemora 

SW47 Kopparberg 

SW48 Leksand, Al 

och Bjursås 

SW49 Hedemora 

SW50 Falu rådstuga 

SW51 Grangärde 

SW52 Norrbärke 

SW53 Norrbärke 

SW54 Tuna 

SW55 Mora, Venjan 

och Sårna 

SW56 Tuna 

SW57 Falu rådstuga 

SW58 Svärdsjö 

SW59 Stora Tuna 

SW60 Skedvi 

SW61 Orsa, Älvdalen 

och Ore 

Per Andersson, 

dräng 27 år 

Carl Carlsson, 

Calle, trumslagare 

Per Fnulle, gift 

soldat vs soldat 

Lars Anderson Bragder 

Anders Ersson, 

skomakare, 30 år 

änkling 

Lars Ifwarsson, 

93 år 

Erik Anderson gift 

bergssoldat 2 6 år 

Johan Moritz 

Lauterback sergeant 

Carl Jansson, 

dräng 22 år 

Lars Jöransson, 

dräng 30 år 

Kierstin Pers 

dotter, 

Anders Olofsson, 

handelsman 

Erich Larsson, 

gift bonde 60 år 

Anders Andersson, 

dräng 18 år 

Michael Nicrassou, 

rysk krigsfånge 

Jonas Joensson 

Hierpe gift soldat 

Jöran Ersson, 

dräng 18 år 

Erich Joensson, 

dräng 21 år 

Anders Ersson, 

dräng 48 år 

Jöran Jöransson, 

dräng 23 år 

Lars Olofsson, 

vallpojke 12 år 

Anders Pårsson, 

gift mjölnare 37år 

Erich Andersson, 

kyrkotjuv 

Christian Joen 

stropp soldat 24år 

Olof Hansson 

Flank, soldat35 år 

Lars Ersson, 

gift bonde 28 år 

Lars Hansson, 

dräng 19 år 

1697 4/11 

1698 27/7; 

Hovr. brev 

1699 4/9 

1705 16/5: 

1705 27/6 

1706 23/4 

1707 3/7 

1708 29/7 

1709 2/3 

1709 1/10 

1713 20/2 

1713 16/10 

1714 13/1 

1714 24/5 

1715 17/3 

1715 2/6 

1715 6/7 

1716 30/8 

1717 10/12; 

1718 15/5 

1720 29/2 

1720 21/7 

1721 5/6 

1721 3/10 

1721 21/10 

1722 27711 

1723 11/2 

1697 19/7, 

Kopparberg 36, RA 

1699 11/5, 

Kopparberg 39, RA 

1705 20/4 (Vika) 

AI?, ULA, OP 2969 

1705 25/5 (Falun) 

AI? ULA 

1705 10/6 AI? 

ULA, OP 2969 

1706 10/4 AI? 

ULA 

1708 30/6 AI? 

ULA, OP 2970 

1708 27/3 (Nås) AI? 

1709 11/3 AI?, ULA 

1713 10/2 AI? 

ULA, OP 4720 

1713 23/9 AI? 

ULA, OP 2972 

1713 5/12 AI? 

OP 2972 

3/5 AI? 

ULA, 

1714 

ULA 

1714 7,14/10 AI? 

ULA 

1715 4,7/3 AI? 

ULA, OP 3258 

1714 8/12, 1715 

16/3 AI? ULA 

OP 3304 

1716 6/7 AI? 

ULA, OP 3305 

1717 juni, juli 

AI? ULA, OP 2976 

1719 11/12 AI? 

ULA, OP 2978 

1720 14/5 AI? 

ULA, OP 2979 

?, AI? 

ULA, OP 4641/42 

1721 13/6 AI s 15 

ULA, OP 2980 

1722 8/10 AI? 

ULA, OP 2981 

1722 8/10 AI? 

ULA, OP 2 982 

1722 8/12 AI? 

ULA, OP 2981 
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SW62 Folkårna 

SW63 Grangärde 

SW64 Skedvi 

SW65 Grytnäs 

SW66 Orsa 

SW67 Skedvi 

SW68 Hedemora socken 

SW69 Husby 

SW7 0 Vika 

SW71 Sundborn 

SW72 Folkårna 

SW7 3 Söderbårke 

SW74 Vika, Koppar 

berg o Aspeboda 

SW7 5 Skedvi 

SW7 6 Hedemora, 

Husby o Såter 

SW77 Säter rådstuga 

SW7 8 Hedemora, 

Husby o Såter 

SW7 9 Tuna 

SW80 Gagnef 

SW81 Avesta 

SW82 Orsa, Ore 

o Älvdalen 

SW83 Hedemora 

SW84 Orsa, Ore 

SW85 Hedemora 

SW8 6 Nås, Järna 

SW87 (Rudner) 

SW88 Falu rådstuga 

Anders Carlsson, 

dräng 34 år (åter 

SW72 1730/31) 

Per Ersson Hwijt, 

bonde 

Anders Andersson, 

gift 40 år dräng 

Erik Eriksson, 

dräng, avvita 

Pehr Olofsson 

östanväder, gift 

Lars Erichsson, 

prostdräng, 16 år 

Anders Ehrsson, 

dräng 

Anders Jöransson, 

prostdräng 15 år 

Hans Hansson, 

dräng 16 år 

Johan Carlsson, 

gift bergsman 34år 

Anders Carlsson, 

dräng 40 år 

Lars Larsson, 

dräng 13 år 

Olof Persson, 

dräng 

Erik Johansson 

Uppström, dräng vs 

pigan Karin Mattsdtr 

Petter Hansson, 

dräng 15 år 

Petter Larsson, 

dräng 22 år 

Petter Gabriels 

son gift, vs unga 

pigan Karin Ersdotter 

Erich Hansson, 

dräng 15 år 

Olof Johansson 

Hiort, soldat 

Oluf Skoger, 

hjälppräst 

Anders Erichsson, 

dräng 19 år 

Johan Nilsson, 

lappdräng 17 år 

Jönsar Erich 

Larsson dräng 20år 

Jakob Jakobsson 

soldat 

Lars Larsson, 

78 år 

Jonas Eriksson 

Göran Antonsson, 

körgosse 

1724 16/1 

1724 4/3 

1724 18/11 

1725 19/6 

1725 8/10 

1726 27/10 

1726 29/10 

1727 12/10 

1728 5/11 

1730 20/8 

1730 20/8; 

1731 16/2 

1731 25/6 

1731 13/10 

1734 21/6 

1734 18/11 

1735 23/1 

173 5 17/7 

1735 22/8 

1735 16/9 

1735 17/9 

1735 12/12 

1736 6/2 

1737 16/9 

1738 20/2 

1740 ? ; 

R2772 

1744 15/12 

1723 17/10 AI? 

ULA, OP 2811 

1724 10/11 AI? 

ULA, OP 2984 

1726 24/8 A? 

ULA, OP 2985 

1727 2/6 AI? 

ULA, OP 2927 

1728 1/10 AI? 

ULA, Op 2986 

1730 28/7 AI? 

ULA, OP 2988 

1731 23/1 AI? 

ULA, OP 3350 

1734 13/5 AI? 

ULA, OP 2883 

1734 2673 AI? 

ULA 

1734 16/10 AI? 

ULA, OP 2882 

1735 ?/4 AI? 

ULA, OP 2991 

1735 dee AI:32, ULA 

1738 10/1 AI? 

ULA 

1744 5/12 AI? 

ULA, OP ? 
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SW89 Säter 

SW90 Mora 

SW91 Torsâng 

SW92 Flöda 

SW93 Tuna 

SW94 Gagnef 

SW95 Söderbärke 

SW96 Orsa, Ore 

o Älvdalen 

Sw97 Grangårde 

SW98 Falu rådstuga 

SW99 Vika, Säter 

SW100 Rättvik 

SW101 Hedemora 

SW102 Söderbärke 

SW103 (Lundh) 

SW104 (Lundh) 

SW105 Stora Koppar 

berg o Aspeboda 

SW106 Husby 

SW107 Hedemora 

SW108 Mora, Venjan 

och Särna 

SW109 Flöda 

SWllO Hedemora 

SW111 Svärdsjö 

SW112 Stora Tuna 

SW113 Hedemora 

SW114 Vika, Koppar 

berg, Aspeboda, 

Falun 

SW115 Grangärde 

Johan Andersson, 

dräng 

Aron Eriksson, 

gift bonde 31 är 

Anders Andersson, 

ogift dräng 48 är 

Erik Larsson, 

dräng 15 är 

Anders Jöransson, 

dräng 

Olof Olofsson Uf, 

soldat 

Gillius Johansson, 

bonde änkling 6lär 

Mikola Per Persson 

dräng 18 är 

Eric Ericksson 

Stare, soldat 

Anders Sanderholm, 

gift smed 

Karl Persson, 

dräng 24 år 

Hans Erichsson, 

dräng 

Erick Jonsson, 

dräng 29 år 

Erick Matsson, 

dräng 19 år 

Erik Matsson 

Per Hansson Skarp 

Erich Danielsson 

Qwidde, soldat 28 

Erick Andersson 

nämndemansson 43år 

gift 

Hiort Jan Persson 

dräng 

Matts Mattsson, 

dräng 

Olof Persson, 

vargeringskarl 

Johan Andersson, 

vargeringskarl 27år 

(åter SW122 1752) 

Erik Hansson, 

dräng 21 år 

Anders Andersson, 

dräng 15 år 

Erik Andersson, 

dräng 20 år 

Lars Larsson, 

dräng, 36 år 

Nils Larsson, 

skräddargesäll 

1745 29/8 

1746 12/4 

1746 21/6 

1746 1/10 

1747 1/10 

1748 23/1 

1748 1/10 

1749 27/1 

1749 18/4 

1749 27/5 

1749 15/6 

1749 10/11 

1749 4/12 

1749 13/12 

1749 19/6; 

R2999 

1749 16/10; 

R2999 

1750 2/10 

1750 21/11 

1750 ? ; 

R2999 

1751 23/1 

1751 7/5 

1751 7/5 

ULA, OP? 

1751 7/5 

1751 17/6 

1751 10/8 

1751 16/8 

1751 12/9 

1746 10/3 AI? 

ULA, OP 2997 

1746 22/5 AI? 

ULA, OP 2996 

1747 11/11 AI? 

ULA, OP 2997 

1748 13/8 AI? 

ULA, OP 3351 

1748 4/8, 1749 

22/3 AI? ULA, 

OP 2998/99 

1749 6/5 AI? 

ULA, OP 4647 

1748 11/8 (Såter) 

AI? ULA 

1749 12/10 AI? 

ULA, OP 2886 

1749 15/6, 22/11 

AI? ULA, OP 3351 

1750 31/8 AI? 

ULA, Op 2999 

1750 9/10 AI? 

ULA, OP 2928 

1750 12/5 AI? 

ULA, OP 2886 

1750 12/12 AI? 

ULA, OP 3000 

1751 28/1 

ULA, OP ? 

1751 22/4 AI? 

1751 19/4 AI? 

ULA, OP 3000 

1751 8/5 AI? 

ULA, OP 3000 

1751 8/7 AI? 

ULA, OP ? 

1751 10/7 (Vika) 

AI + ULA, OP 3000 
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SW116 Stora Tuna Magnus Andersson, 1751 21/10 1751 18/9 AI? 

vargeringskarl 20år ULA, OP 3000 

SW117 Garpenberg Anders Pärsson, 1751 12/11 datum?? AI? 

dräng 17 år ULA, OP ? 

SW118 Hedemora socken Anders österberg, 1752 21/1 1751 2/4, 11/4 

o rådstuga handelsbetj änt AI?, AI?, ULA 

21 år OP 2884, OP 4723 

SW119 Folkärna och Olof Swensson 1752 24/1 1752 8/1 AI? 

Hedemora Grå, båtsman 20år ULA 

SW120 Leksand, Ål Erik Matsson, 1752 24/1 1751 25/11 AI? 

och Bjursås dräng 18 år ULA, OP 3001 

SW121 Vika och Skedvi Anders Eriksson, 1752 13/3 1752 6/2 AI? 

dräng 18 år ULA, OP 3002 

SW122 Säter Johan Andersson 1752 6/4 1752 11/2 AI? 

Dansare vargerings ULA, OP ? 

karl 30 år 

SW123 Ore Anders Andersson 1752 14/10 -

Berg, koldräng 

SW124 Leksand, Ål Jöran Andersson, 1753 15/2 1752 27711 AI? 

och Bjursås dräng 19 år ULA, OP 3002 

SW125 Leksand, Ål Erik Andersson 1753 26/1; 1752 ? AI? 

och Bjursås dräng 19 år R3089 ULA, OP ? 

SW126 (Lundh) Anders Andersson 1753 5/3; 

R3089 

SW127 (Sernander) Olof Pårsson 1753 5/3; 

R3089 

SW128 (Lundh) Anders Persson 1753 12/11; 

Norman R3089 

SW129 Leksan, Ål Pär Larsson, 1753 18/12; 1752 21/11 AI? 

och Bjursås gosse 19 år R3089 ULA, OP 3002 

SW130 Grangärde Hans Olofsson, 1754 27/3 1754 4/3 AI? 

dräng 27 år ULA, OP 3261 

Summa 

mål 

130 

individer 

130 

återfalls 

förbrytare 

3 

rannsakning 

bevarad 

93 

diarie notering 

ej resolution 

10 

VÄSTERNORRLANDS LÅN XYZ: Gästrikland; Hälsingland; Medelpad och Ångermanland; 

Jämtland och Härjedalen. 

VÄSTERNORRLANDS LÄN: GÄSTRIKLAND XG 

SXG1 Valbo 

SXG2 Gävle rådstuga 

SXG3 Färnebo 

SXG4 Färnebo 

SXG5 Torsåker 

Grels Hansson 

ung dräng 

Erich Olufsson, 

Oloff Olofsson, 

bonde 27 år 

Per Mattson, 

soldat 

Erich Matsson, 

son 9H år 

1657 13/2 

1666 9/3 

1668 4/12 

1685 11/9 

1687 9/12 

datum 

HLA, 

1668 10/11 

AI? HLA, GH 505 

1685 15/6 AI? 

HLA, GH505 

1687 24/10 AI? 

HLA, GH507 
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SXG6 Valbo och 

Fårnebo 

SXG7 Fårnebo, Hede 

sunda, Asunda 

SXG8 Gåvle rådstuga 

SXG9 Gåvle rådstuga 

SXGIO Gävle rådstuga 

SXGll Ockelbo och 

Hamrånge 

SXG12 Ockelbo 

SXG 13 Fårnebo 

SXG 14 Valbo 

SXG 15 Valbo och 

Hille 

SXG 16 Gåvle rådstuga 

SXG17 Gåvle rådstuga 

SXG 18 Hille 

SXG 19 Ovansjö och 

Torsåker 

SXG20 Valbo 

SXG21 Ovansjö och 

Torsåker 

SXG22 Hedesunda, Ar 
sunda o Fårnebo 

SXG23 Ugglebo och 

Hamrånge 

SXG24 Fårnebo, Heda 

och Arsunda 

SXG25 Hedesunda 

SXG26 Ovansjö och 

Torsåker 

SXG27 Ugglebo och 

Hamrånge 

SXG28 Gåvle kämnårs 

rått, Valbo 

SXG29 Hille o Valbo 

SXG30 Gåvle rådstuga 

SXG31 Hamrånge 

SXG32 Hedesunda 

SXG33 Hille och Valbo 

Anders Persson, 

bonde 40 år 

Olof Persson, 

74 år 

Maria Nilsdotter 

Karin Andersdotter 

50 år 

Pehr Danielsson, 

drång 15 år 

Olof Nilsson, 

gift bonde 31 år 

Olof Larsson, 

gift bonde, 25 år 

Anders Andersson, 

dräng 20 år 

Johan Guilliam 

gift hammarsmed 

36 år 

Erich Johansson, 

dräng 16 år 

This Rolf, 

kockmåts 

Anders Ericksson, 

skogvaktare 

Erich Nilsson, 

gift bonde 56 år 

Per Persson, 

dräng 14 år 

Bengt Bengtsson, 

dräng 17 år 

Johan Matsson, 

ryskfödd dräng 

3 lår 

Olof Persson, 

dräng 18 år 

Jonas Ruth 40-50år 

fördubblinsbåtsman 

Pär Carlsson, 

dräng 17 år 

Jonas Danielsson, 

dräng 17 år 

Lars Larsson, 

drång 15 år 

Carl Kloberg, 

drång 17 år 

Pär Andersson, 

dräng 19 år 

Tufsing Jansson 

Mattias Brandt 

slottsvaktknekt 40 

Pehr Pehrsson, 

dräng 17 år 

Lars Persson, 

dräng 19 år 

Mats Andersson, 

gosse 15 år 

1689 29/3 

1700 5/3 

1700 17/10 

1700 17/10 

1702 17/5 

1703 18/3 

1703 18/6 

1703 25/9 

1704 12/5 

1709 22/9 

1711 13/6 

1712 7/6 

1713 17/4 

1720 19/7 

1720 6/10 

1720 19/11 

1720 23/11 

1725 15/6 

1725 12/6 

1725 8/10 

1730 10/2 

1730 16/6 

1731 29/5 

1732 18/9 

1733 24/5 

1733 3/12 

1734 24/9 

1735 27/1 

Becchius-Palmcrantz 

1700 19/3, 21/3 

16/4 AI? HLA 

1700 datum? AI? 

HLA 

1702 7/5 AI? 

HLA 

1703 19/3 AI? 

HLA, GH 

1703 9/2 AI? 

HLA, GH 

1703 9/9 AI? 

HLA, GH 

1703 13/5 (Valbo) 

HLA, GH 

1709 13/7, 23/8 

HLA, GH 514 

1711 7/6, 

Gävleborg??, RA 

1712 24/5, 

Gävleborg??, RA 

1713 9/4 AI? 

HLA, GH 515 

1720 24/5 AI? 

HLA 

1720 datum? AI? 

HLA, GH519? 

1720 3/10 AI? 

HLA, GH 528 

1720 27/9, 2/11 

AI?, HLA, GH 518/19 

1725 

HLA, 

1725 

HLA, 

1729 

HLA, 

1730 

HLA, 

1731 

HLA, 

25/5 AI? 

GH 521? 

12/6 AI? 

GH 522 

22/11 AI? 

GH 524 

176 AI? 

GH 525 

4/5 (Valbo) 

GH 525 

1733 29/1 AI?, HLA 

1733 8/8, 23/10 

AI? HLA, GH 526/7 

1734 25/6, 9/10, 

25/2 1735??, AI? 

HLA, GH 527 

1734 18/10, 11/12 

AI? HLA, GH 527 
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SXG34 

SXG35 

SXG36 

SXG37 

SXG38 

SXG39 

SXG40 

SXG41 

SXG42 

SXG43 

SXG44 

SXG45 

SXG46 

SXG47 

SXG48 

SXG49 

SXG50 

SXG51 

SXG52 

SXG53 

Summa 

mål 

53 

Ovansjö 

Ovansjö och 

Torsåker 

Hedesunda och 

Färnebo 

Gävle rådstuga 

Ovansjö, Tors 

åker o Arsunda 

Ovansjö, Tors 

åker o Ârsunda 

Gävle rådstuga 

Ovansjö och 

Torsåker 

(Malmin) 

Årsunda 

Valbo 

Ovansjö 

Torsåker 

Ovansjö och 

Torsåker 

Valbo 

Össby gäst 

givarstuga 

Ovansjö 

Hedesunda, 

Österfärnebo 

Hedesunda, 

Österfärnebo 

Valbo och Hille 

Anders Andersson, 

dräng 22 år 

Johan Johansson, 

dräng 29 år 

Soldaten Pär Spel 

man genom sin hustru 

Brita Persdtr vs drängen 

Per Larsson angående 

sonen Pehr 13 år 

Mats Matsson, 

dräng 19 år 

Anders Andersson, 

dräng 24 år 

Lars Mattson, 

dräng 21 år 

Erik Eriksson 

Winge, dräng 

Swen Swensson, 

dräng 20 år 

Swen Norrberg 

Anders Larsson 

Giös, soldat 22år 

Johan Andersson, 

dräng 18 år 

Olof Andersson 

Spak soldat 25 år 

Jöns Larsson, 

dräng 25 år 

Pär Jacobsson, 

gift bonde 25 år 

Erich, vallpojke 

13-14 år 

Per Larsson, 

dräng 2 6 år 

Anders Persson 

gift soldat 26 år 

Christopher Ersson 

vargeringskarl 22 

Bengt Bengtsson, 

f.d vargeringskarl 

19 år 

Per Hansson, 

dräng 20 år 

1735 27/1 

1735 15/9 

1736 3/4 

1737 21/11 

1737 15/11 

1737 23/4 

1738 3/10 

1739 15/12 

1739 17/12; 

R2772 

1743 ??; 

R2772 ? 

1744 ??; 

R2999 

1745 ???; 

R2999 

1748/9?; 

R2999 

1748/9?; 

R2999 

1748/9?; 

R2999 

1749 ? ; 

R2999 

1750 ? ; 

1752 ? ; 

R3089 

1752 ? ; 

R3089 

1754 ? ; 

R3089 

1735 16/3, 6/6 AI? 

GH 52 8 

1735 8/10, AI? 

HLA 

1735 7/10, 1736 

24/2 AI? HLA, 

GH 528 

17 37 8/10 All: 62 

HLA 

1736 17/9 AI? 

HLA, GH 528 

1738 29/6 All:?? 

HLA 

1739 16/10 AI? 

HLA, GH 529 

1743 

HLA, 

1744 

HLA, 

1745 

HLA, 

1748 

HLA, 

1748 

HLA, 

1748 

HLA, 

1749 

HLA, 

1750 

HLA 

1752 

HLA 

1752 

HLA 

18/6 AI? 

GH 530 

19/7 AI? 

GH 531 

28/2 AI? 

GH 530 

nov, AI? 

GH 532 

8/10 AI? 

GH 532 

22/8 AI? 

GH 532 

25/1 AI? 

GH 532 

2/4 Ala : 58 

27/3 Ala : 60 

11/2 Ala : 60 

175423/2 Ala : 62 

HLA 

individer återfalls rannsakning diarie notering 

förbrytare bevarad ej resolution 

53 - 47 12 
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VÀSTERNORRLANDS LÅN : HÄLSINGLAND XH 

SXHl 

SXH2 

SXH3 

SXH4 

SXH5 

SXH6 

SXH7 

SXH8 

SXH9 

SXHIO 

SXHll 

SXH12 

SXHl 3 

SXHl 4 

SXHl 5 

SXHl 6 

SXH17 

SXH18 

SXH19 

SXH20 

SXH21 

SXH22 

SXH23 

SXH24 

SXH25 

Söderala 

Enånger 

Söderhamn 

Söderala 

Rogsta 

Norrbo 

Skog 

Söderhamn 

Skog 

Bollnäs 

Enånger 

Skog 

Söderala 

Regnsjö och 

Mo 

Delsbo 

Järvsö 

Järvsö 

Hudiksvall 

Arbrå 

Ljusdal 

Järvsö 

Bollnäs 

Hudiksvall 

Alf ta 

Hälsinglands 

södra kontrakt 

Guttrum Gudmund 

son 17 är 

Johan Olofsson 12, 

Olof Erichsson 10 

Erich Jönsson, 

dräng 

Erich Persson, 

dräng 20 är 

Jöns Persson, 

bondeson 17 är 

Oluf Oluffsson, 

soldat 

Lars Olufsson, 

båtsman 

Erich Olufsson, 

dräng 18 är 

Bengt Jonsson, 

20 år 

Daniel Olufsson, 

gift soldat 30år 

Erich Andersson, 

gift husman 60 år 

Fridrich Fridrich 

son vallpojke 14år 

Olof Larsson, 

gift gammal bonde 

Anders Pärsson, 

dräng 18 år 

Jonas Mickelsson 

vs Jon Mårtenson 

med hustru Anna 

Persdtr, angående 

sonen Nils Erichsson, 

dräng 14 år 

Pär Andersson, 

Siähl soldat 20år 

Erich Larsson 

Finne soldat 22år 

Johan Nilsson, 

dräng 22 år 

Lars Persson, 

ogift soldat 

Olof Jonsson, 

dräng 20 år 

Gudmund Jonsson, 

son 15 år 

Per Erichsson, 

Spåre, soldat 

Anders Efwersson, 

dräng 18 år 

Jon Olofsson, 

dräng 20 år 

Anders Andersson, 

soldat 

1638 25/10 

1639 24/5 

1640 8/6 

1645 12/7 

1660 19/12 

1661 ? 

1662 9/5 

1667 22/3 

1668 29/10 

1669 9/4 

1672 21/11 

1677 30/11 

1684 12/9 

1686 15/10 

1688 12/7 

1688 24/8 

1689 5/4 

1689 19/9 

1692 8/4 

1693 27/1 

1694 30/10 

1700 28/4 

1703 13/7; 

1703 1/12 

1705 3/8 

1712 22/5 

1638 5/6, 

RA 

1639 6/5 

RA 

HLA, GH 

1645 5/6, 

RA 

1659 9/6, 21/10 

AI? HLA, GH 83 6 

1661 12/6, 2/10 

AI? HLA, Gh 83 6 

1662 14/2 AI? 

HLA, GH 

1668 

AI? 

1669 

HLA, 

1671 

HLA, 

1677 

HLA, 

1684 

HLA, 

1686 

HLA, 

1688 

HLA, 

20,31/3, 8/6 

HLA, GH 837 

1/3 AI? 

GH 837 

19/8 AI? 

GH 837 

16/10 AI? 

GH 838 

30/7 AI? 

GH 841 

27/9 AI? 

GH 841 

1,31/6 AI? 

GH 842 

1688 16/8 AI? 

HLA, GH 842 

1689 28/1 AI? 

HLA, GH 842 

1689 20/7, 2/8 

Gävleborg ??, RA 

CD 1166 

1692 6/2 AI? 

HLA, GH 843 

- ren. domb.? ? 

1694 19/7 AI? 

HLA, GH 843 

CD1415??? 
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SXH2 6 Bollnäs Isac Pärsson Mård, 1715 13/6 1715 6/4, 25/5 

soldat HLA, GH 854 

SXH27 Hälsinglands Anna Olofsdotter, 1716 16/2 -

norra kontrakt piga 

SXH28 Harmånger Joen Swensson, 1721 7 datum? 

dräng HLA, GH 856 
SXH29 Norrala Peter Olsson Arn, 1721 7/10 datum??? AI? 

båtsman HLA, GH 856 

SXH30 Njutånger Swen Andersson, 1724 1/12 datum??? AI? 

vallpojke 9 år HLA, GH 858 

SXH31 Söderala Hans Nilsson 1726 28/1 1725 nov AI? 

dräng HLA, GH 858 

SXH32 Alfta Olof Mårtensson, 1727 12/10 1727 30/8 AI? 

dräng 24 år HLA, GH 860 

SXH33 Ljusdal Gudmund Olofsson, 1728 15/2 1727 13/12 AI? 

gift husman 7 0 år HLA, GH 860 

SXH34 Hanebo Lars Nilsson, 1731 5/4; 1731 11/1 AI? 

dräng 15 år 1731 31/5 HLA, GH 8 63 

SXH35 Arbrå Olof Widman, 1732 12/2 1731 1/12 AI? 

soldat HLA, GH 8 63 

SXH3 6 Ljusdal Erich Håfwerberg 1732 15/2 1731 9/12 AI? 

soldat 28 år HLA, GH 863 

SXH37 Bjuråker, Anders Eriksson 1733 10/10 -

Delsbo, Norrbo Wahlberg soldat 

SXH38 Ljusdal, Fårila Thomas Pärsson, 1734 21/2 1733 23/5 AI? 

och Högdal dräng 29 år HLA, GH 863 

SXH39 Gnarp Olof Jonsson, 1734 25/4 1734 7/3 AI? 

soldatson 15 år HLA, GH 864 

SXH40 Bollnäs Erich Jakobsson, 1735 22/1 -

dräng 20 år 

SXH41 Järvsö Pär Pärsson, 1741 30/7 1740 29/3 Ala : l 

dräng 18 år HLA 

SXH42 Norrala Eric Olofsson, 1741 16/4 1741 5-7/3 Ala 

Westberg soldat 21 HLA 

SXH43 Norrala Lars Pehrsson, 1743 31/4 1743 12/8 Ala : I 

dräng 17 år R2908 HLA 

SXH44 Harmånger Jon Andersson, 1744 7/4 1744 20/2 Ala : \ 

gosse 12 år HLA 

SXH45 Bergsjö Anders Olofsson, 1745 23/3 1745 19/2 Ala : 1 

dräng 17 år HLA 

SXH46 Ljusdal Anders Jönsson, 1745 13/10 1745 19/9 Ala:! 

dräng 17 år HLA 

SXH47 Bollnäs Lars Hansson, 1745 23/9 1745 2/12 Ala : 1 

dräng 17 år HLA 

SXH48 Arbrå, Petter Norman, 1746 ??; 1745 2/12 Ala : 1 

Undersvik ogift soldat 21år R?? ? HLA 

vs pigan Karin 

Pärsdotter 

SXH49 (Stillman) Mats Jönsson 1747 15/4: 

R2999 

SXH50 Järvsö Mårten Lucasson 1748 ??; 1747 18/12 AI? 

Holm, soldat 20år R2999 HLA, GH 873 

(åter SXH56 1749) 

SXH51 Mo Hans Hansson, 1748 ?? ; 1748 1/10 AI? 

dräng 20 år R2999 HLA, GH 874 

SXH52 Norrbo Carl Redling, 1748 ?? ; 1748 30/9 AI? 

kronobåtsman 22 år R2999 HLA, GH 874 
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SXH53 

SXH54 

SXH55 

SXH56 

SXH57 

SXH58 

SXH59 

SXH60 

SXH61 

SXH62 

SXH63 

SXH64 

SXH65 

Summa 

mål 

65 

SXYl 

SXY2 

SXY3 

SXY4 

SXY5 

SXY6 

SXYl 

SXY8 

SXY9 

Arbrå Anders Andersson, 1748 ??; 1748 17/3 Ala : 88 

dräng 22 år R2999 HLA, GH 873 

Segerstad Olof Andersson, 1748/9??; 1748 15/10 AI? 

bonde 50 år (gift? R2999 HLA, GH 873 
Järvsö Mårten Lucasson 1749???; 1749 4/8 AI? 

Holm soldat 22 år R2999 HLA, Gh 874 
Hudiksvall Peter Nordberg 1750 16/4; 

R2999 

Bollnäs Erik Eriksson 1750 ???; 1750 24/7 Ala : 90 

Älg, ogift soldat R2999 HLA 

32 år 

Alfta Olof Olofsson 1752 25/9 1752 14/7 AI? 

Mört soldat 28 år HLA, GH 877 

Arbrå Olof Olofsson, 1752 6/8 1752 16/7 AI? 

lappdräng s3 år HLA, GH 877 

Järvsö Anders Rönnqvist, 1753 20/6 1753 22/3 AI? 

gift soldat HLA, GH 879 

Bollnäs Leonhard Anderson 1753 ??; 1753 22/3 Ala : 94 

vargeringskarl 23 R3089 HLA 

Fårila Per Jonsson, 1754 ???; 1754 5/3 Ala : 94 

dräng 17 år R3089 HLA 

Alfta Lars Persson, 1754 ???; 1754 2/4 Ala : 94 

gift bonde 43 år R3089 HLA 

Bollnäs Isak Nyblad, 1754 ???; 1754 24/5 Ala : 94 

gift soldat 69 år R3089 HLA 

Arbrå Erik Johansson, 1754 16/12; 1754 2/12 Ala : 94 

dräng 16 år R3089 HLA 

individer återfalls rannsakning diarie notering 

förbrytare bevarad ej resolution 
66 1 56 15 

VÄSTERNORRLANDS LÄN: MEDELPAD OCH ÅNGERMANLAND XY 

Sidensjö 

Sjålevad 

Nordmaling 

Sidensjö 

Arnäs, Gustaf 

Posses friherr 

s kap 

Nätra 

Selånger 

Skön 

Nora 

Erich Nilsson, 30 

Johan Nilsson 

Erich Joensson, 

soldat 

Brita Björnsdotter 

Johan Pedersson, 

gift kapten 70 år 

Jon Andersson, 

gift man 

Nils i Schule, 

pojke 13 år 

Oluf Olufsson, 

gästgivare 

Hans Nilsson 

dräng 17 år 

Johan Andersson 

Knorre båtsman 23 

(åter SXY16 1698) 

1645 22/11 

1654 20/10 

1658 29/10 

1667 14/2 

1669 31/7 

1669 14/10 

1672 12/11 

1677 16/3 

1683 26/1 

1645 3/10 AI? 

HLA, GH 

datum??? 

1668 20/8, 1669 

24/3 AI? HLA, GH? 

- renov.??? 

- renov??? 

datum?? AI? 

HLA, GH 987 
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SXYIO 

SXYll 

SXY12 

SXY13 

SXY14 

SXY15 

SXY16 

SXY17 

SXY18 

SXY19 

SXY20 

SXY21 

SXY22 

SXY23 

SXY24 

SXY25 

SXY2 6 

SXY27 

SXY28 

SXY29 

SXY30 

SXY31 

SXY32 

SXY33 

SXY34 

SXY35 

Sjålevad 

Njurunda 

Nora 

Boteå 

Arnäs, Grundsun 

da, Nordmaling 

Njurunda 

Nora 

Skön 

Torp 

Tuna 

Västernorrland 

Arnäs, Grundsun 

da, Nordmaling 

Indal 

Tuna 

Högsjö 

Gudmundrå 

Säbrå 

Sollefteå, 

Resele 

Nätra 

Nora, Gudmundrå 

Gudmundrå 

Sundsvalls 

rådstuga 

Nordingrå 

Selånger 

Tuna 

Sollefteå, 

och Resele 

Boteå, 

Torsåker 

Pär Johansson, 

dräng 18 år 

Thomas Thomasson, 

trosspojke 19 år 

Joseph Sewaldson, 

pojke 10 år 

Johan Persson, 

gosse 14 år 

Pär Olofsson, 

dräng 17 år 

Lars Olufsson, 

dräng 38 år vs 

Per Andersson och 

sockenstugukarlen 

Jöns Ram 

Johan Andersson 39 

Ekekvist båtsman 

Jöns Persson, 

Stolpe, båtsman 

Olof Danielsson, 

ogift, 25 år 

Per Mårtensson, 

prästdräng 17 år 

Hans Matsson, 

bonde 

Johan Larsson, 

dräng 22 år 

Per Fransson, 

dräng 20 år 

Nils Persson 

Carl Eliasson, 

dräng 19 år 

Lars Jonsson, 

dräng 30 år 

Erik Eriksson 

Flygare dräng 15år 

Olof Pärsson, 

dräng 15 år 

Abraham Abrahamson 

Erich Christopher 

son nämndemannason 

19 år 

Enock Krick, för 

dubbiingsbåt sman 

Michel Olofsson, 

dräng 17 år 

Gulik Eriksson, 

nämndemansson 8 år 

Per Persson, 

43 år, avita 

Abraham Eriksson, 

dräng 18 år 

Olof Ericksson, 

dräng 25 år 

1686 30/7 

1689 12/12 

1690 2/6 

1690 10/10 

1693 19/12 

1697 ?? 

Hovr. brev 

1698 13/12 

1701 15/8 

1704 26/2 

1704 17/10; 

1705 25/4 

1706 9/8 

1707 6/4 

17087/9? 

1709 6/2 

1709 2/10 

1709 ??? 

1714 12/13 

1716 10/2 

1720 5/2 

1722 6/9 

1726 19/12 

1686 6/6 AI? 

HLA, GH 1101 

1689 19/7 AI? 

HLA 

1690 26/4, CD 1167 

Gävleborg ??, 

1690 13/8, Gävle 

borg ??, RA CD1167 

1693 6/12 AI? 

HLA, GH 988/9? 

1697 8/6 AI? 

HLA 

1698 29/7 AI? 

HLA, GH 1103 

1701 1/8 AI? 

HLA, GH 1374 

1703 14/12 AI? 

HLA, GH 1374 

1704 22/9 AI? 

HLA, GH 1375 

1707 18/3 AI? 

HLA, GH990 

1707 6/11, 1708 

9,29/1, 17/3 AI? 

HLA, GH 1375 

1708 19/2, 14/10 

AI? HLA, GH 1375 

1709 29/7, 2/8 AI? 

HLA, GH 1375 

1709 14/8 AI?, 

HLA, GH 110 6 

1714 6/9 AI?KOLLA 

HLA, GH 1107/8? 

datum???? 

HLA, GH ?? 

1719 4/12 AI? 

HLA 

1722 6/8 AI? 

HLA, GH 1111 

1728 6/4 1727 13/11 AI? 

HLA, GH 1113 

1729 9/6 1729 16/4 AI? 

HLA, GH 1379 

1729 9/12 1729 21/6 AI? 

HLA, GH 1379 

1730 4/6; 1729 18/10 AI? 

1732 15/12 HLA, GH 1113 

1731 8/10 1731 28/6 AI? 

HLA, GH 1113 
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SXY3 6 

SXY37 

SXY38 

SXY39 

SXY40 

SXY41 

SXY42 

SXY43 

SXY44 

SXY45 

SXY46 

SXY47 

SXY48 

SXY49 

SXY50 

SXY51 

SXY52 

SXY53 

Summa 
mål 

53 

SXZl 

SXZ2 

SXZ3 

SXZ4 

SXZ5 

Såbrå, 

Härnösand 

Själevad 

Torp 

Wattiom gäst 

Selänger 

Grundsunda 

Torp 

Torp 

Tuna 

Indal 

(Biörner) 

(Biörner) 

(Biberg) 

(Biörner) 

Nora 

(Biörner) 

Nora 

(Biörner) 

Johan Nilsson, 

dräng 35 är 

Olof Jöransson 

gift man 23 är 

Jon Gabrielsson, 

dräng 23 

Anders Jansson, 

ung dräng 

Jon Olofsson, 

gosse 11 är 

Johan Persson, 

gift karl 7 5 är 

Johan Persson, 

reservkarl 

Mats Jönsson, 

dräng, fåne 

Per Persson, 

dräng 17 är 

Mats Matsson, 

reservkarl 

Olof Ericksson 

Nils Persson 

Olof Eriksson 

Olof Larsson 

Nils Persson, 

dräng 24 är 

Jonas Mälberg 

Daniel Persson, 

kyrkvaktare 48är 

Enok Enoksson 

1733 8/5 

1734 24/1 

1735 17/2, 

1737 1/7 

1739 10/11 

1739 8/5 

1745 23/3 

1745 25/6 

1745 26/9 

1745 16/12 

1746 24/4; 

R2908 

1746 14/11; 

R2999 

1747 12/10; 

R2999 

1748 10/10; 

R2999 

1750 1/10 

R2999 

1754 8/3 ; 

R3089 

1754 9/8 

R3089 

1754 8/8; 

R3089 

1733 5/2 (Säbrä), 

AI?, GH1114, 15/2 

(H-sand) AI? , GH?? 

1733 10/7 AI? 

HLA, GH ??? 

1735 2/8,+1 AI? 

HLA, GH 1379 

datum? AI? 

HLA, GH ?? 

datum?? AI? 

HLA, GH 

individer 

54 

återfalls 

förbrytare 

1 

rannsakning 

bevarad 

31 

diarie notering 

ej resolution 

8 

VÄSTERNORRLANDS LÄN: JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN XZ 

Frösön 

Rödön 

Lit 

Lillhärdal 

Brunflo 

Mäns Matsson, 

soldat 

Eskill Hemingsson, 

25 är 

Olof Olofsson, 

dräng 19 är 

Olof Joensson, 

nämndemansson 22 är 

Olof Larsson, 

vallpojke 13 är 

1646 9/6 

1669 21/10 

1680 20/8 

1681 11/2 

1682 26/9 

1669 14/8 AI? 

ÖLA, TU 137 

1680 10/7 AI? 

ÖLA, TU 137 

1682 5/8 AI? 

ÖLA, TU 138 
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SXZ6 

SXZ7 

SXZ8 

SXZ9 

SXZ13 

SXZ14 

SXZ15 

SXZ16 

SXZ17 

SXZ18 

SXZ19 

SXZ22 

SXZ24 

SXZ25 

SXZ26 

SXZ27 

SXZ28 

SXZ29 

SXZ30 

Ström 

Frösön 

Ragunda 

Brunflo 

SXZIO Berg 

SXZll Ragunda 

SXZ12 Frösön 

Brunflo 

Offerdal 

Offerdal 

Undersåker 

Undersåker 

Lit 

Hallen 

SXZ20 Berg 

SXZ21 Rävsund 

Brunflo 

SXZ23 Oviken 

Brunflo 

Alsen 

Ragunda 

Offerdal 

Sunne, 

Hammerdal 

Hede 

Offerdal 

SXZ31 Sveg 

Anders Pährsson, 

sockenstugukarl 67 

Peder Mårtensson 

Sik, dragon 20 år 

Börje Andersson 

Kåck, gift dragon 

Peder Nilsson 

Frisch dragon 22år 

Jöns Bryngelsson 

Bergius, gift 

dragon 62 år 

Siul Olofsson, 

gift karl 7 0 år 

Abraham Persson 

Grefwe, gift 

dragon 30 år 

Måns Jonsson Uggla 

dragon 28 år 

Olof Persson, 

dräng 16 år 

Jöran Jonsson, 

klockare 

Jon Pärsson, 

dräng 

Jon Andersson, 

dragonson 10 år 

Jon Bergman, 

dragon 28 år 

Anders Bachman, 

dragon 

Olof Pärsson 

bonde 40 år 

Olof Johansson, 

Håffman dragon 28år 

Kiell Nilsson 

Kiellman, soldat 

29 år 

Swen Persson 

Biörn, dragon vs 

bondehustru Lisbeta 

Ersdotter 

Jacob Swart, 

soldat 26 år 

Abraham Isacsson 

Dunder, dragon 

Jon Olofsson, 

dräng 19 år 

Måns Jonsson, 

dräng 21 år 

Pehr Pehrsson, 

tiggardräng, avita 

Pehr Pehrsson, 

dräng, 18 år 

Swen Persson, 

gosse 11 år 

Halfwar Olofsson, 

dräng 19 år 

1686 15/10 

1686 24/11 

1687 4/8 

1687 5/9 

1687 3/11 

1689 22/2 

1693 6/7 

1695 6/9 

1696 7/12 

1699 8/5 

1703 17/8 

1703 6/10 

1703 6/10 

1703 19/11 

1712 8/12 

1714 8/2 

ÖLA, TU ??? 

1714 22/10; 

1715 13/1 

1715 25/2 

1724 26/6 

1729 13/10 

1731 11/10 

1733 26/1 

1735 18/9 

1736 10/6 

1736 16/11 

1737 24/1 

1686 

ÖLA, 

1686 

ÖLA, 

1687 

ÖLA, 

1687 

ÖLA, 

1687 

ÖLA, 

18/9 AI? 

TU138 

11/9 AI? 

TU 138 

28/5 AI? 

TU 138 

27/6 AI? 

TU 138 

datum AI? 

TU 138 

1689 datum? AI? 

ÖLA, TU 139 

1693 27/3, 

Gävleborg ?, RA 

CD 1143 

1695 3/7 AI? 

ÖLA, TU 139 

-renov? 

1699 

ÖLA, 

1703 

ÖLA, 

1703 

ÖLA, 

1703 

ÖLA, 

1703 

ÖLA, 

1712 

ÖLA, 

1714 

? AI? 

TU 141 

datum? AI? 

TU 144 

datum? AI? 

TU 144 

datum? AI? 

TU 144 

datum? AI? 

TU 144 

8/8, 2/9 AI? 

TU ?? 

30/6 AI? 

1714 5/4 AI? 

ÖLA, TU ?? 

1714 okt AI? 

ÖLA, TU ? 

1730 22/9 AI? 

ÖLA, TU 159 

1732 12/10 AI? 

ÖLA, TU 160 

1736 23/6 AI? 

ÖLA, TU ?? 



225 

SXZ32 Hammerdal, Jonas Engstedt, 

Gävle kämnärsr. gift soldat 

SXZ33 Göle Jonsdotter 

SXZ34 Jöns Andersson 

SXZ35 Anders Andersson, 

gosse 

SXZ36 Lars Nilsson 

SXZ37 namn? 

1740 20/9 

1743 29/4; 

R2908 

1746 3/11; 

R2999 

1749 14/3; 

R2999 

1753 22/1; 

R3089 

1753 6/9; 

R3089 

Summa 

mål 

37 

individer 

37 

återfalls 

förbrytare 

rannsakning 

bevarad 

23 

diarie notering 

ej resolution 

5 
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GÖTA HOVRÄTT G 

ÖSTERGÖTLANDS LÅN E 

GEI 

GE2 

GE3 

GE4 

GE5 

GE6 

GE7 

GE8 

GE9 

GEIO 

GEH 

GE12 

GE13 

GE15 

GEI 6 

GE17 

GE18 

GE19 

GE20 

GE21 

GE22 

Göstring 

Memming 

Vadstena 

rådstuga 

Östkind 

Dal 

Bråbo 

Lysing 

Lysing 

Bankekind 

Linköping 

Norrköpings 

rådstuga 

Linköpings 

rådstuga 

Göstring 

1682-92 LUCKA 

GE14 Dal 

Gullberg 

Östkind 

Skänninge 

Bråbo 

Boberg 

Memming 

Skärkind 

Skärkind 

Erich Olofsson, 

pojke 16 år, avita 

Jöns Biörnson 

Hawel Jonsson, 

dräng 

Swän Jonsson, 

blind torpare 80år 

Jon Jönsson, 

dräng 17 år 

Oluf Joensson 

Orädder gift soldat 

Karl Bose, 

gycklare o rackare 

Måns Persson, 

dräng 15 år 

Hustru Lisbeta 

vs hustru Anna 

angående Annas 

make Pär 

Gabriel Andersson, 

skolpojke 20 år 

Olof Wärme, 

dräng 

Pehr Jonsson, 

dräng 2 5 år 

Per Jönsson 

dräng, avita 

Jöns Larsson 

gift bonde, 40-50 

Christopher 

Larsson dräng 20år 

Olof Swensson, 

gift fördubblings 

båtsman 

Swen Larsson, 

dräng 2 3 å r 

Måns Tyresson, 

bondedräng 

Erich Persson 

Ryting båtsman 36år 

Måns Knutsson, 

42 år vs Nils 

Swensson 

Swen Swensson, 

båtsman 19 år 

Swen Jonsson, 

dräng 17 år 

1638 28/9; 

1639 26/6 

1640 10/9 

1652 25/11 

1656 3/11 

1657 9/3 

GHA 

1659 4/2 

1661 7/11; 

1662 7/4 

1665 10/2 

1666 29/11 

1675 19/2 

1681 3/2 

1681 15/3 

1693 ? 

1693 1/3 

1695 3/7 

1695 20/7 

1698 20/12 

1700 10/10 

1700 21/2 

1701 9/2 

1701 2/9 

1638 4/8 EVAA: 8, 

1639 1/5 EVAA:11 

GHA 

1639 4,30/8 EVAA:11 

GHA 

1640 3/8 EVAA:11 

GHA 

1652 4/11 EVAA: 34 

GHA 

1656 13/8 EVAA: 41 

GHA 

1657 datum?EVAA:41 

1658 21/6 EVAA: 41 

GHA 

1661 18/9, 1662 7/4 

EVAA:41, GHA 

datum?? EVAA:46 

GHA 

1666 datum? EVAA:47 

GHA 

1675 20/1 EVAA: 61 

GHA 

1680 9/11 EVAA:62 

GHA 

1681 datum? EVAA:62 

GHA 

1693 12/1 Ala :7 

VLA 

1692 datum? 

VLA. 

1695 3/6, BII: 

GHA 

1695 13/7 BII: 

GHA 

1699 9/5, ?? AI :3 

VLA 

1701 16/1 Ala : 5 

VLA 

1701 3/8 Ala : 5 

VLA 
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GE2 3 Åkerbo 

GE24 Aska 

GE25 Norrköping 

GE2 6 Östkind 

GE27 Östkind 

GE28 Bankekind, 

Kalmar kämnärs 

rått 

GE29 Boberg 

GE30 Björkekind, 

Sthlms norra 

förstad 

GE31 Norrköping 

GE32 Hanekind 

GE33 Lysing 

GE34 Boberg 

GE35 Hellestad 

GE36 Lysing, 

Hammarkind 

GE37 Valkebo 

GE38 Boberg 

GE39 Gullberg 

GE40 Göstring, 

Valkebo 

GE41 Björkekind 

GE42 Björkekind 

GE43 Lösing 

GE44 Hällestad 

GE45 Björkekind 

GE46 Björkekind 

GE47 Lysing 

Gabriel Larsson, 

17 år 

Lars Winner, 

soldat, 35 år 

Jörgen Mudrick, 

arrestant 

Anders Bengtsson, 

dräng 17 år 

Jöns Persson, 

gift bonde 62 år 

Per Månsson, 

båtsman 24 år 

Israel Jonsson, 

dräng 

Nils Månsson, 

gift bonde 

Anders Johansson, 

dräng 

Nils Erichsson, 

soldat 24 år 

Jöns Jonsson, 

dräng 25 år 

Lars Nilsson, 

gosse 16 år 

Johan Pedersson, 

dräng 16 år 

Anders Johansson, 

dräng 17 år 

Carl Andersson, 

gift bonde, 40 år 

Lars Olofsson, 

dräng 22 år 

Anders Olofsson, 

gift soldat, 25år 

Anders Pärsson, 

dräng 16 år 

Knut Knutsson, 

dräng 17 år 

Oluf Larsson, 

dräng 21 år, avita 

Germund Pärsson, 

dräng 21 år 

Johan Sigfridson 

dräng 16 år 

Mattias Swensson, 

nämndemansson 22år 

Oluf Andersson, 

dräng 20 år 

Per Månsson, 

dräng 22 år 

1702 10/6 

1703 6/3 

1705 13/10 

1706 28/5 

1708 4/6; 

1712 31/5 

1714 

1715 6/5 

1716 9/5 

1706 21/5 AI: 3 

VLA 

1708 26/5 AI: 3 

VLA 

1712 8/5 Ala:9 

VLA 

1715 26/4 Ala : 3 

VLA 

1715 18/10; 

1716 13/3, 

9/4, 17/5, 

14/6, 17,25/10 

1716 5/11, 1716 datum? AIa:18 

8/10, 10/10 VLA 

1717 7/11 

1717 19/12; 1717 datum AI s 19 

1718 23/5 VLA 

1718 15/5 1718 4/3 (--kind) 

Ala:18, VLA 

1720 7/5 1720 30/3 AIa:8 

VLA 

1720 29/10 

1721 5,9/5 

1722 26/4 

1722 2/11 

1722 7/11 

1722 8/11 

1722 9/11 

1723 30/5 

1723 8/6 

1724 7/10 1724 15/6 AIa:22 

VLA 

1721 20/4 Ala : 8 

VLA 

1722 29/1 (V-bo) 

AI : 21, 5/3 (Gö) 

Ala:18, VLA 

1722 datum, AI:1 

VLA 

1722 26/9, 26/10 

AI:21, VLA 
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GE48 K inda 

GE49 

GE50 

GE51 

GE52 

GE53 

GE54 

GE5 5 

GE56 

GE57 

GE58 

GE59 

GE60 

GE61 

GE62 

GE63 

GE64 

GE65 

GE66 

GE67 

GE68 

GE69 

GE7 0 

GE71 

Risinge 

Björkekind 

Aska 

Östkind 

Norrköpings 

kämnärs o rådst 

Boberg 

östkind 

Hanekind 

Ydre 

Linköpings 

rådstuga 

Gullberg 

Lösing 

Hammarkind 

Memming 

Björkekind, 

Norrköpings 

kåmnärsrätt 

Kinda 

Östkind 

Åkerbo 

Boberg 

Skänninge råd 

stuga, Göstring 

Kinda 

Åkerbo 

Gullberg 

Änkan Annicka 

Joens vs hu Marga 

reta Andersdtr angående 

Annickas son Johan 

Håkansson, 7 år 

Olof Larsson, 

hammar smed 

Olof Jonsson 

Lindman gift 

båtsman 30 år 

Giörgen Parcher 

Christophersson 50år 

gift trädgårdsmästare 

Börje Nilsson, 

dräng 22 år 

Swen knutsson, 

dräng 20 år 

Pär Davidsson, 

18 år 

Oluf Jönsson, 

gift bonde 42 år 

Nils Pärsson, 

dräng 20 år 

Mårten Jonsson, 

dräng 18 år 

Lorents Andersson 

dräng 24 år 

Olof Andersson, 

dräng 22 år 

Hans Colding, 

gift löjtnant 

Jon Larsson, 

gift bonde 30 år 

Christopher 

Christopherson 

dräng 20 år 

Nils Larsson, 

gift stadsvaktkarl 

30 år 

Erik Swensson, 

dräng 20 år 

Lars Botvidsson, 

dräng 18 år, Lars 

fader vs gossen 

Per Hansson 

Anders Larsson, 

dräng 20 år 

Swen Swensson, 

torpare 40 år 

Lars Storberg, 

gift soldat 27 år 

Bengt Andersson, 

inhyseshjon 70 år 

Erich Danielsson, 

dräng 16 år 

Christian Håkanson 

Hagman föravskedad 

dragon, ogift, 57år 

1725 29/11 1725 18/10 AIa:19 

VLA 

1726 26/10 1726 20/10 AI s 14 

VLA 

1727 1873 1727 27/2 AIa:5 

VLA 

1727 15/11 1727 17/8, 15/9, 

28/10 Ala : 2 6, VLA 

1728 8/10 

1728 5/11 

1728 3/7 Ala:8 

VLA 

1728 12/11 1728 24/10 AIa:7 

VLA 

1728 22/11 1728 6/11 AI: 8 

VLA 

1728 10/12 1728 26/11 AIa:13 

VLA 

1730 18/10 1730 17/8 Ala s 14 

VLA 

1730 15/12 

1731 29/4 

1731 19/11 1731 datum AI:4 

VLA 

1731 16/10 1731 2/8 AIa:28 

VLA 

1732 5/10 1732 12/6 AI : 8 

VLA 

1732 11/10 1732 13/4, 22/5 

(B-kind) Ala:8 

VLA 

1732 17/11 

1732 2/12 

1734 16/6 

1734 5/12 

1735 23/4 

1735 25/2 

1735 10/11 

1735 18/11 

1732 24/10 AI :10 

VLA 

1733 2/6 Ala: 12 

VLA 

1734 4/11 Ala : 8 

VLA 

1735 14/3 (Gö) 

Ala : 2 3, VLA 

1735 15/10 Ala:12 

VLA 

1735 29/10 Ala:10 

VLA 



229 

GEI 2 Aska Anders Börjesson, 1735 13/12 1735 26/7, 31/7, 

gift bonde, 3 5 är 18/11 Ala : 32, VLA 

GEI 2 Åkerbo namn 

gift bonde 74 är 

1737 16/3 1736 

VLA 

3/12 Ala :13 

GEI 4 Kinda Anders Joensson, 

gift soldat 34 är 

1737 20/4 1737 

VLA 

14/2 Ala : 21 

GE7 5 Hammarkind Cornelius Skog, 

f.d båtsman, gift 

28 är 

1738 22/2 1737 

VLA 

21/11 Ala : 34 

GE7 6 Björkekind Nils Johansson, 1738 4/11; 1738 25/11 Ala: 11 

dräng 22 är 1738 6/12 VLA 

GE77 Åkerbo Lars Lindgren, 

soldat 

1739 14/2 -

GE78 Hammarkind Hans Andersson, 

tiggaredräng 23 är 

1739 23/11 1739 

VLA 

6/11 Ala : 3 6 

GE79 Dal Swen Isachsson, 

dräng 21 år 

1740 5/6 1740 16/5 Ala :19 

GE80 Memming Lars Månsson, 

dräng 23 år 

1740 29/10 1740 

VLA 

19/8 AI: 9 

GE81 Göstring Swen Nilsson, 

dräng 36 år 

1741 26/2 ~ 

GE82 Lösing Carl Liungman, 

avskedad ryttare 

gift, 61 år 

1743 10/2 1742 

VLA 

3/12 AI: 8 

GE83 Vifolka Per Nilsson, 

dräng 17 år 

1744 5/10 ~ 

GE84 Kinda Johan Olufsson, 

dräng 

1744 12/12 ~ 

GE85 Hällestad Johan Danielsson, 

dräng 18 år 

1745 4/5 1745 

VLA 

11/4 AI:31a 

GE86 Vadstena råd Hans Carlsson, 1746 21/2 1745 9/11, 4/12 

stuga föravskedad stads Ala:19, VLA 

båtsman, 18 år 

GE87 Memming Anders Schierman, 

soldat, 22 år 

1746 21/11 1746 

VLA 

10/7 AI: 9 

GE88 Skärkind Jonas Söderholm, 

stadsbåtsman från 

Söderköping 23 år 

1746 18/2 1746 

26/7 

22/1, 30/5 

Ala:15, VLA 

GE89 Bräbo Alexander Söderbom 

stadsbåtsman i 

Söderköp. gift 21år 

1746 24/5 1746 

VLA 

26/2 Ala :11 

GE90 Göstring Lars Jonsson, 

dräng 19 år 

1749 24/5 1749 

VLA 

24/4 Ala : 30 

GE91 Göstring Per Jönsson, 

dräng 19 år 

1749 12/10 1749 

VLA 

23/6 Ala : 30 

GE92 Lösing Jonas Andersson 1750 24/10; 1750 18/9 Ala :14 

torpare, 34 år R???7 », ej exp .VLA 

ogift 

GE93 Risinge Erik Månsson, 

dräng 2 0 år 

1750 11/10 1750 

VLA 

5/9 AI :20 

GE94 Norrköpings 

kämnärs o råd 

Eric Brandt, 

skomakargosse 

1750 6/10 

GE95 Risinge Zacharias Zachris 

son, dräng 18 år 

1750 18/11 1750 

VLA 

18/10 AI :20 

GE9 6 Lysing Bengt Månsson, 

dräng 2 3 år 

1751 3/5 1751 

VLA 

16/4 AI : 38 

GE97 Aska Petter Persson, 

dräng 16 år 

1752 13/11 1752 

VLA 

31/10 Ala: 42 



230 

GE98 

GE99 

GEIOO 

GEIOI 

GE102 

GE104 

Summa 

mål 

103 

GFl 

GF2 

GF3 

GF4 

GF5 

GF6 

GF7 

GF8 

GF9 

GF10 

GFll 

GF12 

GF13 

GF14 

GF15 

GFl 6 

GF17 

Vifolka 

Hällestad 

Åkerbo 

Norrköpings 

kämnärsrätt, 

Risinge 

Aska 

Linköpings 

kämnårs o råd 

Måns Mattson, 

drång 15 år 

Hemming Hansson, 

drång 19 år 

Måns Nilsson, 

drång 17 år 

Claes Lundman, 

avskedad soldat 

60 år 

Johan Johansson, 

lärogosse 18 år 

Magnus Besk, 

snickarlärogosse 

1752 12/10 Ala:21 

1752 7/10, 1753 

12/2 AI : 32, VLA 

1752 10/12 

1753 27/10 

1753 20/10 

1753 6/6 

1754 15/8 1754 24/5 AI?? 

VLA 

1754 3/10 

individer 

103 

återfalls 

förbrytare 

rannsakning 

bevarad 

75 

diarie notering 

ej resolution 

JÖNKÖPINGS LÄN F 

Tve t a 

Västbo 

Visingsborgs 

grevskap 

Södra Vedbo 

Västbo 

Västra härad 

Västra härad 

Norra Vedbo 

Vedbo 

Norra Vedbo 

Norra vedbo 

Västra hårad 

Eksjö rådstuga 

Norra vedbo 

Norra Vedbo 

Västbo 

Vista 

Jöns Swensson, 

dräng 15 år 

Måns Jonsson 

nu död, självmord 

Lars Persson, 

70 år 

Joen Ericksson, 

åldrig man 

Anders Nilsson 

Måns Jonsson, 

gift bonde 

Johan Nilsson, 

28 år 

Lars Persson, 

bonde 

Nils Johansson, 

soldat 

Nils Månsson vs 

Jon Pårsson 

Johan Persson, 

dräng 18 år 

Måns Jonsson, 

bonde 

Erich Nilsson, 

hammarsmedsgosse 18 

Swen Månsson, 

24 år 

Jon Larsson, 

drång 27 år 

Jöns Persson, 

dräng 

Peder Larsson, 

drång 15 år 

1640 28/9 

1656 6/11 

1660 25710 

1661 17/10 

1667 18/11 

1672 18/10 

1675 26/3 

1683 april 

DI:5, VLA 

1684 4/3 

DI: 6, VLA 

1684 17/12 

DI:6, VLA 

1692 12/7 

1696 21/3 

1702 21/10 

1703 10/4 

1705 20/11 

1706 26/4 

1712 9/4 

prot. 

1640 23/9 EVAA:13 

GHA 

1656 27710 EVAA: 44 

GHA 

1660 24/9 EVAA:44 

GHA 

1661 7/11 EVAA:44 

1667 datum EVAA:49 

GHA 

1672 5/6 EVAA: 56 

GHA 

1675 2/3 EVAA: 61 

1682 26/9 AI? 

VLA 

1684 17/9 AI? 

VLA, RS 3151 

datum? AI? 

VLA, RS 3153 
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GF18 Norra Vedbo Olof Carlsson, 

gosse 13 år 

1715 11/3 datum AI? 

VLA 

GF19 Tve t a Per Swensson, 

torpardrång 20 år 

1716 24/2 1715 30/5 AI? 

VLA, RS 3279/80 

GF20 Södra Vedbo Nils Johansson, 

dräng 23 år 

1723 10/10 -

GF21 Mo Jöns Persson, 

dräng 19 år 

1729 28/3 1729 24/3 AI? 

VLA, RS 3111 

GF22 Norra Vedbo Håkan Svensson, 

bonde 

1729 10/11 EVAC : 2 nr 87 

GHA 

GF2 3 Västbo Sven Svensson, 

gift salpeter 

sjudare, 22 år 

1730 

1730 

23/4; 

17/10 

GF24 Östra hårad Per Andersson, 

dräng 19 år (åter 

GF2 8 1738) 

1732 23/4; 

GF2 5 Tve t a Jacob Svensson, 

änkling 7 0 år 

1737 25/10 1737 14/7 AI+ 

VLA, RS 3286 

GF2 6 Västbo Anders Persson, 

gosse 13 år 

1737 29/10 -

GF27 Västbo Måns Thorsson, 

soldat 22 år 

1738 17/4 1738 datum? AI? 

VLA, RS 3 827 

GF28 Östra hårad Per Andersson, 

dräng 29 (?) är 

1738 

1738 

21/10; 

2/11 

-

GF29 Östbo Johan Willman, 

avskedad dragon 

1738 dec -

GF30 Tve t a Petter Jönsson, 

dräng 22 år 

1739 3/5 1739 26/3 AI? 

VLA, RS??? 

GF31 Norra Vedbo Olof och Joen 

Danielssöner vs 

Oluf Olufsson 

1739 10/12 1738 datum AI? 

VLA, RS 3166 

GF32 Norra vedbo Anders Olsson, 

dräng 18 år 

1740 29/2 -

GF33 Vista Jöns Jonsson, 

gift soldat 37år 

1740 1,27/3 1739/40???? 

RS 3481/82 

GF34 Vista Jonas Olufsson, 

dräng 18 år 

1740 18/10 1739 datum, 174< 

VLA, RS3481/82 

GF35 Västra härad, 

Norra Vedbo 

Per Persson, 

dräng 16 år 

1740 nov ~ 

GF3 6 Vista Pär Pärsson, 

dräng 24 år 

1742 18/5 ~ 

GF37 Västra härad Jonas Clemetsson, 

dräng 21 år 

1743 8/10 — 

GF38 Västbo Per Persson, 

60 år 

1744 28/3 1748 3/2 AI? 

VLA, RS 3829 

GF39 Gränna rådst., 

Vista, Valkebo 

Erik Olofsson 

Leijon ung dräng 

1746 13/6 datum????? 

VLA 

GF40 Vista Sven Jonsson, 

dräng 21 år 

1747 16/3 1747 1671 AI? 

VLA, RS 3483 

GF41 Norra vedbo Samuel Jonsson, 

dräng 16 år 

1747 23/11 1747 9/10 AI? 

VLA, RS 3173 

GF42 Östra härad Sven Persson vs 

drängen Johan 

Ennartson ang 

Svens son Sven 

1748 30/4 1748 datum AI? 

VLA, RS 3719 

GF43 Östbo Per Johansson, 

dräng 

1749 6/6 -



232 

GF44 Mo 

GF45 

GF46 

GF47 

GF48 

GF49 

GF50 

GF51 

GF52 

GF53 

Mo 

Tve t a 

Tve t a 

Tve t a 

Tve t a 

Norra Vedbo 

Södra Vedbo 

Östbo 

Östra härad 

Daniel Jonasson 

Palmgren soldat 

17 är 

Arfwed Persson, 

fånig dräng 33är 

Johan Isachsson, 

dräng 21 är 

Carl Jonsson, 

dräng 18 är 

Jonas Månsson, 

dräng 16 är 

Jonas Andersson, 

pappersmakaredräng 

Johannes Nilsson, 

dräng 16 är 

Jon Persson, 

gift man 

Lars Andersson, 

soldat 29 är 

Gunnar Samuelsson, 

bonde 3 3 ä r 

1750 22/2; 

R ???? 

1750 5/10; 

R?????? 

1750 3/7 

1751 24/7 

1752 3/12 

1752 21/10 

1752 11/12 

1753 10/10 

1753 5/6 

1754 2/5 

1748 19/9, 1749 

30/1 AI?, VLA, 

RS3113 

1750 2/5 AI? 

VLA, RS 3113 

1750 16/6 AI? 

VLA, RS 3290 

1751 25/6 AI? 

VLA, RS 3291 

1752 18/11 AI? 

VLA, RS 3291/92 

1752 18/11 AI? 

VLA, RS 3175 

Summa 

mål 

53 

individer 

54 

återfalls 

förbrytare 

1 

rannsakning 

bevarad 

31 

diarie notering 

ej resolution 

2 

KRONOBERGS LÅN G 

GGl 

GG2 

GG3 

GG4 

GG5 

GG6 

GG7 

GG8 

Uppvidinge 

Kinnevald 

Östra härad 

Östra härad 

Uppvidinge 

Sunnerbo 

Sunnerbo 

Sunnerbo 

Staffan Staffanson 

gammal starrblind 

dräng 

Nils Ericsson 

förrymd 

Anders Gudmundson 

ung djäknepojke 

Nils Pedersson, 

f.d löjtnant, 

70 är, änkling 

Nils Simonsson 

med hustru vs 

hu Elin Markusdtr 

angående Nils 

son Nils, 11 är 

Anders Pedersson 

vs länsman Bengt 

Larsson angående 

Anders son, drängen 

Pedher Andersson 

Jöns Jönsson, 

bonde vs Carl 

Jonsson Falk 

Nils Pärsson, 

försvarskarl?? 

1645 8/5 

1647 12/5 

1648 3/11 

1656 14/3 

1663 5/2 

1663 20/2 

1672 9/3 

1684 12/8 

1645 10/3 EVAA:23 

GHA 

1647 22/1 EVAA: 25 

GHA 

1648 5/10 EVAA: 27 

GHA 

1656 17/9, 10/11 

EVAA:45, GHA 

1661 18/12, 1662 
9/7, 8/11, EVAA:45 

1663 8/1 EVAA:45 

1672/1? EVAA:54 

datum? 
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GG 9 

GGIO 

GGll 

GG12 

GG13 

GG14 

GG15 

GG16 

GG17 

GG18 

GG19 

GG2 0 

GG21 

GG22 

GG23 

GG24 

GG25 

GG2 6 

Konga 

Växsjö 

rådstuga 

Konga 

Albo 

Uppvidinge 

Sunnerbo 

Uppvidinge 

Konga 

Uppvidinge 

Konga 

Uppvidinge 

Uppvidinge 

Konga 

Allbo 

Uppvidinge 

Norrvidinge 

Kinnevald 

Sunnerbo 

Abraham Carlsson, 

dräng 20 år 

Anders Persson 

Boman kronobåtsman 

Jacob Pärsson, 

Kackon/Askegren 27 

Swen Jönsson, 

drång 18 år 

Nils Carlsson, 

26 år 

Johan Månsson, 

drång 

Pär Håkansson, 

gift bonde (åter 

GGll 1737) 

Pehr Swensson 

Fisk soldat 30 år 

(åter GG18 1737) 

Per Håkansson, 

bonde, nu skild 

Per Fisk/Holmberg 

soldat, 34 år 

Pär Johansson, 

dräng 

Nils Abrahamsson, 

drång 17 år 

Anders Ahlberg, 

förrymd volontär 

gift, 46 år 

Johan Persson, 

dräng 17 år 

Måns Svensson, 

drång 

Per Sederseli, 

soldat 

Sven Persson, 

dräng 21 år 

Günne Andersson 

gosse vs Comminis 

ter Jacob Björkdahl 

och kyrkoherden Mag. 

Peter Hielm 

1694 12/12 

1723 10/5 

1723 11/10 

1724 12/11 

1728 11/11 

1732 7/2 

1733 11/10 

1733 17/12 

1737 23/4 

1737 20/10 

1742 16/2 

1745 2/11 

1746 13/10 

1747 21/5 

1749 10/6 

1750 8/6 

1750 27/10 

1750 3/12 

1723 datum AI? 

VLA, RS 661/662 . 

1723 6/9 AI? VLA 

RS 195 

1724 3/6 AI? 

VLA, RS 8 

1737 13/1 AI? 

VLA, RS 572 

1737 datum AI? 

VLA, RS 198 

1745 3/8 AI? 

VLA, RS 573/4?? 

1745 27/8 AI? 

VLA, RS 200 

1747 10/3 AI? 

VLA, RS 12 

Summa 

mål 

26 

individer 

26 

återfalls 

förbrytare 

2 

rannsakning 

bevarad 

16 

diarie notering 

ej resolution 

KALMAR LÅN H 

GHl Södra Möre 

GH2 Tuna län och 

Sävede 

Pedher Abbason, 

gammal husman 

Nils Persson, 

gift torpare 

1647 11/9 

1663 9/4 

1647 30/8 EVAA:25 

GHA 

1663 1/4 EVAA:40 

GHA 
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GH3 Ölands södra 

möte 

GH4 Ölands norra 

möte 

GH5 Stranda, 

Mönsterås 

GH6 Handbörd 

GH7 Ölands norra 

möte 

1675-1680, 1682-1692 

GH8 Öland 

GH9 Södra Möre 

GH10 

GH11 

GH12 

GH13 

GH14 

GH15 

GH16 

GH17 

GH18 

GH19 

GH20 

GH21 

GH22 

GH2 3 

GH24 

GH2 5 

GH2 6 

Ölands norra 

möte 

Ölands norra 

möte 

Handbörd 

Stranda 

Sävede 

Tuna lån 

Kalmar kämnårs 

och rådstuga 

Tjust 

Tjust 

Södra Möre 

Ölands norra 

möte 

Södra Möre 

Aspeland 

Västervik 

rådstuga 

Såvede 

Tjust 

Nils Jacobsson, 

bonde 

Clemet Larsson, 

dräng 14 år 

Måns Persson, 

bonde 56 år 

Jöns Pärsson, 

dräng 

Lars Andersson, 

dräng 17 år 

LUCKA 

Simon Månsson, 

20 år 

Swen Åkesson vs 

Joen Pårsson ang 

Swens son drängen 

Joen Swensson, 22 

Jon Larsson. 

dräng 18 år 

Jöns Larsson, 

kronobåtsman 35 år 

Boris Banhoff, 

rysk krigsfånge 

Oluf Hansson, 

gift bonde 

Anders Börjesson, 

gift torpare 27 år 

Bengt Svensson 

Pihlgren, gift 

ryttare 

Pär Jonsson, för 

avskedad fältkusk 

Johan Svensson, 

sockenskråddare 20 

Sven Ersson 14 år, 

Lars Larsson 15 år 

Joen Nilsson, 

gift bonde 36 år 

Nils Abelsson, 

19 år 

Sven Månsson, 

gosse 16 år 

Olof Olofsson, 

dräng 16 år 

Axel Isacsson, 

Wennström, krono 

o stadsbåtsman 17år 

Lars Månsson 

Nils Nilsson, 

gift bonde 36 år 

Daniel Meitzer, 

dräng 20 år vs 

Nils o Johan 

Olufssöner 

1665 19/10 

1666 3/4 

1670 17/10 

1673 20/3 

1674 18/11 

1695 23/10 

1698 26/11 

år ogift 

1700 14/12 

1713 8/10 

1716 11/10 

1723 8/10 

1724 26/10 

1726 4/7 

1727 17/6 

1728 9/11 

1729 22/11 

1729 16/12 

1730 14/5 

1731 27/3 

1732 13/10 

1736 13/10 

1736 27/5; 

R2689 

1737 7/3 

1738 18/4 

1665 13/6 EVAA: 46 

GHA 

1666 datum EVAA:47 

GHA 

1670 14/10 EVAA:51 

GHA 

1672 14/10 EVAA: 56 

GHA 

1674 12/10 EVAA: 58 

GHA 

1695 13/7 BII 

GHA 

1698 12/10 AI? 

GHA, JR 323 

1700 26/9, 8/10, 

GHA, JR 328 

1716 29/5 AI? 

VLA, SR 103 

1723 17/6 AI? 

VLA, SR 923 

172 6 datum? AI? 

VLA, SR 1022 

1729 5/6 AI? 

VLA, SR 612 

1729 17/10 EVAC:4 

nr 100, GHA 

1730 datum? AI? 

VLA, SR 1102 

1731 datum? AI? 

VLA, SR 2 60 

1732 2/5, 26/6 

AI?, VLA, SR 3 

173 6 datum?? AI? 

VLA, SR 2862 
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GH27 . 

GH28 

GH29 

GH30 

GH31 

GH32 

GH3 3 

GH34 

GH35 

GH3 6 

GH37 

GH3 8 

GH39 

GH40 

GH41 

GH42 

GH43 

GH44 

Summa 

mài 

44 

GKl 

GK2 

Stranda 

Kalmar kämnårs 

o rådstuga, 

Norra Möre 

Ölands södra 

möte 

Kalmars kämnärs 

och rådstuga 

Ölands norra 

möte 

Kalmar kämnårs 

och rådstuga 

Tjust 

Stranda, 

Vadsbo (R) 

Södra Möre 

Kalmar kämnärs 

och rådstuga 

Kalmar kämnårs 

och rådstuga 

Södra Möre 

Ölands norra 

möte 

Tjust 

Tjust 

Ölands norra 

Handbörd 

Såvede 

Sven Svensson 

Sven Jonsson, 

dräng 20 år 

Daniel Abrahamson 

Wittlock dräng 17 

Håkan Öberg, gift 

avskedad soldat 50 

Günne Hansson, 

ung dräng 

Måns Börjesson, 

dräng 19 år 

Jonas Fogelberg, 

adelsryttare, 23år 

Lars Joensson, 

hantlangare 48 år 

Jöns Persson, 

bonde, 70 år 

Nils Olufsson Löf 

gift fördubblings 

båtsman, 25 år (åter 

från SC129 1739) 

Mattias Pahlin, 

kammartjänare 

Nils Hampespinnare 

båtsman 

Joen Andersson, 

gosse 14 år 

Lars Larsson, 

gift bonde 30 år 

Gunnar Larsson, 

dräng 18 år 

Per Tuppè, gift 

fördubblingsbåtsman 

28 år 

Pär Pärsson, 

dräng 

Per Jonsson, 

dräng 19 år 

1739 26/3; 

R???? 

1740 29/10 

1740 16/12 

1743 

1744 9/2 

1744 5/10 

1744 9/11 

1745 13/12 

1747 4/4 

1747 16/4 

1748 9/6 

1749 16/2; 

R3000 

1750 23/10 

1743 7,14/6, 12/8 

(kämnärsr.) AI? 

VLA, RS 2730 

1744 27/9 AI? 

VLA, SR 616/7? 

1745 datum AI? 

VLA, SR 926 

1747 datum? AI? 

VLA, SR 265/6 

1747 11/3 AI? 

VLA, SR?? 

1751 30/10 1751 28/5, 3/6 

AI?, VLA, SR 619 

1753 5/10 

1753 9/10 

VLA, SR 1106 

1754 7/2 

1754 2/5 

1753 27/3 AI? 

1753 24/9 AI? 

VLA, SR 109/110 

individer 

45 

återfalls 

förbrytare 

1 

rannsakning 

bevarad 

26 

diarie notering 

ej resolution 

3 

BLEKINGE LÄN K 

Bräkne Håkan Jönsson 

dräng 2 0 år 

Östra härad Per Persson, 

dräng 22 år 

1687 4/11 

1698 21/11 1698 datum 

LLA, LK 293 

A? 
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GK3 

GK4 

GK5 

GK6 

GK7 

GK8 

GK9 

GKIO 

GKll 

GK12 

GK13 

GK14 

GK15 

GK16 

GK17 

Summa 

mål 

17 

GLI 

GL2 

GL3 

GL4 

GL5 

Karlskrona 

kämnärs och 

Östra hårad 

Karlskrona; 

Amiralitets 

underr o kämn.r, 

Kinnevald (G) 

Medelstad 

Lister 

Sölvesborgs 

kåmnärsrätt, 

Karlshamns 

rådstuga 

Bräkne 

Lister 

Medelstad 

Karlskrona 

Bräkne 

Östra härad 

Nils Swensson 

Roos, båtsman 

Oluf Svensson 

Biörk, guardeskarl 

Peter Östberg, 

gift båtsman 23 år 

Lars Hansson, 

gift, 60 år 

Rasmus Holmquist, 

gift soldat 47 år 

(åter GK8 1731) 

Anders Petterson, 

skräddargesäll, 

34 år 

Rasmus Holmquist, 

gift soldat 53 år 

Lars Persson, 

dräng 20 år 

Carl Svensson 

Schytt 26 år, gift 

indelningsbåtsman 

Oluf Persson, 

arbetsdräng 

Lars Andersson, 

dräng 20 år 

Sune Wiman, 

volontär 

1699 17/11 

1717 28/10 

1719 10/10 

1720 17/2 

1725 dec 

1730 9/12 

1731 4/11 

1740 23/2 

1741 17/2 

1741 24/7; 

R???? 

1744 4/10 

1746 14/3 

1699 20/5, AI? 

GHA, JR 547 

1719 datum AI? 

GHA, JR 2019 

1720/19? datum AI? 

LLA, LK 358 

1730 datum?(S-borg) 

AI? LLA, LK 844 

1740 20/12 AI? 

LLA, LK 3 64 

1746 13/2 AI? 

AI? LLA, LK 247 

Bräkne 

Medelstad 

Bräkne 

Pehr Abrahamsson 

Saramech, båtsman 

Sven Huski, 

båtsman 

Anders Persson 

Stångestag 

båtsman 

1750 7/3 

1750 21/11 

1754 4/10 

1749 27/10, 1750 

13/2 AI? LLA, LK368 

1754 8/6 AI? 

LLA, LK 730 

individer 

17 

återfalls 

förbrytare 

1 

rannsakning 

bevarad 

9 

diarie notering 

ej resolution 

1 

KRISTIANSTADS LÄN L 

Bjäre 

Östra Göinge 

Ingelstad 

Östra Göinge 

Villand 

Lars Lauritsson 

Bytter, gammal tjuv 

Ored Mattiesson, 

gift gårdman 56 år 

(åter GL4 1696) 

Per Tomesson, 

gosse 8 år 

Ored Mattiesson, 

gift gårdman 58 år 

Måns Persson, 

gift man 

1676 20/3 

1694 

1696 7/10 

1696 28/10 

1705 8/6 

1696 datum? AI? 

LLA, KL 3324 

1696 datum? AI? 

LLA, KL 3324 

1705 datum? AI? 

LLA, KL 2993 
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GL6 Östra Göinge Joen Nilsson, 

dräng 17 är 

1707 20/12 1707 

AI?, 

9/3, 11/10 

LLA, KL 3325 

KL 3326 

GL7 Gärd Per Köge, 

fåkunnig soldat 

1708 5/2 1707 

LLA, 

18/12 AI? 

KL 3105 

GL 8 Gård Anders Larsson, 

gift fäherde 62 år 

1712 24/11 1712 

LLA, 

11/8 AI? 

KL 3106 

GL9 Västra Göinge Per Christensson, 1719 14/10 1719 10/6, 7/7 

gift bonde vs dragon AI? LLA, KL 3476 

Börje Lundgren 

GLIO Gärd Oluf Jönsson, 

dräng 60 år 

1720 23/3 1720 

LLA, 

1772 AI? 

KL ???? 

GLU Albo Ake Ekman, 

gift soldat 

1723 23/12 1723 

LLA, 

datum? AI? 

KL 3257 

GL12 Västra Göinge Jöns Persson, 

soldat 

1724 19/11 1723 

22/6 

14/11, 1724 

AI? LLA, KL??? 

GL13 Albo Nils Håkansson, 1726 3/2 1725/6? AI? 

alunbruksarbetare LLA, KL 3257 

GL14 Villand Gudmund Eriksson, 

dräng 18 år 

1726 30/6 1726 

LLA, 

datum? AI? 

KL 2997 

GL15 Södra Asbo Sven Larsson gift 

inhysesman 70 år 

1732 14/10 1732 

LLA, 

datum? AI? 

KL 3795 

GL16 Norra Asbo Sven Hemmingsson, 

bonde 

1732 2/12 1732 

LLA, 

datum AI? 

KL 3670 

GL17 Albo Sven Everman, 

gift ryttare 37 år 

1733 27/10 1733 

LLA, 

datum? AI? 

KL 3258 

GL18 Östra Göinge Per Jönsson, 

dräng 21 år 

1735 7/11 1735 

LLA, 

datum? AI? 

KL 3331 

GL19 Göinge Måns Carlsson, 

vedhuggare 43 år 

"småfjollig" 

1736 17/2 

GL2 0 Västra Göinge, Bengt Tufwesson, 1739 4/5 1739 23/3 (V Gö), 

Malmö kåmnärs dräng 29 år AI? LLA, KL 3481 

rätt o rådstuga 

GL21 Gärd Rasmus Larsson, 

gift bonde 29 år 

1740 10/6 1740 

LLA, 

23/5 AI? 

KL 3111 

GL22 Ingelstad Jöran Olsson, 

dräng 2 6 år 

1741 9/10 1741 

LLA, 

6/7 AI? 

KL 2834 

GL2 3 Östra Göinge Per Svensson, 

dräng, vallhjon, 

59 år "något fånig" 

1744 21/10 1743 

LLA, 

11/6 AI? 

KL 3334 

GL24 Ingelstad Nils Walström, 

ryttare 

1744 5/4 — 

GL25 Östra Göinge Thure Glimberg, 

gift ryttare 40 år 

1746 4/6 1746 

LLA, 

30/4 AI? 

KL 3335 

GL2 6 Östra Göinge Hans Jöransson, 

dräng 28 år, något 

felande förstånd 

1746 18/6 1746 

LLA, 

2/6 AI? 

KL 3335 

GL27 Villand Anders Löfgren, 1749 9 9 . • « / 1749 23/6 AI? 

soldat R???? ? LLA, KL 3003 

GL28 Norra Asbo Nils Larsson 

Torström, soldat 

1749 19/10 -

GL29 Norra Asbo Ola Nilsson, 

ung dräng 

1749 19/10 -

GL3 0 Bjäre Geronymus Bråcke, 

stadsbåtsman 

1749 18/12 ~ 

GL31 Norra Asbo Pehr Eliasson, 

reservkarl 36 år 

1750 16/2 -
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GL32 Villand Nils Nilsson, 1750 5/10 1749 22/6, 16/11 

gift bonde 47 år 1750 19/6 AI? LLA, 

KL 3003 

GL33 Villand Per Nilsson, 1751 18/11 1751 26/9 AI? 

reservbåtsman 24 år LLA, KL 3003 

GL34 Norra Åsbo Nils Månsson, 1752 23/4 1751 18/12 AI? 

gift 38 år LLA, KL 3749 

GL3 5 Norra Åsbo Bengt Nilsson, 1752 15/10 1752 5/5 AI? 

drång 28 år LLA, KL 3749 

GL36 Ingelstad Sven Bengtsson, 1752 18/11 1752 22/10 AI? 

drång 2 8 år LLA, KL 2836 

GL37 Järrestad Per Olsson, 1753 31/3 1753 12/2 AI? 

drång 24 år LLA, KL 2942 

GL38 Gärd Klemet Jonsson, 1754 11/6 1754 27/5 AI? 

drång 18 år LLA, KL3115 

Summa 

mål individer återfalls rannsakning diarie notering 

förbrytare bevarad ej resolution 

38 38 1 30 1 

MALMÖ LÄN M 

GM1 Ons jö Jöns Jonsson, 1696 16/12 1696 datum AI? 

ryttare LLA, ??? 

GM2 Frosta, Bengt Larsson, 1698 17/11 1698 28/7 (Lug)AI? 

Luggude murstensstrykare LLA, KL 1725 

GM3 Landskrona Anders Matsson, 1700 13/11 -

rådstuga f.d soldat 

GM4 Landskrona Amund Aronsson, 1701 28/11; -

rådstuga arrestant 1702 3/6 

GM5 Frosta Matts Nilsson, 1705 22/2: -

bonde 1708?? 

GM 6 Frosta Nils Olsson, 1713 18/5 1713 datum? AI? 

inhyses, 60 år LLA, KL 1726/1773? 

GM7 Frosta Sven Ossesson, 1715 10/11: -

ryttare All:10, GHA 

GM8 Bara Anders Persson, 1718 8/6: -

dräng All : 10, GHA 

GM9 Frosta Jöns Dahlberg, 1720 29/10 1720 19/9 AI? 

ryttare vs pigan LLA, KL 1773 

Sissa Persdotter 

GM10 Herrestad Per Andersson, 1723 29/4 -

dräng 22 år 

GM11 Luggudde Oluf Carlsson 1723 28/11 1723 4/11 AI? 

Näbb, soldat LLA, KL 1959 

GM12 Fårs Lars Persson, 1724 13/11 1724 12/2 AI? 

änkling 3 3 år LLA, KL 1629 

GM13 Fårs, Våsterås Joseph Olsson, 1725 26/10 1725 26/6 (Färs)AI? 

kämnårsrått (U) ryttare 29 år LLA, KL 1629 

GM14 Skytt Christian Håkanson 1727 9/12 1727 6/7 AI? 

soldat 22 år LLA, KL 950 
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GM15 Rönnerberg 

GM16 Landskrona 

kämnärs o 

rådstuga 

GM17 Vemmenhög 

GM18 Ljunit 

GM19 Vemmenhög 

GM20 Harjager 

GM21 Harjager 

GM22 Skytt 

GM2 3 Torne 

GM24 Ljunit 

GM25 Luggudde 

GM2 6 Skytt 

GM27 Bara 

GM28 Bara 

GM29 Onsjö 

GM3 0 Fårs, Gärd (L) 

GM31 Helsingborgs 

GM32 Helsingborg, 

Landskrona, 

Lund, Malmö 

samt Arboga, 

Nyköping och 

Jönköpings 

kåmnärsrätter 

GM3 3 Bara 

GM34 Fårs 

GM3 5 Lunds rådstuga 

GM3 6 Skytt 

GM37 Frosta 

Sven Aspenström, 

gift ryttare 44 år 

Carl Beckdahl, 

avskedad soldat 

Anders Persson, 

dräng 30 år 

Carl Jöransson, 

gift husman 

Jöns Persson, 

dräng 23 år 

Pär Olsson, 

dräng 31 år 

Nils Johansson, 

dräng 19 år 

Truls Olsson, 

dräng 21 år 

Christer Nilsson, 

dräng 20 år 

Gustaf Petersson 

Tubin, dräng 15 år 

Sven Hansson, 

dräng 22 år 

Jöran Jöransson, 

18 år, vanför 

Anders Larsson, 

dräng 18 år 

Jöns Jönsson Aman 
avskedad ryttare 

24 år 

Jöns Håkansson, 

dräng 20 år 

Pehr Nilsson, 

gift torpare 37 år 

Anders Jacobsson, 

klensmedslärodräng 

19 år 

Magnus Wessman, 

skomakargesål1 

24 år 

Michel Månsson, 

dräng 

Per Astradsson, 

bonde (åter GM38 

1746) 

Carl Wigers, 

dräng 34 år 

Nils Giertsson, 

dräng 19 år 

Nils Nilsson, 

dräng och nu 

byherde, 31 år 

1733 

1733 28/5 

1734 21/10 

1734 29/10 

1736 13/10 

1735 13/10 

1738 23/3 

1738 2/6 

1738 25/11 

1739 4/5 

1739 9/10 

1739 16/10 

1740 6/3 

1740 4/3; 

1740 25/4 

1740 11/10 

1740 21/11 

1741 17/10 

1743 8/2 

1733 datum? AI? 

LLA, KL 1888 

1733 datum (kämn) 

datum (rådst) AI? 

LLA, KL ?? 

1743 6/10 

1743 19/4 

1743 14/11 

1745 9/2 

1745 29/10 

1738 18/4 AI? 

LLA, KL 952 

1738 18/10 AI? 

LLA, KL 1190 

1739 23/7 AI? 

LLA, KL 953 

1740 5/2 Ala:50a 

LLA (kort) 

1740 5/2 Ala:50a 

LLA 

1740 3/7 AI? 

LLA, KL 1815 

1740 datum? (Gärd) 

AI?, LLA, KL 3111 

1741 datum AI? 

LLA, KL 5353 

1742 da (Jönk) 

1743 3/3 AI? 

LLA, KL 1633 

1743 6/7 AI? 

LLA, KL 4901 

1744 12/12 AI? 

LLA, KL 954 

1745 6/5 AI? 

LLA, KL 1733 
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GM38 

GM39 

GM40 

GM41 

GM42 

GM43 

GM44 

GM45 

GM4 6 

GM47 

GM48 

GM49 

GM50 

GM51 

GM52 

GM53 

GM54 

GM55 

Färs 

SKytt 

Torna 

Bara 

Onsjö 

Harjager 

Harjager 

Onsjö 

Färs 

Torne 

Landskrona 

kämnär o råd 

Färs 

Ljunit 

Torne 

Landskrona 

kämnär o råd 

Färs 

Frosta 

Malmö kämnärs 

rätt o rådstuga 

Per Âstradsson, 

bonde vs soldat 

Lars Swensson Kind 

berg 

Jonas Månsson, 

gosse 17 år 

Per Nilsson, 

dräng 19 år 

Nils Andersson, 

15 år 

Oluf Svensson, 

dräng 24 år 

Jöran Jöransson, 

dräng 19 år 

Nils Persson, 

dräng 24 år 

Gudmund Olofsson, 

dräng 16 år 

Ola Mårtensson, 

dräng 18 år 

Håkan Pehrsson, 

dräng 18 år 

Lars Olsson 

Friberg dräng 25år 

Jöns Ohlsson 

dräng 22 år 

Nils Ohlsson, 

gift krogman 

Ola Brandskog, 

gift soldat 

Christopher Heiden 

gesäll 33 år 

Pär Larsson, 

dräng 

Johan Osvaldsson 

ölchen dräng och 

reservkarl 

Lars Jönsson, 

dräng, 22 år 

1746 6/6 

1746 8/10 

1748 11/10 

1748 14/11 

1749 8/11 

1749 17/10 

1750 26/3 

1750 11/7 

1750 23/10 

1750 17/10 

1752 21/8 

1752 17/4 

1753 15/10 

1753 25/10 

1753 14/11 

1753 ? 

1754 7/2 

1754 12/10 

1746 5/5 AI? 

LLA, KL 1634 

1746 28/7 AI? 

LLA, KL 954 

1748 26/8 AI? 

LLA, KL 1197/98 

1748 28/9 AI? 

LLA, KL 1198 

1749 14/6 AI? 

LLA, KL 1198 

1750 31/5 AI? 

LLA, KL 1817 

1750 da? AI? 

LLA, KL 1635 

1752 da? (kämn) 

AI?, LLA, KL??? 

1752 18/3 AI? 

LLA, KL 1635 

1753 16/5 AI? 

LLA, KL 1200 

1752/3? 30710 AI? 

LLA, KL 1636 

1753 22/7 AI? 

LLA, Kl 1735 

1754 29/5 AI? 

LLA, VW 319, VW 264 

Summa 

mål 

55 

individer 

55 

återfalls 

förbrytare 

1 

rannsakning 

bevarad 

34 

diarie notering 

ej resolution 

HALLANDS LÄN N 

GNl Hallands lands 

ting i Halmstad 

GN2 Himble 

GN3 Faurås 

Påwel Nilsson 

Göran Andersson, 

dräng 19 år 

Bengt Ambiörnsson 

gift bonde 

1657 17/11 1657 2/11 EVAA:43 

GHA 

1697 24/3 1696 18/5, AI? 

GHA, JR 387 

1713 16/10 
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GN4 

GN5 

GN6 

GN7 

GN8 

GN9 

GNIO 

GNU 

GN12 

GN13 

GN14 

GN15 

GN16 

GN17 

Summa 

mål 

17 

Laholm 

Tönnersjö 

Viske 

Himble 

Himble 

Tönnersjö 

Himble 

Varbergs 

rådstuga 

Halmstads härad 

Hök 

Varbergs 

Hök 

Tönnersjö 

Hök 

individer 

17 

Svenning Bengtsson 
båtsman 19 år 
Jon Håkansson, 
gift torpare 
Nils Olsson, 
dräng 19 år 
Erik Matsson, 
dräng 17 år 

Eskell Börgesson, 

dräng 18 år 

Gustaf Rönning, 

gift? soldat 

Lars Nilsson, 

dräng 21 år 

Anders Thomasson 

soldat 30 år 

(åter, från GP36) 
Erland Persson 
20 år 
Sven Nilsson, 
dräng 23 år 
Sven Svensson, 
dräng 18 år 
Hans Bollwin, 
soldat 20 år 
Nils Bengtsson, 
gift bonde 
Jacob Svensson, 
gift bonde 40-50 år 

återfalls 

förbrytare 

1 

1715 26/10 

1721 24/10 

1724 17/10 

1725 24/5 

1725 25/11 

1727 11/10: 

1727 22/12 

1732 4/2 

1734 1572 

1735 18/10 

1742 6/2 

1747 19/11 

1750 19/12 

1715 da? AI? 

LLA, KL 4712 

1724 
LLA, 
1725 
LLA, 
1725 
LLA, 
1727 

LLA, 

1727 
LLA, 

14/7 AI? 
KL 4660 
1/3 AI? 
Kl 4361 
25/10 AI? 

KL 4361 

21/7 AI? 

KL 4038 

14/6 AI? 

KL 4362 

1735 1/7 AI? 
LLA, KL 4001 
1741 30/12 AI? 
LLA, KL?? 
1747 16/10 AI? 
LLA, KL??? 
9 

1752 23/11 1753 29/9 AI? 

LLA, KL 3962 

rannsakning 

bevarad 

11 

diarie notering 

ej resolution 

GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN O 

GOl Tanum 

G02 Torpa 

G03 Sundre 

G04 Askim 

G05 Kville och 
Bullaren 

G06 Göteborgs 

kämnärs o råd 
G07 Lane 

G08 Hisinge 

Ivar Olsson, 
nämndemans son 
dräng, 21 år 
Bengt Håkansson, 
gift, 80 år 
Olof Hansson, 
dräng 37 år 
Lars Persson, 
dräng 18 år 
gossen Jon, 10 år 

Jöns Esbiörnsson, 

dräng 20 år 
Jon Pärsson, 
dräng 24 år 

Hans Melchersson, 

dräng 18 år 

1695 6/9 

1704 20710 

1712 14/10 

1714 24/3 

1724 6/3 

1726 3/11 

1728 19/10 

1728 21/10 

1695 21/8 Bils GHA 

1712 juli AI? 
GLA 
1714 13/6 Alarli 
GLA 
1724 27/1 ATa:16 

GLA 
1726 da? AI? 

GLA 

1728 8/8 Ala;14 

GLA 
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Kungälvs 
rådstuga 

Sävedal 

Inlands Södre 

Tanum 

Göteborgs 
kämnärs o råd 
Tunge 

Såvedal 

Inlands Södre 

Inlands Södre 

Inlands Södre 

Marstrands 
rådstuga 
Marstrands 
rådstuga 

Inlands Nordre 

Östra Hisinge 

Gustaf Modh, gift 
artillerilöjtnant 
77 år 
Anders Andersson, 
drång 14 år 
Anders Andersson, 
drång 22 år 
Hans Andersson 

Thore Larsson, 
drång 17 år 
Anders Hansson, 
drång 15 år 

Olof Nilsson, 

drång 21 år 

Anders Larsson, 

dräng 14 år 

Bengt Olufsson, 

dräng 19 år 

Tore Torbiörnsson, 

gift bonde 46 år 
Hindrick Ekegren, 
soldat 
Johan Månsson, 
arbetsfånge 
Måns Persson, 
dräng 19 år 
Anders Karlsson, 
drång 22 år 

1730 5/3 

1734 27/11 

1735 26/2 

1735 12/11; 
R 2689 
1737 21/5; 
1737 15/10 
1737 6/10 

1739 24/3 

1742 23/3 

1744 4/10 

1749 23/2 

1750 8/2: 

1754 7/5 

1754 11/6: 
1754 13/9 
1754 25/11 

1730 da? AI? 

GLA 

1735 28/1 AI? 
GLA 

1737 da AI? 
GLA 

1739 13/3 Ala :16 

GLA 

1742 10/2, 19/2 
AI?, GLA 

1744 3/4 AI? 

GLA 

1749 25/1 AI? 

GLA 

1754 25/5 Ala :19 

1754 21/10 AI? 
GLA 

individer 

22  

återfalls 
förbrytare 
1 

rannsakning 
bevarad 
15 

diarie notering 
ej resolution 
1 

ÄLVSBORGS LÅN P 

Torpa fri 
herreskap 

Kind 

Tössbo 
(Dalsland) 
Vedbo 
(Dalsland) 

Jöns Thorbiörnsson 
dräng 

Peder Jekesson, 
gosse 14 år 
Börgie Persson, 
ung dräng 
Anders Oluffson, 
15 år 
Lars Bryngelsson, 

1642 16/6 

1652 9/3 

1657 14/3 

1660 11/4 

1660 11/4 

1642 4/6 EVAA:17 

GHA 
1651 2/8 EVAA:32 

1657 da? EVAA:39 
GHA 
EVAA: 
GHA 
EVAA: 
GHA 
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GP6 Ahs 

GP7 Våne 

GP8 Borås rådstuga 

GP9 Vänersborg 

GPIO Borås rådstuga 

GPll Valbo 

GP12 Kind 

GP13 Gäsened? 

GP14 Mark 

GP15 Våne 

GP16 Kind 

GP17 As 

GP18 Gasened 

GP19 Mark 

GP20 Väne 

GP21 Vättle 

GP22 Väne 

GP23 Gäsne 

GP24 Mark 

GP25 Sundal 

GP2 6 Tössbo 

GP27 As 

GP28 As 

GP29 Kind 

GP30 As 

GP31 Kulling 

GP32 Flundre 

Gunnar Gunnarsson, 
dräng 

Torbjörn i Siät 
tung vs Per Jonsson 
ang Torbjörns son 
Jon 15 år 
Hans Andersson, 
dräng 
Hans Jöransson, 
dräng 19 år 
Nils Börjesson, 

Sven Olsson, 
dräng 22 Ar, fånig 
Hindrick Andersson 
båtsman 
Per Svensson, 
dräng 15 år 

Lars Larsson, 

bonde 

Hans Nilsson, 

bonde 57 år gift? 

Jöns i Påryd, gift 

bonde 50-60 år, 

senil 
Anders Persson, 
dräng 18 år 
Lars Larsson, 
gift soldat 
Tore Svensson, 
soldat 19 år 
Hans Nilsson, 
bonde 59 år gift? 
Florents Anderson, 
dräng 15 år 
Anders Olson, 
vallpojke 15 år 

Ambiörn Larsson, 
bonde 40 år gift 
Håkan Andersson, 

ogift dräng 30 år 

Nils Nilsson, 

gift bonde 65 år 

Anders Bryngelsson 

dräng 24 år 

Anders Carlsson, 
dräng 18 år 
Anders Jonsson, 
dräng 18 år 
Per Gunnarsson, 
soldat 25 år 
Anders Andersson, 
dräng 14 år 
Anders Persson 
bonde 45 år 
Erik Jonsson, 
trossdräng 

1662 19/11 1662 14/6 EVAA:39 

GHA 
1667 6/3 1666 21/6 EVAA:48 
GHA 

1669 9/4 

1669 13/12 

1672 16/11 

1695 6/8 

1695 ? 

1695 ? 

1701 10/5 

1702 20/2 

1702 6/10 

1702 4/12 

1703 30/5 

1705 19/4 

1705 26/4 

1705 10/10 

1705 17/11 

1706 22/5 

1708 1/12 

1710 18/10 

1712 6/3 

1712 30/4 

1712 20/5 

1713 4/5 

1713 4/6 

1717 18/10 

1718 24/10 

1668 4/7 EVAA: 50 
GHA 
1669 5/6 EVAA: 50 
GHA 
1672 28,31/8, 12/10 
6/11, EVAA:54 GHA 
1694 21/11, 1695 
10/7 Bils GHA 
1695 19/8 BII: 
GHA 
1695 27/9 Bils GHA 

1701 2/4 AI? 

GHA, JR 1636 

1701 18/10 AI? 

GLA, YZ 2412 

1702 3/6 AI? 

GLA, YZ 1316 

1703 da AI? 
GLA, YZ 1234 
1705 7/3 AI? 
GHA, JR 1638 

1705 16/8 AI? 
GLA, YZ 2501 

1706 da AI? 
GLA, YZ 1234 
1708 5/5 AI? 

GHA, JR 1639 

1710 21/3 AI? 

GLA, YZ 2002 

1710 13/6, 17/10 

7/11 AI? GLA, 

YZ 2123 
1712 april AI? 

GLA, YZ 2545 

1712 maj AI? 
GLA, YZ 2545 
1713 28/4 AI? 
GLA, YZ 1317 
1713 28/4 AI? 
GLA, YZ 1317 
1717 da? AI? 
GLA 
1718 6/3 AI? 
GLA 
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GP33 Väne 

GP34 Mark 

GP35 Borås rådstuga 

GP3 6 Vedbo 

GP37 Kind 

GP38 Veden 

GP39 Torpa fri 
herreskap 

GP40 Mark 

GP41 Bollebygd 

GP42 Vänersborgs 

rådstuga 

GP43 Tössbo 

GP44 Kind 

GP45 Mark 

GP46 Vänersborgs 

GP47 Väne 

GP48 Tössbo, Väners 
borgs rådstuga, 
Västerås kämnär 
och råd (U) 

GP49 Kulling 

GP50 Sundal 

GP51 Vedbo 

GP52 Vättle 

GP53 Veden 

GP54 Redväg 

GP55 Veden 

GP56 Kulling 

GP57 Sundal 

GP58 Mark 

GP59 Nordal 

Nils Ambiörnsson, 
dräng 

Olof Tollesson, 

soldat 26 år 

Kierstin Gunnars 

dotter, 24 år 

Sven Gabrielsson, 
soldat 45 år 
Jöns Svenson, 

dräng 17 år 

Anders Thomasson 
Liungdahl, soldat 
25 år (åter GNU 
1732) 
Anders Andersson, 
dräng 20 år 
Lars Börgesson, 
dräng 2 6 år 
Lars Svensson, 
smed 

Kierstin Anders 

dotter 26 år 

Erich Nilsson, 

dräng 24 år 

Sven Joensson, 
dräng 

Måns Andersson, 

dräng 22år 

Hans Jöransson, 

dräng 16 år 
Per Högman, 
skräddare 68 år 
Eric Andersson, 
gosse 13 år 

Per Månsson, 
dräng 2 0 år 
Nils Axelsson, 
bonde 
Lars Nilsson, 
dräng 22 år 

Anders Persson, 
skomakare 60 år gift? 

Per Hansson, bonde 

54 år, änkling 

Håkan Andersson, 

dräng 21 år 

Per Mickelsson, 

dräng 19 år 
Jonas Gustafsson, 

vallpojke 18 år 
Johan Bånge, 
gift soldat 
Oluf Svensson, 
dräng 19 år 
Anders Olufsson, 
dräng 16 år 

1724 8/2: 
1724 30/4 
1725 10/3 

1725 31/5 

1726 11/10 

1727 16/11 

1727 4/12 

1729 8/3 

1729 17/4 

1729 16/12 

1730 21/10 

1732 23/3 

1734 19/2 

1735 14/4 

1737 14/10 

1738 14/12 

1740 7/2 

1740 15/11 

1743 10/2 

1743 5/12 

1744 1/12 
GLA, YZ ??? 

1745 14/2 

1745 17/4 

1747 28/2 

1747 21/4 

1748 13/10 

1748 15/10 

1749 12/6 

1723 22/11 AI? 
GLA, YZ 2414 

1727 2/10 AI? 
GLA, YZ 1317 

1729 8/10 EVAC: 3 
GHA 

1733 2/10 AI? 

GLA, YZ 1318 

1734 24/7, 23/10 

AI? GLA, YZ 1774 

1737 6/8 EVAC:4 

nr 87, GHA 

1740 9/9, 4/10 AI? 
GLA, YZ 1536 

1743 12/10 AI? 
GLA, YZ 2259 
1744 21/9 AI? 

1744 11/10 AI? 

GLA, YZ 2363 

1746 1/7 AI? 

GLA, YZ 2363 

1747 1/7 AI? 

GLA, YZ 1537 

1748 8/9, 10/9 
AI?, GLA 
1746 18/6 AI? 
GLA, YZ 1853 
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GP60 Kulling 

GP61 Sundal 

GP62 Mark 

GP63 Kulling 

GP64 Ale 

GP65 Elfsborgs 
regementskrigs 
Redvâg och ÂS 

GP66 As 

GP67 As 

Summa 

mål individer 

67 68 

GRl Läckö grevskap 

GR2 Läckö grevskap 

GR3 Kinna 

GR4 Kåkind 

GR5 Viste 

Magnus Töresson, 1749 16/12 
frälsebonde 2 3 år 
ånkling/gift?? 

Jacob Hedberg, 1750 11/10 

soldat 28 år 

Anders Svensson, 1751 4/10 

ung dräng 

Erik Jonsson, 1751 16/4 

drång 19 år 

Gunnar Larsson, 1751 17/12 
bonde, 30 år 
änkling? 
Anders Andersson 1753 26/5 
Westgiöte 
gift soldat 40 år 
Per Hansson, 1753 22/10 
gift inhyses 57 år 
Anders Andersson, 1753 9/12 
nämndeman vs ryt 
tåren Johan Gundberg 
med syster Brita 
Andersdtr ang rykte 
om Anders respektive 
drängen Johan Nilsson 

1749 22/11 AI? 
GLA, YZ 1537 

1751 9/3 AI? 

GLA, YZ 1538 

1751 da? AI? 

GLA 

1753 5/4 (As) 
CMB s. 125 

1753 1/10 CMB 
s. 133 
1753 17/10 AI? 
GLA. 

återfalls 

förbrytare 

rannsakning 

bevarad 

49 

diarie notering 

ej resolution 

SKARABORGS LÄN R 

Sven Carlsson 

Asmun Ericksson, 
dräng 
Pär Bängtsson, 
70 år 
Bengt Persson, 
drång 20 år 
Sven Jonsson, 
gift gammal gubbe 

1638 8/11 

1645 17/6 

1661 1/4 

1666 29/3 

1666 29/10 

1638 16/10 EVAA: 8 
GHA 
1645 2/6 EVAA:22 
GHA 
1661 26/3 EVAA: 38 
GHA 
1666 27/2 EVAA:47 
GHA 
1666 ? EVAA:47 

GHA 
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GR6 

GR7 

GR8 

GR9 

GRIO 

GRU 

GR12 

GR13 

GR14 

GR15 

GRl 6 

GR17 

GRl 8 

GR19 

GR20 

GR21 

GR22 

GR2 3 

GR24 

GR2 5 

GR2 6 

GR27 

GR2 8 

Vadsbo 

Låckö grevskap 

Vartofta 

Skåning 

Viste 

Vartofta 

Viste 

Kåkind 

Mariestads 
kåmnärsrätt 
och rådstuga 
Gudhem 

Skåning 

Vartofta 

Vadsbo 

Kinnafjärding 

Lidköping 

Skåning 

Åse 

Vartofta 

Barna 

Skåning 

Vadsbo 

Vadsbo 

Vartofta 

Anders Svensson, 
gift vs svågern 
Jöns Joensson 
Hålie Bengtsson, 
dräng 15 år 
Anders Olofsson, 
gammal gift soldat 

Bryngel Nilsson, 

gift 

Erich Andersson, 
drång 

Sven Andersson vs 

Zachris Chris 

tophersson 

Ingemar Larsson, 
gift 

Anders Persson, 
dräng 
Bengt Nilsson, 
sventjånare 

Olof Nilsson, 
dräng 
Bryngel1 Skumpe, 
vs Kierstin 
Torstensdotter 
Erick Böriesson, 
dräng 16 år 
Olof Ambiörnsson, 

sventjänare 

Anders Larsson, 

pojke 14 år vs 

hustrurna Märit 
Svensdtr o Ingiärd 

Andersdotter 

Erich Andersson, 

dräng 16 år 

Mattis Bengtsson, 
dräng 16 år 
Anders Andersson, 
dräng 20 är 
Lars Nilsson, 
drång 17 år 
Joen Bengtsson, 
gift soldat 
Olof Persson, 
dräng 25 år 
Lars Larsson Smed 
vs hustru Cecilia 
Larsdtr ang Lars 
8 årige son 

Jöns Svensson, 

dräng 20 år 

Sven Svensson, 

soldat 

1670 19/2 

1670 21/11 

1670 ? 

1671 3/6 

1671 2/12 

1672 23/10 

1672 23/10 

1680 8/12 

DI 
1683 23/11; 
1684 2/12 
DI 
1685 10/3 
DI 
1686 28/9 
DI 

1687 5/9 
DI 
1688 3/4 : 

1688 23/4 

DI 
1692 12/12 

DI 

1693 8/7 

1693 23/11 

1695 5/10 

1695 21/11 

1695 ? 

1697 11/9 

1698 23/3 

1699 7/3 

1702 7/3 

1669 2/11 EVAA: 51 
GHA 

1670 da EVAA: 51 
GHA 
1670 12/4 EVAA: 51 
GHA 

1670 17/8, 17/11 

EVAA:47, GHA 
1671 26/6 EVAA:47 

1672 12/2 EVAA:54 

GHA 

1672 23/9 EVAA:54 

GHA 
1680 17/5, 15/9 
AI? GLA, XY 1851 

1685 23/2 AI? 
GLA, XY 1482 

1687 30/7 AI? 
GLA, XY 2286 

1692 12/2 

GLA 

1695 17/6 BII: 
GHA 
1695 18/11 BII: 
GHA 
1695 7/10, 11/12 
BII: GHA 

9 9 9 9 999 

1699 21/2 AI? 

GHA, JR 224 

1702 10/2 AI? 

GLA, XY 2287 
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GR29 

GR30 

GR31 

GR32 

GR3 3 

GR34 

GR35 

GR3 6 

GR37 

GR3 8 

GR39 

GR40 

GR41 

GR42 

GR43 

GR44 

GR45 

GR46 

GR47 

GR48 

GR49 

GR50 

GR51 

GR52 

GR53 

GR54 

Vadsbo 

Skövde rådstuga 

Kinna 

Kåkind 

Barne? 

Valla 

Kåkind 

Vilske 

Vartofta 

Ås? Åse? 

Gudhem 

Kålland 

Vartofta 

Vadsbo 

Skåning 

Vadsbo 

Gudhem 

Kåkind 

Vadsbo 

Gudhem 

Kålland 

Vartofta 

Vadsbo 

Kåkind 

Vadsbo 

Vadsbo 

Lars Svensson, 
drång 
Lukian Harasker, 
rysk krigsfånge 
Erich Svensson, 
drång 20 år vs 
drängen Olof 
Bengtsson 18 år 
Sven Håkansson 
Kiåmpe soldat 2 3år 
Måns Andersson 
drång 

Anders Andersson, 
torpare 

Anders Jonsson, 

gift! 17 år! 

Anders Jonsson, 

drång 

Anders Larsson, 

dräng 20 år 
Per Andersson, 
soldat 18 år 
Hans Landström, 
dragon 17 år 
Bengt Bengtsson, 
dräng 20 år 
Lars Jonsson, 
dräng 22 år vs 
pigan Catharina 
Håkansdotter 16 år 
Olof Håkansson, 
drång vs pigan 
Brita Bengtsdtr 
Abraham Nilsson, 
dräng 20 år 

Lars Olofsson, 
gästgivare 

Sven Larsson, 

dräng 

Bengt Biörnsson, 

dräng 15 år 

Johan Svensson, 

pojke 7 år 

Lars Larsson, 
dräng 20 år 
Bengt Bryngélsson 
dräng 17 år 
Jöns Jonsson, 
dräng 20 år 
Oluf Bengtsson, 
bonde änkling 57år 
Gabriel Andersson, 
dräng 20 år 
Oluf Bengtsson, 
dräng 17 år 
Nils Larsson, 
tiggare 30 år 

1706 20/11 

1711 6/11 

1712 10/2 

1711 2/11: 
1712 15/2 
1713 11/6 

1713 3/12 

1714 17/3 

1714 26/11 

1715 24/10 

1716 29/10: 
1716 27/11 
1721 25/2 

1721 23/10 

1723 21/2 

1724 4/11 

1727 11/2 

1727 28/11 

1729 11/12 

1730 9/2 

1730 2/12 

1731 11/12 

1732 5/2 

1733 7/5 

1733 15/10 

1734 9/10 

1735 18/6 

1735 26/7 

1711 2/8, 17/8 AI? 
GLA 

1711 13/9 AI? 
GLA. XY 1854 

1714 10/2 AI? 

GLA, XY 1854 

1714 14/10 1714 

AI? GLA, XY 2556 

1721 17/1 AI? 
GLA, XY 1485 
1721 9/8 AI? 
GLA, XY 1989 
1722 1/10 AI? 
GLA, XY 2289 

1726 13/10, 25/10 
AI? GLA, XY 2190 

1729 6/11 AI? 

GLA, XY 1485 

1731 9/11 AI? 
GLA, XY 1990/91 

1733 da? AI? 
GLA, XY 1563 

1735 da? AI? 
GLA, XY 1563 
1735 5/7 AI? 
GLA, XY ? 
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GR55 

GR56 

GR57 

GR58 

GR59 

GR60 

GR61 

GR62 

GR63 

GR64 

GR65 

GR 66 

GR67 

GR68 

GR-69 

GR7 0 

GR71 

GR72 

GR73 

GR7 4 

GR7 5 

GR7 6 

GR77 

GR78 

GR7 9 

GR80 

GR81 

Kinna 

Skåning 

Vartofta 

Vadsbo 

Vadsbo 

Kinna 

Vadsbo 

Vadsbo 

Vadsbo 

Kinnafjärding 

Skåning 

Vilske, 

Ammiraiitets 
underrätten 
i Karlskrona (K) 

Valla 

Kinnafjärding 

Kålland 

Gudhem 

Vilske 

Kinnafjärding 

Vadsbo 

Barne 

Kålland, Rege 

mentsråtten i 
Göteborg 

Kåkind 

Skåning, 
Kinna 
Kålland 

Vartofta 

Kåkind 

Vadsbo 

Anders Olufsson, 

gosse 14 år 

Olof Andersson, 
dräng 15 år 

Erik Jonsson, 
dräng 18 år 
Jonas Arfwidsson, 
dräng 19 år 
Sven Jonsson, 
dräng 15 år 
Arfwid Bängtsson 
dräng 20 år 
Jahn Jahnsson, 
dräng 40 år 
Erich Olofsson, 
dräng 17 år 

Johan Eliasson, 

dräng 13 år 
Johan Eliasson, 
torpare 

Sven Andersson, 

dräng 18 år 

Anders Florin, 

båtsman 

Adolph Persson, 
dräng 24 år 
Sven Månsson, 
dräng 

Lars Andersson, 
t rädgårdsmäs t are 
Petter Andersson, 
dräng 3 5 år 
Olof Nilsson, 
dräng 26 år 
Erik Olufsson, 
dräng 22 år 

Anders Johansson, 

dräng 23 år 

Lennart Unge, 

frålsefogde 20 år 

Per Mattijson 

Lustig soldat 38år 

Elias Andersson, 
kronorättare 
Hans Johansson, 
dräng 
Sven Börjesson 

gift bonde, 37 år 
Anders Svensson, 
reservsoldat/dräng 
Carl Larsson, 
dräng 2 6 år 
Jonas svensson, 
dräng 26 år 

1736 4/10 

1736 14/10 

1737 11/3 

1738 13/12 

1738 13/12 

1739 31/10 

1741 10/3 

1741 9/10 

1741 28/11 

1742 7/2 

1742 12/10 

1743 27/10 

1744 5/10 

1744 17/4; 

1746 19/3 

1746 16/10 

1746 16/10 

1746 19/11 

1746 8/11 

1746 12/12 

1747 7/4 

1748 5/5 

1748 16/5 

1750 17/4; 
R3000 

1751 30/7 

1751 11/12 

1752 4/4 

1736 13/9 AI? 

GLA, XY 2191 

1738 
GLA, 
1739 
GLA, 
1741 
GLA, 
1741 
GLA, 

1741 

GLA 

da? AI? 
XY 1565 
16/6 AI? 
XY 1749 
19/2 AI? 
XY 1656 
27/7 AI? 

XY 1656 

4/11 AI? 

1742 12/4, 25/5 

GLA, XY 2192 

1743 22/10, 1744 
18/2 AI? GLA, 
XY 1807 
1746 8/3 AI? 
GLA, XY 1992 
1746 7/6 AI? 
GLA, XY 1847 

1746 13/6, 30/7 
AI? GLA, XY 1807 

1746 18/10??? 

AI? GLA 

1747 da? AI? 

GLA 

1748 15/2 AI? 
GLA 
1748 28/3 (Kinna) 
AI? GLA, XY 1750 
1750 22/2 AI? 

GLA, XY 1993 

1751 11/11 AI? 
GLA XY??? 
1752 6/3 AI? 
GLA 
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GR82 Valla 

GR83 Skåning 

GR84 Valla 

GR85 Vadsbo 

GR86 Vartofta 

GR87 Kålland 

Eric Andersson, 

Westerberg 

ryttare 29 år 

Jonas Andersson, 

drång 16 år 

Sven Svensson, 
drång 16 år 
Hans Nilsson, 
drång vs hustru 

Lisken Andersdtr 
Johan Månsson 
drång 17 år 
(åter G020 1754) 
Lars Eriksson, 
dräng 15 år 

1752 14/4 

1752 21/4 

1753 15/5 

1753 15/3 

1753 8/2 

1754 15/8 

1751 12/10 AI? 

GLA, XY 2194 
1753 10/2 AI? 
GLA 
1753 22/1 Ala : 39 
GLA 

1754 31/5 AI? 
GLA, XY 1994 

Summa 
mål individer 

87 87 

återfalls 
förbrytare 

rannsakning 
bevarad 
56 

diarie notering 
ej resolution 

1 

VÄRMLANDS LÅN S 

GSl 

GS2 

GS3 

GS4 

Wermlands 
bergslag 
Karlstad 

Karlstad 

Karlstad 

Oluff Salomonson 
drång 
Bengt Larsson 

Nils Bengtsson, 
drång 20 år 
Anders Larsson, 
dräng 20 år 

1647 7/5 

1650 

1653 13/10 

1653 14/10 

1647 8/1 EVAA:24 

GHA 
1649 1/12 EVAA: 36 
GHA 
1653 26/8 EVAA: 36 
GHA 
1653 8/9 EVAA: 36 
GHA 

GS5 Ölme 

GS6 Visnum 

GS7 Philipstads 
rådstuga 

GS8 Karlstad 

GS9 Karlstad 

GS10 Fryksdal 

GSll Nås 

GS12 Visnum 

GS13 Jösse 

GS14 Östra Sysslet 

Måns Svensson, 
soldat 

Nils Abrahamsson, 
dräng 19 år 
Halfward Olufsson, 
dräng 16 år 
Lars Nilsson, 

gift 

Andreas Brenolphi, 
skolgosse 

Marit Olofsdotter 

ladugårdspiga 20 år 

Sven Andersson, 

gift man 

Anders Erichsson, 
dräng 20 år 
Per Börjesson, 
soldat 
Lars Jonsson, 
dräng 17 år 

1657 23/3 

1664 20/11 

1664 29/2 

1666 23/10 

1668 2/11 

1672 18/10 

GHA 

1674 3/4 

1681 2/12 

1681 2/12 

1681 5/11 

1656?7? EVAA: 42 

GHA 
EVAA:42 
GHA 
EVAA:42 
GHA 
1666 da? EVAA:47 

GHA 
1668 da? EVAA:49 

GHA 

1672 da? EVAA:54 

1674 3/3 EVAA:58 

GHA 
1681 7/10 EVAA:62 
GHA 
1681 26/5 EVAA:62 
GHA 
1681 11/10 EVAA: 62 
GHA 
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GS15 Nås 

1682-1692 LUCKA 

GS16 Älvdalen 

GS17 Kil 

GS18 Näs 

GS19 Philipstad 

GS20 Ölme, Kristine 
hamns rådstuga 

GS21 Kil 

GS22 Philipstads 
bergslag 

GS2 3 Stångenäs 

GS24 Älvdal 

GS2 5 Visnum 

GS2 6 Grums 

GS27 Grums 

GS28 Jösse 

GS29 Gillberg 

GS30 Nås 

GS31 Grums 

GS32 Kil 

GS3 3 Karlskoga bergs 
lag, Amirali 
tetsunderrått 
Karlskrona 

GS34 Visnum 

GS35 Jösse 

GS3 6 Philipstads 

bergslag 

GS37 Visnum 

GS3 8 Ölme 

Anders Hansson, 
drång 17 år 

Daniel Jonsson, 

norsk drång 

Pehr Olufsson, 

dräng 55 år 

självmord 

Oluf Böriesson, 

ogift soldat 30 år 

Lars Hansson, 
gift 20 år 
Brynte Eriksson, 
gift soldat 
Per Jönsson, 
gift man vs 
svågern Nils 
Eriksson 
Måns Jonsson, 
dräng 20 år 
Jacob Gregersson, 

23 år 
Johan Matsson, 

dräng 

Lars Olufsson, 
soldat 

Anders Danielsson, 

soldat 20 år 

Anders Biörnsson, 

skomakardrång 
Jöns Olofsson, 

drång 17 år 
Erich Persson, 
soldat 22 år 
Mats Andersson, 
dräng 
Anders Torstensson 
dräng 20 år 
Elof Elofsson, 
gosse 16 år 
Erik Erichsson 
Krage båtsman 
22 år 

Olof Jonsson, 

dräng 16 år 

Nils Nilsson, 

drång 17 år 

Erich Erichsson, 

dragon 74 år gift? 

Erich Persson, 

vallpojke 12 år 

Lars Johansson, 

tiggare, 20 år 

1696 22/9 AI? 

GLA, YZ 3453 

1681 10/12 1681 da? EVAA:62 

GHA 

1693 8/2 

1693 8/8 

1696 6/11 

1700 14/6 

1700 25/4 

1700 18/10 

1703 11/4 

1705 7/11 

1713 23/4 

1713 23/10 

1714 6/4 

1714 9/10 

1714 19/10 

1714 5/11 

1715 3/11: 
All:9 GHA 
1716 22/10 

1719 5/12 

1721 5/10 

1721 31/10 

1723 13/5 

1724 16/4 

1725 6/10 

1725 7/10 

1700 27/8 AI? 
GLA, YZ 3200 

1703 da? AI? 
GLA, YZ ?? 

1713 26/1 AI? 

GLA, YZ 3 62 6 

1713 7/7 AI? 

GLA, YZ 3521 
1714 16/2 AI? 

GLA, YZ 2970 

1714 7/10 AI? 

GLA, YZ 3021 
1714 1/10 AI? 
GLA, YZ 2901 

1719 27/10 AI? 
GLA, YZ 3201 

1721 22/8 AI? 

GLA, YZ 3521 

1723 da? AI? 

GLA, YZ ?? 

1725 11/8 AI? 

GLA, YZ 3521 

1725 11/8 AI? 

GLA, YZ 3751 
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GS 39 Philipstads Lars Nilsson 12år, 1726 15/10 1725 11/8 AI? 

bergslag Nils Johansson 10 
vallpojkar 

GLA, YZ ? ? ? ? 

GS40 Visnum Bengt Jönsson, 
gammal dräng 

1730 5/10 1730 
GLA, 

20/8 AI? 
YZ 3522 

GS41 Näs Jon Bängtsson, 
dräng 20 är 

1730 3/10 1730 
GLA, 

20/8 AI? 
YZ 3455 

GS42 Kil Olof Elofsson, 
dräng 60 är 

1730 23/10 -

GS43 Kil Bängt Olufsson, 

gammal man 60 är 

gift? 

1731 10/5 1731 
GLA, 

24/4 AI? 

YZ 3202 

GS44 Fryksdal Pär Jönsson, 

dräng 16 är 

1731 20/10 1731 

GLA, 

6/9 AI? 

YZ 2750 

GS45 Gillberg Olof Olofsson, 
gift soldat 

1731 12/11 1731 

GLA, 

da? AI? 

YZ 2902 

GS46 Karlstads 
rådstuga 

Johan Johansson, 
lärogosse 20 är 

1732 18/10 -

GS47 Fryksdal Niels Nielsson, 
60 år gift? 

1732 26/10 

GS48 Nås Oluf Andersson, 
dräng 19 år 

1732 29/11 1732 
GLA, 

30/9 AI? 
YZ 3456 

GS49 Kil Per Eriksson, 
dräng 20 år 

1733 9/2 1732 
GLA, 

1/12 AI? 
YZ 3202 

GS50 Karlskoga, Pär Månsson, gift 1734 25/11 1734 12/6 AI? 
Färnebo dagsverkskarl 3 5 år GLA, OP 3591 

GS51 Fryksdal Per Eriksson 34år 
änkling, smältare 

1735 6/3 1735 27/1 AI? 

GS52 Karlskoga 

härad 
Johan Nilsson, 
dräng 18 år 

1736 18710 ~ 

GS53 Visnum Hans Hansson, 1737 12/12; 1738 20/3 AI? 

gosse 18 år 1738 3/6 YZ 3522 
GS54 Visnum Jonas Johansson, 

gosse 15 år 

1738 17/3 ~ 

GS55 Våse Daniel Sandberg, 

gift soldat 29 år 

1738 11/10 1738 

GLA, 

28/3 AI? 

YZ 3573 

GS56 Philipstads Johan Nilsson, 

dräng 21 år 

1738 3/11 1738 

GLA, 

da? AI? 

? 

GS57 Väse Olof Pärsson, 
dräng 20 år 

1739 12/10 

GS58 Näs Johan Nilsson, 
dräng 18 år 

1739 10/11 1739 
GLA, 

5/9 AI? 
YZ 3546 

GS59 Kil Oluf Hindrichsson, 
fräng 20 år 

1741 30/3 1741 
GLA, 

16/2 AI? 
YZ 3204 

GS60 Fryksdal Olof Ericksson, 
änkling soldat 56år 

1744 
GLA, 

2/3 
YZ 2630 

1744 27/1 AI? 

GS61 Philipstads Jonas Simonsson, 1744 11/10: 1744 2/4 AI? 
bergslag dräng GLA, YZ 2825 

GS62 Visnum Lars Svensson, 
dräng 20 år 

1744 4/10 ~ 

GS63 Karlstads 
kämnärs och råd 

Börje Svensson 
Sveman, soldat 

1744 5/10 ~ 

GS64 Näs Sven Johansson, 

ung dräng (åter 

GS80 1747) 

1744 8/11 1744 

GLA, 

14/8 AI? 

YZ 3457 

GS65 Gillberg Anders Mattsson 
Stålnacke 20 år 

1745 27/4 1745 
GLA, 

9/3 AI? 
YZ 2903 
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GS66 Älvdal Halfwar Jonsson, 1745 27/4 -

vargeringskarl 
GS61 Fryksdal Erik Staffansson 1745 18/2 1745 23/1 AI? 

dräng 26 år, GLA, YZ 2631 
GS68 G rums Eric Olofsson, 1746 7/2 1745 17/8 AI? 

dräng 21 år GLA, YZ 2972 
nåmndemannason 

GS69 Näs Hans Andersson, 1746 12/2 1745 6/11 AI? 
dräng 18 år GLA, YZ 3457 

GS70 Nås Nils Olofsson, 1746 8/2 1745 5/11 AI? 
gift torpare 45år GLA, YZ 3457 

GS71 Näs Nils Olsson, 1746 5/6 1746 12/3 AI? 
torpare 66 år, GLA, YZ 3457 
änkling 

GS72 Väse Per Svensson, 1746 6/10 1746 28/7 AI? 
dräng KOLLA!!!!!!! 

GS73 Karlstads Bengt Hörling, 1747 7/2 1746 da? AI? 

tingslag. guardessoldat 28 år GLA 
Krigsrätt Sthlm 

GS74 Philipstads Thomas Persson, 1747 9/2 -

dansk man, 71 år 
GS75 Kil Lars Nilsson, 1747 25/2 1747 16/1 AI? 

dräng 23 år GLA, YZ 3206 
GS7 6 Näs Sven Johansson, 1747 6/10 1747 11/3 AI? 

dräng 20 år GLA, YZ 3457 
GS77 Kil Håkan Nilsson, 1747 10/2 1747 17/1 AI? 

gift karl GLA, YZ 3206 
GS7 8 Ölme Jonas Almgren, 1748 11/10 -

dräng 20 år 
GS79 Philipstads Jonas Eliasson, 1750 6/10 -

bergslag vargeringskarl 
GS80 Gillberg Erik Pärsson, 1750 6/10 -

dräng 21 år 
GS81 Ny eds Petter Olsson, 1750 10/12 1750 29/10 AI? 

bergslag vallpojke 15 år GLA, YZ 3406 
GS82 Philipstads Petter Olufsson, 1750 3/12 1750 2/10 AI? 

bergslag dräng 22 år GLA, YZ ??? 

GS83 Jösse Anders Andersson, 1750 14/12 1750 13/9 AI? 

dräng 3 6 år GLA, YZ 3024 

GS84 Jösse Olof Hindrichsson, 1750 10/12 1750 15/9 AI? 

vallpojke 12 år GLA, YZ 3024 

GS85 Fryksdal Lars Persson, 1751 25/10 1751 17/6 AI? 

Dräng 28 år GLA, YZ ??? 
GS86 Karlstads Sven Jonsson Ahl 1751 11/12 1751 20/11 AI? 

tingslag ström artillerikarl GLA 

GS87 Kil Per Eriksson, 1752 2/11 1752 7/10 AI? 

gift karl 30 år GLA, YZ 3207 

GS88 Nordmark Erik Jöransson, 1752 23/11 1752 7/10 AI? 

dräng 15 år GLA, YZ 3308 

GS89 Karlstads Carl Jeansson 1752 21/4 1752 5/2 AI? 

tingslag Hoflanda, soldat GLA, YZ 3161 

GS90 Fryksdal Halfward Larsson, 1753 11/10 1753 30/7 AI? 

dräng 20 år GLA, YZ 2633 

GS91 Karlstads Johan Johansson 1753 17/2 -

kämnärs och råd Köppel, gosse 

GS92 Kristinehamns Anders Nilsson, 1753 11/4 -

rådstuga dräng 

GS93 Karlskoga Lars Larsson, 1754 9/10 1754 2/9 AI? 

dräng 19 år GLA, OP 3594 

GS94 G rums Olof Börjesson, 1754 26/10 -

torpare 
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APPENDIX. Ett arbetsmetodiskt problem - statistiken och domstolarnas 
underställningspraxis 

Metoden att utgå från hovrättsmaterialet innebär många fördelar 
men också problem och betydande felkällor som fordrar en utförlig 
kommentar. Statistiken i diagram 1 redovisar mål som underställts 
hovrätterna. Men förutom de luckor i materialet som redan har 
redovisats har den statistiska bilden även påverkats av förändringar 
i understållningspraxis. 

Domstolarnas skyldighet att underställa hovrätten vissa mål 
reglerades första gången i 1614 års rättegångsordning punkt 16, där 
det heter att hovrätten skall skärskåda och uttala sig om "alla 
livssaker" innan dom verkställdes. Någon närmare precisering av 
brottskategorier gjordes inte. Men redan i punkten 17 gjordes 
undantag för "grova offentliga missgärningar" som inte kunde benådas 
"utan Guds synnerliga förtörnelse och de enfaldigas förargelse"; 
nämligen kätteri, tidelag, våldtäkt, barnamord, uppenbart mord, 
röveri och dråp under vissa omständigheter. I sådana mål fick 
ståthållarna och senare landshövdingarna fullmakt att efter 
föregången fullständig bekännelse och dom på tinget, låta verkställa 
dödsstraffet utan föregående underställning. Denna fullmakt kvarstod 
formellt fram till 1687-*- och utnyttjades bevisligen i tidelagsmål så 
sent som 1662.^ Risken är alltså att en stor del av rättsfallen från 
1600-talet inte finns med i hovrätternas resolutioner och att 
arbetsmetoden är i stort sett oanvändbar för statistiska ändamål 
före 1600-talets slut. Det mesta talar för att en sådan slutsats år 
förhastad. 

För det första återfinns ända från hovrättens första tid 
åtskilliga mål med full bevisning som skickats in för underställning 
trots rättegångsordinantians stadgande. Till en början vägrade 
hovrätten att befatta sig med dessa rannsakningar, ibland i mycket 
bryska ordalag som tyder på att undantagsregeln närmast uppfattats 
som ett underställningsförbud.^ Istället hänvisade hovrätten 
ståthållaren eller landshövdingen "att råtta sig efter ordinantian", 
men redan under 1640-talet skedde detta allt mer sällan och efter 
1652 inte alls, åtminstonne inte i tidelags och barnamordsmål. 
Istället utfärdade hovrätterna även i dessa fall ett formellt 
utslag. Enligt Almquist var det tidiga underställningsförbudet i 
praktiken upplöst för tidelagsmål redan 1644.^ För statistikens del 
är det väsentligt att hovrättens svar trots allt finns med i 
materialet även om man vägrade att utfärda någon resolution. 

Regeln om omedelbar exekution innebar inte heller att 
instansordningen och hovrättens kontrollerande funktion sattes ur 
spel. Underrätten och landshövdingen hade som vanligt skyldighet att 
skicka in rannsakningen och en rapport om den verkställda domen till 
hovrätten.5 Hovrätterna kunde i sådana fall utfärda en kortfattad 
resolution med godkännande av exekutionen i efterhand.^ Att 
avrättningar verkställts utan föregående underställning behöver 
alltså inte betyda att målet saknas i hovrättsmaterialet. 

Det är naturligtvis osäkert hur konsekvent denna praxis 
tillämpades. Men belysande nog försvinner konfirmerande 
efterhandsresolutioner ur arkivmaterialet ungefår samtidigt som 
hovrätternas hänvisningar till ordinantian upphör.^ Det innebår 
troligen att exekutioner hädanefter endast undantagsvis verkställdes 
utan föregående underställning. 1680 skriver till exempel 
landshövdingen i Östergötland angående en person som angivit sig 
själv och bekänt ett flertal begångna tidelag att "ändock 
Rättegångsordinantian kunde giva anledning, utan något vidare 
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uppskov låta executionen vinna sin fullbordan" så har landshövdingen 
trots detta "i anseende till den respekt som Kongl. Rätten äger och 
bör hava" låtit skicka in rannsakningen och avvaktat med exekutionen 
i väntan på hovrättens "approbation" (godkännande).^ 

Endast en systematisk genomgång av underrätternas domböcker kan 
ge säkra besked. En genomgång har gjorts av renoverade domböcker 
från Gävleborgs län under perioden 1654-1663 med endast ett mål där 
dödsdomen verkställdes enligt undantaget i punkt 17. Det tyder på 
att något större antal avrättningar för tidelag och barnamord 
knappast har verkställts utan att ha låmnat spår i hovrätternas 
resolutioner.^ 

Undantaget i punkt 17 gällde endast när den anklagade hade 
bekånt och var överbevisad om sin skuld. Når fullt bevis inte var 
för handen eller tveksamhet rådde skulle domen underställas i vanlig 
ordning. Det gållde även när underrätten hade friat den anklagade. 

Den sistnämnda principen tycks inte ha varit helt förankrad hos 
alla underrätter och landshövdingar under 1600-talet. I ett brev 
till underdomarna från 1686, ansåg sig Svea Hovrätt nödsakad att 
påpeka att alla mål som gållde livet men där den anklagade fälldes 
till något annat straff ån dödsstraff eller blev helt frikänd, måste 
utan undantag underställas hovrätten. Hovrätten hade blivit 
underrättad om att försummelser mot denna regel fortfarande förekom 
trots att det, enligt hovrättens brev, stred mot såväl 
rättegångsprocessen som hennes Maj:t Drottning Kristinas resolution 
från 1651.10 

Flera exempel från 1600-talet tyder på att det främst var 
rannsakningar av personer som blivit misstänkta på grund av ett 
utspritt rykte och sedan frikänts, som kunde lämnas utan 
underställning.11 Bara några månader innan hovrättens brev skickades 
till underrätterna friade till exempel häradsrätten i Rättviks 
tingslag bonden Erich Olofsson från ett allmänt rykte om tidelag 
utan att underställa domen. Erichs egen hustru hade berättat för 
grannnhustrun att hon funnit mannen i fähuset. Ett rykte spreds och 
Erich fängslades och fördes till arresten i Falun. Under 
rannsakningen bad hustrun sin man om ursäkt och beklagade sitt 
obetänksamma yttrande. Rätten fann att ryktet var grundlöst och 
Erich frikändes.^ Denna typ av mål, som för enkelhetens skull kan 
kallas ryktesmål (åtalet väckt av lånsman på grundval av allmänt 
rykte till skillnad från åtal väckta av länsman efter vittnes eller 
annans angivelse) år således underrepresenterade i statistiken före 
1686, även om enstaka exempel är kända också från senare tid. 

En viss osäkerhet finns också för mål där en beryktad person 
instämde en annan person inför rätten för ryktesspridning och 
årerörig beskyllning. Till en början gällde denna kategori av mål 
(fortsättningsvis betecknade som förtalsmål) ryktesspridning och 
osanna beskyllningar och inte misstanke för tidelagsbrott. Â andra 
sidan fanns det inget som hindrade den instämde personen från att 
försöka bevisa att det fanns saklig grund för tillvitelserna, eller 
att domaren på eget initiativ grep in och startade en undersökning 
av den antydda tidelagshandlingen.En viss prövning av det 
påstådda förtalets trovärdighet företogs alltid av rätten oavsett 
parternas agerande. 

Gränsen för när ett förtalsmål övergick till att handla om 
misstanke för tidelagsbrott var således flytande. I praktiken tycks 
i första hand sådana förtalsmål ha underställts där starka 
misstankar riktades mot kåranden. Det innebar i de flesta fall att 
den instämde personen inte bara stod fast vid sina ord utan också 
påstod att han eller hon hade sett kåranden i gärningen.^^ Några av 
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dessa mål slutade också med att käranden erkände antingen uppsåt 
eller fullbordad gärning.^ 

Men också når den instämde personen i ett förtalsmål 
misstänktes för att uppsåtligen ha utspritt lögnaktiga beskyllningar 
kunde underställning vara aktuell. Ett utspritt lögnaktigt tal kunde 
under vissa omständigheter jämställas med falsk angivelse och 
straffas enligt talionsprincipen "lika för lika", det vill säga att 
angivaren kunde dömas till det straff som skulle ha drabbat den 
angivne i fall denne befunnits skyldig.^ 

Mellan dessa ytterligheter finns emellertid ett antal 
underställda förtalsmål som varken ger uttryck för starka misstankar 
om begånget tidelagsbrott eller medvetet falska rykten.18 Exakt var 
gränsen gick för underställning och om denna har förskjutits under 
undersökningsperioden i sin helhet år således svårt att avgöra när 
det gäller förtalsmål. Det enda som med säkerhet kan sågas år att 
hovrättsresolutionerna endast representerar en del av allt det 
skvaller och den ryktesspridning om tidelag som instämdes på tingen. 
Â andra sidan utgjorde antalet underställda förtalsmål totalt sett 
en mycket liten andel av samtliga underställda mål och har trots 
vissa tydliga variationer i tid och rum inte påverkat 
föråndringsmönstret på något avgörande sätt.1^ 

Med hänsyn till understållningspraxis framstår perioden fram 
till 1685/1695 som minst tillförlitlig och klart underrepresenterad 
i statistiken. Efter 1687 skedde inga förändringar i 
understållningspraxis av betydelse för statistiken. 1734 års lag 
förvaltade i detta avseende endast den praxis som utvecklats under 
1600-talet.^ För tiden efter 1680-talet är källmaterialet mer 
fullständigt bevarat, underställningsskyldigheten klarare utformad 
(med viss reservation för förtalsmålen) och jurisdiktionsområdena 
oförändrade. Allra mest tillförlitliga år siffrorna efter 1738 då 
hovrättsresolutionerna har kunnat kontrolleras mot diariematerial. 
Ändå är skillnaderna i siffrornas representativitet inte så stora 
att de allvarligt påverkar möjligheterna att göra jämförelser över 
t iden. 
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1 I den av Kungl. Maj t sta dsfästa instruktionen för landshövdingar den 28 januari 
1687, heter det att "ehuruväl Råttegångsordinantien honom tillåter uti några några 

mål strax och utan uppskov efter undfången dom, att exekvera låta; Så befinner 

Kongl. Maj:t likvål gott hår efter att förordna att alla mål skola komma under 
Hovrättens utslag förr ån någon exekution anställes", tryckt av Schmedeman (1706) 
s.llOO. Understållningsskyldigheten hade redan tidigare varit föremål för vissa 
modifieringar. I ett brev från Svea hovrätt den 1 mars 1686 (se nedan not 30) 
hånvisas således till en kunglig resolution från 1651 som skulle ha stadgat 
obligatorisk underställning av "alla de saker dår någon till livet anklagad bliver, 
inga undantagandes", vilket skulle kunna tolkas som att undantaget i 
rättegångsordinantians 17:de punkt var satt ur spel redan vid denna tidpunkt. Vid 
en första anblick kan också resolutionstextens formuleringar om "andra grova 
missgärningar" och "högmålsbrott" vid sidan av de särskilt uppräknade 
brottskategorier som alltid måste underställas, ge anledning till en sådan 
tolkning; Kongl Maj:ts Resolution den 4 november 1651, refererad i Abrahamsson 
(1726), S.670. Men i den två år senare följande straffordningen från 1653 som 
tillät underrätterna att i enlighet med hovrätternas praxis utdöma böter istället 
för det lagstadgade dödsstraffet för vissa brott, klargörs tydligt att övriga 
högmålsbrott skulle rättas efter lagen och råttegångsordinantien och domen "på sätt 

och vis som härtill är skedt", försändas till hovrätten för vidare resolution "i de 

fall som behövas, och i bere:de ordinantia icke uttryckas". Drottning Christinas 

straffordning den 18 maj 1653, tryckt i Schmedeman (1706), ss. 294-296. 

2 Svea Hovrätts brev till landshövdingen i Uppsala lån den 7/11 1662 angående en 

Mårten Andersson som blivit avrättad för tidelag i enlighet med 
rättegångsordinantians 17:de punkt. Hovrätten hade inget att erinra mot att 

dödsdomen verkställts utan föregående underställning men anmärker på att 
landshövdingen endast sänt in en vidimerad kopia av rannsakningen och domen. 

Hovrätten krävde att alla handlingar i dylika mål hädanefter skickades i orginal; 
Uppsala länsstyrelse, Landskansliet DIIea:6, ULA. 
3 se till exempel hovrättens svar på en insänd rannsakning från Luleå socken 1618, 
där det heter att "fogden tillskrives och påminnes att han oftare sådane grova 
saker icke hit opp försänder utan rätter sig efter hans Kongl. Majt. råttegångs 
ordinantie och låter dem stå sitt straff", Bechius- Palmcrantz juridiska samlingar, 
vol.7; folie 3. 
4 Almquist (193 8) sätter uppluckringen av understållningsförbudet för dödsdomar i 
tidelagsmål i samband med hovrätternas alltmer utbredda praxis att nedsätta de 
grymma dödsstraff som lagen stadgade, nämligen brännande på bål alternativt 
begravas levande. Almquist bygger på en anteckning i Bechius-Palmcrantz 
prejudikatsamling dår det framgår att hovrätten efter 1644 generellt fastställde 
domen till att den dömde först skulle halshuggas och den döda kroppen därefter 
brännas på bål. 
5 Svea Hovrätt påminner i ett brev daterat den 23/3 1658 landshövdingarna om deras 

skyldighet att årligen inleverera längder över samtliga executioner med särskilt 

omnämnande av de som verkställts efter ordinantians 17:de punkt; Uppsala 

lånsstyrelse, Landskansliet DIIea:6, ULA. Skyldigheten att i efterhand skicka in 

handlingarna i målet framgår av ovan citerade brev från Svea Hovrätt till 

landshövdingen i Uppsala län 7/11 1662. 
6 Det är möjligt att denna praxis tillämpades mera konsekvent av Göta Hovrätt. 
Exekutionen av Mårten Andersson 1662 tycks inte ha följts av någon utfärdad 
resolution av Svea hovrätt och resolutioner som bekräftar exekutioner i efterhand 
är överhuvudtaget sällsynta i materialet från Svea Hovrätt (endast ett fall finns 
bevarat som gäller tidelag SW4 1654) men desto talrikare i Göta Hovrätts arkiv. Det 
omvända förhållandet gäller i frågan om hovrättens praxis att endast hänvisa 
landshövdingen till att rätta sig efter ordinantian. 
7 Den senaste gången hovrätten hänvisade till ordinantian i tidelags och 
barnamordsmål var 1652 i anledning av ett underställt barnamordsmål från 
Östergötlands län, Göta hovrätts resolution 7/2 1652, Criminalia EVAA:34, men i 
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övrigt återfinns de flesta exemplen bland Svea Hovrätts resolutioner från 1630 och 

40-talen. Också når det gäller hovrättens approbation av redan verkställda 
exekutioner finns det senaste exemplet i Göta Hovrätts arkiv och gällde en redan 
verkställd exekution av tidelagaren Joen Eriksson från Södra Vedbos härad i 
Jönköpings län, GF4 1661. Endast ett ytterligare exempel finns från tiden efter 
1653 (GS 7 1660). 

8 Brev från landshövdingen i Östergötland till Göta Hovrätt 15/11 1680, bifogat 
bland akterna i målet GE12, Criminalia EVAA:62, GHA. 
9 Bedömningen grundar sig dels på de många exempel där underrättens dom 
underställts trots att den anklagade dömts till döden på uppenbara och fullständiga 
bevis och dels på det faktum att av de kända mål som inte återfinns bland 
hovrättens resolutioner, finns endast ett mål där en av underrätten utfärdad 
dödsdom inte avslutas med en notis i rannsakningstexten om att domen först skall 
underställas hovrätten. Målet gäller en ung dräng Olof Andersson som blivit tagen 
pä bar gärning och bekånt ett flertal tidelag alltifrån 17 års ålder. Häradsrätten 
i Österrekarne i Södermanland dömde honom till döden den 22 mars 1675 och 

remitterade domen "efter Råttegångs ordinantians 17. punkt till Höga Vederbörande 

att befordra till behörig exekution". Renoverade domböcker för 1675. Örebro m.fl. 

lån vol. 34, Svea Hovrätts Arkiv, RA. Som redan nämnts tillåter inte det ytterst 

bristfälligt bevarade källmaterialet från Södermanlands länsstyrelse någon kontroll 

av om Svea Hovrätt i detta mål utfärdade en resolution i efterhand. 

10 Svea hovrätts brev till underdomarna, 1 mars 1686, Stockholms stadsarkiv, 

Magistratens och Rådhusrättens arkiv, Skrivelser från hovrätten nrl 1656-88, SS. 
Ett brev med likartat innehåll utgick enligt Abrahamssons kommentar till Landslagen 
redan den 12 april 1679; Abrahamsson (1726), s. 670 . 
11 Några tidiga exempel på rannsakningar av rykten som ej underställts hovrätten 
återges av Bertil Waiden i Lag och rått i Noraskoga, s 91-93 (1638, 1647, 1654, i 
samtliga fall frikändes den beryktade personen). 

12 Rättviks tingslag, ordinarie häradsting 15/1 1686, Renoverade domböcker för 
Kopparbergs lån, vol. 21, fol. 334-334v, Svea hovrätts arkiv, RA. Sedvanlig notis 
om underställning saknas i protokollet och målet återfinns inte heller bland 
hovrättens resolutioner. 
13 Ett exempel från tiden efter 1686 finns från Västra härad i Jönköpings län där 
drängen Sven Nilsson angavs och rannsakades för ett utkommet tidelagsrykte på 
sommartinget 1695 den 1-5 juni, utan efterföljande underställning inför Göta 
Hovrätt; Jönköpings läns domböcker, mikrofilm RS 3533. Något motsvarande exempel på 

ej underställa mål där åtalet grundade sig på en direkt angivelse år inte känt. 

14 Denna så kallade sanningsbevisning var accepterad också i förtalsmål som inte 

angick tillvitelser för brott. Se Thyren (1919), s.39. Svaranden behövde inte 

åstadkomma fullt bevis för att undgå böter och ansvar. Det räckte med att övertyga 

rätten om att det fanns viss grund för tillvitelsen och att den inte skett av argt 

uppsåt. Om svaranden å andra sidan stod fast vid sina tillvitelser utan att kunna 

eller ens försöka styrka dem på något sått blev domen vanligen fällande. 

15 Av totalt 53 underställda förtalsmål stod den lagsökte fast vid sina ord i I 
alla övriga mål med undantag för två fall där svaranden antingen inte infunnit sig 
i rätten eller där någon namngiven ryktesspers 

16 Totalt 5 mål: GE65 1732, SU79 1727, SW37 1699, SXG35 1736, SXY15 1697. I några 
av dessa mål framgår det att förtalsståmningen var en sista desperat åtgärd för att 
förekomma en angivelse eller ett åtal på grundval av en redan påbörjad 
förundersökning. 

39 Detta tillämpades i fyra av de underställda förtalsmålen: GN2 1697, GH10 1700, 
GL8 1719 och GH9 1698. Endast i det sistnämnda målet fastställdes dödsdomen av 
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Kungl Maj:t. Talionsprincipen för bestraffning av falsk angivelse fastslås i den 
kungliga resolutionen på städernas besvår 1675, paragraf 31, anförd av Abrahamsson 
s. 63 5, tryckt transumpt hos Schmedeman s.682-684. Men åven Guds lag kunde åberopas 
vanligen med hånvisning till det 9:de budordet om falskt vittnesbörd (se t.ex 
underrättens domar i GN2 1697, GH9 1698 och GH10 1700). I samtliga dessa mål hade 
den instämda parten först försökt håvda och styrka sina beskyllningar inför rätten 
men sedermera erkånt att alltsammans varit uppdiktat i syfte att skada kåranden. I 
och med 1734 års lag var talionsprincipen inte längre tillämplig i förtalsmål: 
Missgårningsbalken Cap. 60 paragraf 1 stadgar att saken först måste ha angivits 
till kunglig befallningsman för att talionsprincipen skulle gålla. 

18 I några mål, SC94 1724, GE9 1665, GE20 1700, GR41 1724 tog t.ex den lagsökte 
personen genast tillbaka sina ord och kåranden frikändes utan vidare från ryktet. 
Hår kan det dock tänkas att underställningen motiverades med en viss osäkerhet om 
hur den lagsökte personen skulle dömas. I ett mål från Kopparberg förklarade den 
inståmde parten efter ytterligare några mål gjorde svaranden inga försök att styrka 
sina ord och hänvisade endast till att han hört andra såga så.fall tog den lagsökte 

tillbaka men upprepade sin beskyllning igen under rannsakningen (GG5 1663). 

19 Även hår kan det kanske finnas skillnader i praxis mellan hovrätterna. Inte ett 

enda underställt förtalsmål angående tidelag återfinns till exempel bland Svea 
hovrätts resolutioner före 1685. I övrigt uppvisar antalet förtalsmål en stadigt 

minskande andel över perioderna; Svea Hovrått 1635-84 antal mål:0, procent av 
totala antalet mål:0, 1685-1724 11 mål 4 procent, 1725-54 10 mål 2,2 procent: Göta 
Hovrått 1635-84 9 mål 12 procent, 1685-1724 13 mål 8 procent, 1725-54 10 mål 3 
procent 
20 17 34 års lag förvaltade i detta avseende endast de regler och den praxis som 
utvecklats under 1600-talet. I 1734 års lag fastställs understållningsskyldigheten 
i Rättegångsbalken: kapitel 25, paragraf 5. 
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BILAGA. 

TABELL Bl. Tidelag och förtal rörande tidelag. Brottmål underställda Svea och 
Göta hovrätter 1635-1754, 1765-1772. Länsvis, absoluta tal, tioårsperioder. 

Svea Hovrätt 
B C T U W X YZ A D I AC S : a 

1635-1644 7 8 2 — 2 3 0 22 
1645-1654 10 9 2 - 3 1 3 28 
1655-1664 11 13 1 - 1 4 1 31 
1665-1674 - - 3 9 3 6 5 26 
1675-1684 4 2 2 4 4 2 5 23 
1685-1694 14 18 5 10 13 11 12 83 
1695-1704 7 9 10 14 12 10 11 73 
1705-1714 11 12 5 22 11 6 10 77 
1715-1724 - 19 3 11 15 9 6 63 
1725-1734 - 27 18 31 13 19 11 119 
1735-1744 18 25 12 25 11 17 10 118 
1745-1754 35 30 26 44 42 30 16 223 
S : a 886 

1745-1754 35 30 26 44 42 30 16 9 27 1 9 269 
1765-1772 22 18 15 28 36 23 6 1 22 0 2 173 

Källa: Svea hovrätts skrivelser till länsstyrelserna i Landsarkiven 
Svea hovrätts resolutionsböcker 1744, 1745, Svea hovrätts arkiv, RA. 
Svea Hovrätts arbetsberättelser inför riksdagen; R 2772, R 2908, R 2999, R 
3C39, RA. 
Luckor: B-län: 1665-84, 1698, 1716-37. 

C-län: 1665-84, 1698. 
T-län: 1656-58, 1678, 1690-95, 1736. 
U-län: - 1665, 1666-68, 1674, 1678, 1710, 1721. 
W-län: 1635, 1650-52, 1656-57, 1660, 1700-03, 1732. 
XYZ-län: 1673-76, 1717-19. 

Göta Hovrätt 
E F G H K L M N 0 P R S S:a 

1635-1644 3 1 0 0 1 1 0 6 
1645-1654 1 0 3 1 1 1 4 11 
1655-1664 4 3 3 1 1 4 1 3 20 
1665-1674 2 2 1 5 4 9 4 27 
1675-1684 3 4 1 0 1 0 2 4 15 
1685-1694 2 1 1 0 1 1 0 7 2 15 
1695-1704 9 3 0 3 2 2 4 1 2 8 7 5 46 
1705-1714 5 3 0 1 0 4 2 1 2 12 8 7 45 
1715-1724 18 3 3 3 3 4 6 3 1 3 6 7 60 
1725-1734 20 4 4 8 3 5 6 6 5 11 10 14 96 
1735-1744 17 14 3 11 4 7 17 2 7 8 16 14 120 
1745-1754 20 15 7 11 4 14 20 3 5 15 19 30 163 
S:a 624 

1765-1772 26 4 3 11 5 8 11 3 7 13 19 16 126 

Källa: Göta hovrätt: EVAA Criminalia, BUA Brottmålsutslag, All Protokoll 
(1715-1718), Göta hovrätts skrivelser till länsstyrelserna i 
Jönköping/Kronobergs lån respektive Skaraborgs län 1676-80, 1682-92, 
Brottmålsdiarier 1765-1772. 
Luckor: F, G, R-län: -

Övriga län: 1676-80, 1682-92. 
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TABELL B2 Tingsförda anklagelser, rykten och förtal rörande tidelag(t) och 
barnamord/fosterfördrivning (b) underställda Svea respektive Göta Hovrätt 
1635-1754. Absoluta tal. 

Svea Hovrätt: A, Göta Hovrätt: 
C, T, U, W, XYZ-län samtliga län 

Period (t) (b) (t) (b) 
1635-44 22 49 6 85 
1645-54 28 48 11 94 
1655-64 31 44 20 90 
1665-74 26 36 27 104 
1675-84 23 47 15 34 
1685-94 83 60 15 33 
1695-04 73 50 46 118 
1705-14 77 49 45 114 
1715-24 63 70 60 115 
1725-34 119 61 96 124 
1735-44 118 64 120 143 
1745-54 223 109 163 187 
S:a 886 687 624 1241 

Källa: Svea Hovrätts brev till landshövdingarna, ULA, HLA, Svea Hovrätts 
arbetsberättelser inför riksdagen; R 2772, R 2908, R 2999, R 3089, RA. Göta 
Hovrätt: Criminalia EVAA, Brottmålsutslag BILA och Protokoll i brottmål All, 
GHA, Göta Hovrätts brev till landshövdingarna i Jönköpings och Skaraborgs län, 
VLA respektive GLA. 

TABELL B3. Antalet personer dömda till döden av hovrätten i mål underställda 
Svea Hovrätt 1634-1756; Örebro län, Västmanlands län, Kopparbergs län, Uppsala 
och gamla Stockholms län; Svea Hovrätts skrivelse till länsstyrelsen, ULA. 

Period Vålds därav Sexuella därav Stöld Övrigt Total 
brott barnam brott tidelag 

1634-1653 158 40 60 20 35 7 260 
1654-1673 96 29 26 12 15 14 151 
1674-1693 116 39 55 26 12 3 186 
1694-1713 91 32 78 34 14 5 188 
1714-1733 60 28 85 52 2 - 147 
1734-1756 66 25 63 43 12 1 142 

S:a 587 193 3 67 187 90 30 1074W 
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TABELL B4. Relationer mellan huvudvittnen och den beryktade och angivne i 
absoluta tal och i procent under perioden 1635-1754. N: antalet angivelser och 
beryktanden där relationen har kunnat fastställas. 

Period Hovrätt Släkt Hushåll "Grannskap" obekant N 
1635-1754 SH 46 (9) 116 (23) 327 (66)- 5 (1) 494 

GH 32 (8) 117 (28) 264 (63) 6 (1) 419 

TABELL B5. Huvudvittnenas/angivarnas sociala ställning i direktangivelser i 
absoluta tal och i procent under perioden 1635-1754. 

Period Hovrätt Obesuttna Besuttna Överhet N 
1635-1754 SH 78 (40) 108 (55) 10 (5) 196 

GH 47 (35) 76 (57) 11 (8) 134 

TABELL B6. Huvudvittnenas sociala ställning i indirekta angivelser i 
absoluta tal och i procent under perioden 1635-1754. 

Period Hovrätt Obesuttna Besuttna Överhet N 
1635-1754 SH 63 (80) 16 (20) - 79 

GH 50 (75) 15 (22) 2 (3) 67 

TABELL B7. Kvinnor per tusen män (a) hela befolkningen, (b) tjänstefolk och 
hemmavarande barn över 15 är år 1751. Lånsvis. 

(a) (b) 
Stockholms stad 1262 
Stockholms län 1108 1129 
Uppsala lån 1155 1106 
Södermanlands län 1137 1108 
Östergötlands län 1133 1051 
Jönköpings län 1116 1143 
Kronobergs län 1091 1078 
Kalmar län 1116 1199 
Gotlands län 1111 1314 
Blekinge lån 1080 1040 
Kristianstads lån 1083 1050 
Malmöhus län 1049 967 
Hallands län 1139 1374 
Göteb. o Bohuslän 1100 1095 
Älvsborgs län 1096 1089 
Skaraborgs län 1112 1059 
Värmlands/Örebro län 1094 1152 
Västmanlands län 1178 1235 
Kopparbergs län 1175 1199 
Västernorrlands län 1212 1461 
Västerbottens län 1160 1384 

Källa: Wohlin (1909) Råtabeller 1751 
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TABELL B8. Kvinnliga huvudvittnen i förhållande till manliga samt processtal 
(år och 100.000 invånare) 1725-1754, lånsvis 
Län kvinnliga/manliga processtal 

vittnen 
B 1,2 3,6 
C 0,8 4,7 
T 1,3 2,6 
U 1,7 5,0 
W 2,7 2,4 
XYZ 1,7 4,3 
E 0,6 1,6 
F 0,8 1,1 
G 1 0,8 
H 1,1 1,1 
K 0,7 1,5 
L 0,7 1,0 
M 0,2 1,5 
N 0,4 0,7 
0 0,6 0,8 
P 0,8 1 
R 1,2 1,6 
S 2,3 2,4 

Källa: Befolkningstal från Heckscher (1936), Tabell V. 
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