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Abstract	  	  
The aim of this study was to investigate and analyze similarities and differences in trials and 
punishment from a gender perspective, during the inquisition in the episcopate of Linköping. 
A inquisition initiated by duke Karl but performed by archbishop Abraham Angermannus in 
the year 1596.  
During the working process a quantitive method was used in the purpose of getting statistic 
data considering number of men and women that were trialed and punished. A hermeneutic 
qualitive method was also used in the purpose of closer investigating certain cases that men 
and women were involved in. The theoretical concepts that have been of importance and used 
in this study are the individual and the female subject that is based on gender in judicial 
procedures.  
The results showed that 49 % of the men were trialed for quarrel. Not as many men were 
trialed for contempt towards the church and witchery.  
The most frequently used corporal punishment in this cases were flogging that were executed 
for totally 38 % of the men.   
The investigation also proved that men were punished with these forms of corporal 
punishments for showing their contempt towards the church. Although flogging were the 
most sentenced punishment for quarrelsome husbands, some were set free from this, even if 
they had behaved very badly towards their wife.  
Not many noblemen was affected by Angermannus inquisition and only six out of seven in 
total calculations, were trialed for contempt against the church. None of them were punished.  
In the case of women whom lived in the episcopate, witchery were the most trialed crime.  
As for the men, the most usual form of corporal punishment for women, were flogging that 
was executed for 51 %. However, flogging in comparison with number of men punished a 
greater number of women. But not as many noblewomen were trialed or punished, in 
comparison with the number of nobleman. Only two were trialed for contempt towards the 
church.   
Considering fornication and adultery, a much larger number of men were trialed for adultery. 
When it comes to certain forms of punishment, more men than women were sentenced to pay 
various forms of fines to the church. At the same time, a smaller amount of men were 
sentenced to flogging followed by a number of buckets with water, that were poured over the 
condemned. Considering the nobles and the cases of sexual crimes more men than women 
were trialed.  
Between the sexes, more men than women were sentenced with conditional sentences. In 
some cases the conditional sentences were identical between the sexes, meanwhile another 
case proved that a conditional sentence were sentenced for the household.  
How did the inquisition affect women with different social status? In this case considering 
farm girls and widows? 112 farm girls and widows were trialed in the episcopate. The 
quantitative study showed that 94 farm girls in contrast with 18 widows was trialed. Not many 
widows had to suffer the corporal punishment in comparison with farm girls, whom not only 
got more punishment, but also were sentenced to flogging, a punishment that never was 
attested to widows.  
 
Keywords: Archbishop Angermannus, gender, 16th century, inquisition, protocol, trial, 
corporal punishment
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1.	  Inledning	  
I slutet av 1500-talet rådde stor kris i Sverige. Människors skörd gav dåligt utsäde och dess 

bakomliggande orsaker tycktes finnas i människors brottsliga ageranden.1  

I december 1595 förkunnade hertig Karl att den ”ärevördigaste och vällärde man ärkebiskop 

Abraham är fullmakt och tillstånd given att hålla en general visitering över hela riket”.2  

Denna visitering kännetecknas som räfsten, där ärkebiskopen Abraham Andræ Angermannus 

ämnade undervisa, förmana och bestraffa människor som begått brott, syndat och levt efter 

kyrkoseder som stred mot den evangeliska – lutherska läran.3 Först skulle visitationen gå 

genom Växsjö - och Skara stift, för att sedan fortsätta genom Linköpings stift.4    

Hötterminen 2013 skrev jag en uppsats på B-nivå om Angermannus räfst. 

Studien undersökte till största delen de vanligaste företeelserna som granskades av Abraham 

Angermannus och vilken form av kyrkotukt som oftast belades för dessa handlingar. Jag hade 

även en fråga som berörde hur bestraffningen såg ut mellan kvinnor och män.  

Resultatet av den studien visade bland annat att sedlighetsärenden var den mest rannsakade 

företeelsen i Kalmar län. Den redogjorde också för hur vanligt förekommande det var med 

utdömande av tvångsgiften i specifikt dessa fall, men också att flertalet män och kvinnor 

sammanräknat bestraffades genom slag med ris för att ha föraktat kyrkan, levt i osämja samt 

för att ha ägnat sig till signeri. Beträffande utdömd kyrkotukt för respektive kön, visade 

studien att i Kalmar län bestraffades fler kvinnor med ris, emedan fler män exempelvis fick 

böta för begångna sedlighetsbrott. Studien begränsades dock till Kalmar län, som inte utgör 

hela Linköpings stift och rannsakning samt bestraffning av män och kvinnor lämnades lite 

utrymme.5  

Denna studie omfattar hela Linköpings stift och fördjupar sig i 

genusperspektivet. I vilken omfattning rannsakades och utdömdes kyrkotukt för kvinnor och 

män inom Linköpings stift? Hur såg rannsakning och bestraffning ut av kvinnor och män 

tillhörande det adliga frälset och vilken statistik kan utläsas för kvinnor med olika social 

status i dessa frågor?    

                                                
1 Erik Petersson & Annika Sandén, Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid, Norstedts Stockholm 
2012, s.151.  
2 Ibid, s.156. 
3 Ibid, s.156 f. 
4 Ibid, s.159 f. 
5 Brömster, Jacob. Kyrkotukt och kyrkodisciplin i 1500-talets Sverige: En studie om ärkebiskop Angermannus räfst år 1596 i 
Kalmar län. Umeå: Umeå universitet, institutionen för idé och samhällsstudier, 2014.  
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1.1	  Problemformulering	  
Studien kommer att genomföras utifrån ett genusperspektiv, där frågorna ämnar leda till ny 

empiri om rannsakning och utdömande av kyrkotukt för båda könen. Studien berör också alla 

sociala grupper, däribland inräknas också adeln.  

Forskningsläget har inte valt att inrikta sig på hur utdömandet av villkorliga 

domar utfallit för könen, samt hur räfsten påverkade kvinnor med olika social status. 6 I denna 

studie skall även dessa två sistnämnda områden undersökas. Anledningen är för att statistiskt 

se antalet villkorliga domar för kvinnor och män, samt vad som kännetecknade domarna 

emellan könen. Fanns det skillnader eller likheter i utfärdandet? I sådana fall vilka?  

De två kvinnliga sociala grupper som kommer att undersökas i studien är pigor 

och änkor. Anledningen till varför specifikt dessa grupper valts att undersökas, är dels för att 

tidigare forskning inte valt att undersöka hur de påverkades under Angermannus räfst. Samt 

för att vidare se, vilka skillnader och likheter som utmärker sig i rannsakning och kyrkotukt 

för två grupper, vars status under tidigmodern tid såg olika ut.  

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka och analysera skillnader 

och likheter i rannsakning och bestraffning under ärkebiskop Abraham Angermannus 

visitationsresa i Linköpings stift våren 1596.  

För att besvara syftet, kommer följande frågeställningar att vara utgångspunkten:  

1. I vilket omfång rannsakades och bestraffades män för kyrkobrott, osämja i 

förhållanden, signeri och övriga ärenden?7 

2. I vilket omfång rannsakades och bestraffades kvinnor för kyrkobrott, osämja i 

förhållanden, signeri och övriga ärenden? 

3. Hur såg rannsakning och bestraffningen ut av kvinnor och män när det kommer till 

horbrott, lönskaläge och äktenskapsbrott? 

4. Vilka skillnader och likheter kan man utläsa av antalet villkorliga domar för kvinnor 

och män? 

5. Hur såg rannsakandet och bestraffningen ut av pigor och änkor?  

1.3	  Avgränsningar	  
När det kommer till företeelser har studiens avgränsningar gjorts till kyrkobrott, osämja i 

förhållanden, signeri, tjuveri, mord, förakt för kung och brand. I övrigt kommer avgränsningar 
                                                
6 Se avsnitt 3. Tidigare forskning, s.11 – 16.  
7 Övriga ärenden i detta avseende beträffar tjuveri, förakt för kung, mord och brand.  
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att göras till tre sedlighetsärenden, vilka för denna studie är horbrott, lönskaläge och 

äktenskapsbrott. Övriga urval kommer att belysas i avsnitt 5.8 

2.	  Bakgrund	  
Abraham Andrœ Angermannus föddes i byn By, inom Sidensjö socken cirka 1540.9 Under 

1570-talet var han präst i en tid som genomsyrades av kyrkopolitiska strider.  

År 1571 instiftades en kyrkoordning av den dåvarande ärkebiskopen Laurentius 

Petri. Ordningen bar förkortningen KO 1571. Syftet med den var att legitimera en 

bekännelseskrift som liknade den augsburgska bekännelseskriften.10 Denna bekännelseskrift 

förlorade dock sin innebörd efter att Laurentius Petri avled år 1573.11 Kung Johan III, som var 

trogen katolik, såg nu stora möjligheter att föra kyrkopolitiken i en katolsk riktning. Han såg 

till att en skrift vid namn den nya ordningen, på latin kallad för Nova ordinantia, instiftades år 

1575. Nova ordinantia innebar bland annat att ceremonier som Kristi lekamens fest och 

jungfru Marias födelsedag skulle firas högtidligt, medan den bortsåg från protestantiska 

lärdomar.12 Angermannus var en förespråkare av den lutherska – evangeliska läran, vilken 

under 1570 – talet, hamnade i en tydlig konflikt med katolicism och dess förespråkare. I 

rollen som präst var Angermannus inte bara en motståndare till den katolska trosläran, utan 

även dess ceremonier och liturgi13, som förespråkades utav Johan III.14 Angermannus kritik 

utmärkte sig särskilt i hans bok vid titeln Scriptum contra liturgiam.15  

År 1579 återvände konungens bror, hertig Karl tillsammans med sin hustru 

Maria av Pfalz, till Sverige och fann ett land där den religiösa striden var genomsyrande. 

Hertig Karl, som var protestant liksom hans hustru Maria, kritiserade liturgin som Johan III 

förespråkade.16 Angermannus och övrigt prästerskap, som förhöll sig kritiska till kung Johan, 

fann sin tydliga vägledare i hertig Karl.17  

I november 1592 avled Johan III efter att ha varit sjuk en längre tid. I detta läge 

var det oklart vilken väg den religiösa utvecklingen skulle ta i Sverige. Tanken var att Johans 

                                                
8 Se avsnitt 5. Källmaterial, källkritik och metoddiskussion, s.20 – 23.  
9 Ragnar Ohlsson, Abraham Angermannus: en biografisk studie, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag Stockholm 
1946, s.3, 7.  
10 Åke Andrén, Sveriges kyrkohistoria: reformationstid, Verbum förlag Stockholm 1999, s.213, s.216, Augsburgska 
bekännelsen: Var ett sammanbindande dokument för alla lutherska kyrkor och kännetecknades som den lutherska trons 
bekännelseskrift.  
11 Petersson & Sandén (2012), s.62.   
12 Ibid, s. 63, 67 f. 
13 << http://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/liturgi>>, Liturgi: Innebär den tjänst man gör inför Gud under själva 
gudstjänsten, information hämtad den 8/10 klockan 20.07.    
14 Petersson & Sandén (2012), s.67 f. 
15 Ibid, s.92.  
16 Ibid, s.90.  
17 Ohlsson (1946), s.122, 124.  
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son Sigismund skulle ta över tronen vilket ledde till oro hos hertig Karl.  Skälet till denna oro, 

var att Sigismund var trogen katolik och verkade i dess favör. Detta kunde leda till att Sverige 

skulle förbli katolskt. Karl informerade Angermannus om det aktuella läget genom ett brev 

där han blev uppmanad att komma hem till Sverige igen. Detta eftersom han befunnit sig i 

Tyskland sedan en tid tillbaka.18  

I januari 1593 kom hertigen överens med riksråden att båda parter skulle 

efterleva den protestantiska tron och att den augsburgska bekännelsen skulle vara faststadgad. 

I mars samma år hölls kyrkomötet i Uppsala. De fyra huvudsakliga punkterna som skulle 

beröras vid mötet var liturgin, katolska ceremonier, den fortsatta trosinriktningen och 

ärkebiskopsfrågan.19 Mötet ledde fram till att liturgin avskaffades. Den som under så lång tid 

kritiserats av framförallt Angermannus och hertig Karl, var slutligen avskaffad. Nova 

ordinantia skulle icke vara gällande längre, utan nu återgick man till KO 1571 som grund. De 

som var katolskt troende skulle inte få inneha några former av andliga eller världsliga 

ämbeten.20 För att bestämma och avgöra vem som skulle bli ny ärkebiskop i riket, ägde en 

omröstning rum och den visade att Abraham Angermannus, med överlägsen marginal, blev 

vald till ny ärkebiskop.21  

När kung Sigismund anlände till Sverige år 1593, uppstod direkt en debatt 

mellan honom och Angermannus med tillhörande prästerskap, om trosfrågan. Framförallt 

hade Sigismund svårt att gå med på den religionsförsäkran som hertig Karl och Angermannus 

ville ha. En religionsförsäkran som innebar att den luthersk – evangeliska läran skulle utövas i 

Sverige. Emellertid skulle Sigismund ställa sitt krav, att om han godkände den nya 

religionsförsäkran fick hans trosförtrogna utöva sin religion i riket. 22 Sigismund lovade i en 

kungaförsäkran, det efterföljande året, att hans undersåtar skulle leva efter den augsburgska 

bekännelsen och det beslut som tagits vid Uppsala möte 1593. Detta innebar också att 

Angermannus liksom övrigt prästerskap lovade kungen hans trohet.23   

År 1595 hölls en riksdag i Söderköping som fastslog att hertig Karl skulle bli 

riksföreståndare, i och med att kung Sigismund var frånvarande. Riksdagen 1595 ledde också 

till att alla katolska gudstjänstelokaler stängdes ned och att katolska präster skulle lämna 

                                                
18 Petersson & Sandén (2012), s.130. 
19 Ibid, s.131, 132, 133.  
20 Ibid, s.135.  
21 Ibid, s.134 f. 
22 Ohlsson (1946), s.213 - 215.  
23 Andrén (1999), s.231.  
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Sverige inom loppet av sex veckor.24 Efter detta fastslog Sigismund också att riksdagens 

beslut inte skulle följas från hans sida då han var den lagliga kungen över Sverige.25  

Nästa steg för ärkebiskop Angermannus och hertig Karl var ämnat som en stor 

samhällsomvälvning. Denna omvälvning var räfsten och dess visitationsresa. Alltför många 

syndfulla handlingar fick äga rum i riket, utan att få någon rättvis bestraffning enligt hertig 

Karl. Hertigen gav Angermannus i uppgift att undersöka prästerskapets ämbetsutövning, men 

också hur invånarna i olika socknar förhöll sig till guds ord.26 Räfsten pågick under våren 

1596 men avslutades i Norrköping den 22 juni det året. Räfsten hade snabbt kritiserats och 

många präster ute i socknarna såg visitationsresan som den bakomliggande orsaken till den 

dåliga skörden i riket. Dessutom riktades negativ kritik mot Angermannus tillvägagångssätt, 

och många menade att ärkebiskopen tagit sig många friheter genom hertigens fullmakt. Under 

hösten 1596 började relationen, mellan de tidigare bundsförvanterna hertig Karl och Abraham 

Angermannus, att bli sämre och sämre. Skälet till detta var att Angermannus inte längre följde 

den politiska linje som hertigen förespråkade. Av de skälen blev Angermannus en allt 

tydligare anhängare till kung Sigismund. 27     

Hertig Karls och kung Sigismunds kalla relation blev allt sämre. Hertig Karl 

brydde sig inte om det faktum att kung Sigismund förnekat det beslut som togs i Söderköping 

riksdag 1595, som innebar att hertigen var rikets riksföreståndare. Deras maktkamp skulle 

sedermera avgöras genom slaget vid Stångebro, år 1598. Hertig Karl stod slutligen som 

segrare och Sigismund skulle sedan återvända till Polen tillsammans med sin här. Dock var 

Sigismund inte den enda förloraren efter detta slag. Även Angermannus, som givit sitt stöd till 

kungen, sågs som en förlorare. Angermannus förlorade således sitt ämbete som ärkebiskop.28  

2.1	  Begrepp	  
Räfst: Den allmänna definitionen av räfst, innebär en kritisk rättslig granskning av företeelser 

i samhället. Ofta läggs särskild tonvikt på bestraffning.29 I fallet med Angermannus 

visitationsresa år 1596, innebar räfst att statsmakten (hertig Karl och Angermannus), ville 

genomföra en omvälvande samhällsförändring. Denna förändring syftade till att påverka 

människors levnadsvanor i en luthersk – evangelisk riktning. Det räckte inte med att 

Uppsalamötet 1593 fastslog att protestantism skulle vara den rådande religionen på papper, 

utan förändringen skulle vara mer djupgående. Petersson och Sandén framhåller att ”Hans 
                                                
24 Petersson & Sandén (2012), s.261 – 263. 
25 Andrén (1999), s.231. 
26 Petersson & Sandén (2012), s.269 f. 
27 Ibid, s.227, 229, 232 f.  
28 Andrén (1999), s.231 f.  
29 << http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/räfst>>, information hämtad den 13/12 2014.  
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(Angermannus) räfst var ett kraftfullt försök att förverkliga en statligt sanktionerad 

samhällelig omvandling […] Räfsten var på en gång ett pedagogiskt projekt och ett 

upprensningsförsök”.30 Människor som syndat skulle bestraffas under ärkebiskopens framfart, 

men de som fallit in på vad han själv ansåg vara fel trosväg, skulle också omvändas till trogna 

lutheraner.31 

Kyrkotukt: Definieras som en kyrkas medel i att fostra och disciplinera dess 

medlemmar, i fråga om tro och leverne. I Matteusevangeliet 18:15 – 17, framkom hur man 

skulle behandla en medlem som inte levde i enlighet med kyrkan.32  Sven Kjöllerström 

beskriver hur former av kyrkotukt eskalerade under 1590-talet, speciellt i samband med 

Angermannus visitationsresa. Exempel som benämns som kyrkotukt är risslitning, 

vattenbegjutning och höga böter.33 Att bestraffa begångna synder med kroppsstraff var 

metoder som kyrkan även använt tidigare under 1500-talet. Det hade återinförts av både Erik 

XIV och Johan III, och tillämpades likväl av Angermannus under räfsten.34   

2.2	  Straffskala	  under	  räfsten	  
Översiktligt utgår straffskalan från två huvudsakliga områden, först den andliga 

jurisdiktionen, i vilken Angermannus både granskade och bestraffade ärenden. Det andra 

området är den världsliga jurisdiktionen.35  

När det kommer till den andliga jurisdiktionen, kan formerna av kyrkotukt rangordnas på 

följande vis: 1. Ris och vattenbegjutning, 2. Slag med ris, 3. Höga böter och 4.Villkorliga 

domar. Även kyrkostraff och tvångsgifte var former av kyrkotukt som utdömdes under räfsten 

1596. Dock berör ingen tidigare forskning, hur dessa former av kyrkotukt rangordnas i 

förhållande till varandra. Det vill säga vilket av dessa straff som var värst.36   

Domar som fastställdes i häradstinget eller rådstugan var ingenting som Angermannus 

beslutade över, men ibland skickade han personer till häradsting, rådstugan eller världslig 

överhet för vidare rannsakning.37 Utifrån den världsliga jursidiktionen, är det svårt att utläsa 

exakt rangordning när det kommer till tingsvistelse, världslig dom och fängelse. Straffskalan 

för den världsliga jurisdiktionen är 1. Avrättning, 2.Världslig dom, tingsvistelse och fängelse.  

                                                
30 Petersson & Sandén (2012), s.257 f. 
31 Ibid, s.258. 
32 <<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kyrkotukt>>, information hämtad den 13/12 2014.  
33 Sven Kjöllerström, Guds och Sveriges lag under reformationstiden: en kyrkorättslig studie, Gleerups förlag Lund 1957, 
s.66 f. 
34 Petersson & Sandén (2012), s.164.  
35 Ibid, s.157, Världsliga rättskipningen: Innefattar både häradstingen och rådstugor.  
36 Ibid, s.164, 180 f., 210. 
37 Ibid, s.162, 168, 176, 177 f.  
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Tidigare forskning har inte redogjort hur de tre sistnämnda domarna, placerar sig i en 

straffskala, och därför hamnar de alla inom samma kategori på skalan.   

Häradstingen professionaliserades under 1500-talet i och med att statsmakten växte sig 

starkare. Detta innebar att domstolarna leddes av häradshövdingarna.38  Världsliga domar, 

kunde leda till döden för vederbörande. Detta eftersom att det var den världsliga domstolen 

som verkställde dödsstraffen.39  

Som redogjorts ovan, var det inte bara kyrkan som beslutade och dömde i vissa 

ärenden. Petersson och Sandén redogör att det länge var en stridsfråga om vilka brott som 

specifikt skulle behandlas av det världsliga eller andliga frälset.40  

3.Tidigare	  forskning	  

3.1	  Syndfulla	  handlingar	  i	  tidigmodern	  tid	  
Hur påverkade syndfulla handlingar samt fruktan för denna, människor mentalt under 

protestantismens framväxt? Delameu skriver att under protestantismens framväxt tillämpades 

en form av pedagogik där två tydliga budskap framkom i prästers och biskopars retorik. Det 

ena var att konsolidera och rådgiva människor kring olika frågor, medan det andra 

karaktäriserades utav ett mera bestraffande budskap.41  

När det kommer till specifika företeelser som betraktades som syndfulla och 

felande, i tidigmodern tid, finner man bland annat osämja inom förhållanden. Jonas Liliequist 

(red.) skriver om dessa brott i Mannens våld och välde inom äktenskapet. Liliequist menar att 

till skillnad från dagens jämställdhetsideal, existerade en norm under tidigmodern tid där en 

förnuftig och kristlig hushållsordning karaktäriserades av att mannen/maken var hushållets 

överhuvud.42  Maken i äktenskapet skulle bestämma över hushållet, men skulle göra detta i 

samförstånd med hustrun, för den äktenskapliga osämjan var en skam för både maken och 

hustrun.43    

Under det rådande 1500-talet, betraktades också olika former av trolldomsbrott 

som syndfulla. Signeri och lövjeri har varit centrala i det forskningsläge som finns. Man kan 

uttyda olika definitioner av dessa brott. Brotten kan övergripligt definieras som magiövningar, 

                                                
38 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talet, Atlantis 
Stockholm 1996, s.20.   
39 Petersson & Sandén (2012), s.162, 168, 176, 177, 178. 
40 Ibid, s.157.  
41 Jean Delumeau, Sin and Fear: the Emergence of a Western Guilt culture 13th – 18th centuries, St. Martin´s Press New 
York 1990, s.496 f. 
42 Liliequist, Jonas ” Mannens våld och välde inom äktenskapet”, i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella 
övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld, Nordic academic press Lund 2001, s.89.  
43 Ibid, s.93. 
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vilka inte har ett uttalat skadligt syfte. Bengt Ankarloo (1971) definierar signeri och lövjeri 

som en ”renodlad verbal magi. Lövjeri är dess operativa motsvarighet och arbetar med 

allsköns magiska tillbehör: örter, kyrkogårdsmull, oblat, hår…”44  När det kommer till 

trolldomsärenden belyser Ankarloo i Satans raseri – en sannfärdig berättelse om det stora 

häxoväsendet i Sverige (2007), att då anklagelser riktades mot män och kvinnor var det 

svårare för kvinnor att hävda sina rättigheter. Inte heller fick hon stor hjälp från sin make eller 

fader.45  

 Olika former av sexuella brott betraktades också med kritiska ögon av kyrkan.  

Mia Korpiola berör dessa företeelser i Between Betrothal and Bedding – Marriage formation 

in Sweden 1200 – 1600 (1999). Hon beskriver hur uppkomsten till olika sexuella brott ofta 

kunde bero på att kvinnan blivit lovad äktenskap av en man, varav ett utomäktenskapligt 

förhållande ägt rum. Kvinnan hamnade dessutom i en utsatt situation om hon blev gravid utan 

att ha ingått äktenskap. I flera av dessa fall förnekade mannen att han lovat kvinnan 

äktenskap. Under senare delen av 1500-talet såg kyrkan allvarligt på sexuella förbrytelser som 

lönskaläge, även kallat lägersmål och kränkningar av en jungfru, kallat för mökränkning.46   

Äktenskapsfrågor, både när det kommer till frågor om trolovning, giftermål och 

skilsmässor omreglerades utav lagar. Mycket av kyrkans värderingar beträffande trolovning 

och giftermål, var att själva giftermålet skulle äga rum så fort som möjligt.47 Korpiola menar 

dock att det fanns olika åsikter bland prästerskapet kring var en trolovning skulle tillåtas. 

Korpiola nämner i dessa fall specifikt Angermannus åsikt i äktenskapsfrågan och påpekar att 

för honom var det stora målet att trolovningar skulle vara högtidliga. Därav kunde de inte äga 

rum i hemmen exempelvis.48   

Kyrkoordningen 1571 tog fasta på att äktenskapet var ett samförstånd skapat av 

Gud. Två fasta grunder garanterade skilsmässa och sedan omgifte. En av dessa var ifall någon 

part gjort horbrott och den oskyldige inte ville försonas med den skyldige. Den andra fann sin 

utgångspunkt i att ifall en part lämnat sin make/hustru, och icke ville återgå till 

äktenskapsförhållandet, fick den som blivit ensam gifta om sig med någon annan.49  

                                                
44 Bengt Ankarloo, ”Trolldomsprocesserna i Sverige”, Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin 
Olin, 17:1, 1971, s.50. 
45 Bengt Ankarloo, Satans raseri: en sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder, 
Ordfront Stockholm 2007, s.144.  
46 Mia Korpiola, Between Betrothal and Bedding: marriage formation in Sweden 1200 – 1600, Brill NV Leiden (2009), s. 
351 f. 
47 Ibid, s.312.  
48 Ibid, s. 309, 311.   
49 Korpiola, Mia, ”Lutheran marriage norms in action: The example of post – reformation Sweden, 1520 – 1600”, i Virpi 
Mäkinen (red.), Lutheran Reformation and the Law, Brill Leiden 2006, s.147 f.      
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3.2	  Kvinnan	  inom	  luthersk	  lära	  
Skapad till Guds avbild – Ideal och kvinnosyn i den kristna kyrkan, är författad av teologen 

Eva Åsbrink. Boken går även in på hur synen av kvinnan avspeglades i den lutherska läran, 

vars relevans till tiden för Angermannus visitationsresa är påtaglig.  

Beträffande äktenskapet mellan man och kvinna, ansåg den lutherska tron att en 

sann kristlig hustru inte skulle lägga ned någon större betänketid på hur hennes man var, utan 

istället se sig som privilegierad att ha hamnat i det rätta ståndet.50 Åsbrink kommer i kontakt 

med den lutherska hustavlan. När det kom till hushållsståndet med familj inräknat, handlade 

det om ömsesidig respekt mellan familjens överhuvud (fadern) och de som ansågs vara 

underordnade i hushållet.51   

Kvinnans liv och förutsättningar utifrån den lutherska hushållstavlan har varit i 

fokus för övrig forskning också. I denna innefattades, enligt citat från bibeln, hur kvinnan 

skulle lyda mannen. Maken i sin tur skulle älska och respektera sin hustru. Hushållstavlan var 

en sammanfattning av den lutherska äktenskapsideologin.52   

3.3	  Genus	  inom	  rätten	  
Kvinnor och män i rättsliga – och juridiska sammanhang under andra epoker, har varit 

centralt i tidigare forskningsverk. Under medeltiden gjordes kvinnan mer straffansvarig och 

urskiljdes i juridiska sammanhang från hushållet. Ekholst (2009) påpekar ”att göra henne 

straffansvarig var också att urskilja henne från familjen eller hushållet och hävda att det låg i 

samhällets eller kungamaktens händer att bestraffa henne”.53 Hon menar sedan att en 

förflyttning av auktoritet skedde mellan maken till en mera offentlig instans.54     

När det kommer till genus inom rätten under 1500-talet, hittar man Rätten och 

kvinnorna – Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500 – och 1600 – talet. Här betonar 

Marja Taussi Sjöberg den stora förändringen av rättssystemet som skedde under 1500 – och 

1600-talet. Denna förändring innebar att ett centralstyrt rättsligt system ersatte 

lokalsamhällets funktion som en rättslig instans. I och med reformationen, påverkades också 

den allmänna synen på kvinnan och hennes ställning i samhället. Detta eftersom att 

protestantismen som religion hade sina värderingar i äktenskapliga och moraliska frågor, 

                                                
50 Eva Åsbrink, Skapad till Guds avbild: ideal och kvinnosyn i den kristna kyrkan, Verbum – Håkan Ohlssons 1978, s.77  
51 Åsbrink (1978), s.79.   
52 Liliequist, Jonas ” Mannens våld och välde inom äktenskapet”, i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella 
övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld, Nordic academic press Lund 2001, s.91. 
53 Ekholst, Christina, ”För varje brottsling ett straff: föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna”, Historiska 
institutionen Stockholm universitet 2009, s.271. 
54 Ibid, s.268, 272.  
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vilken i sin tur påverkade kvinnornas situation.55 Taussi Sjöberg kommer att fylla en viktig 

innebörd för den teoretiska utgångspunkten i denna studie, vilket kommer att redogöras och 

beskrivas ytterligare i avsnitt 4.56 

3.4	  Det	  adliga	  hushållet	  och	  hur	  frälset	  drabbades	  av	  kyrkotukten	  
Hur såg livet ut för adelskvinnor under tidigmodern tid? Adelskvinnornas inflytande i politik 

och andra instanser var begränsad, vilket Bo Eriksson visar i historisk översiktslitteratur. 

Eriksson understryker att ”Det fanns en patriarkal struktur i samhället som höll kvinnorna 

tillbaka genom att män gynnade män och strategiskt hindrade kvinnorna från att utöva politisk 

makt”.57 Författaren går sedan vidare genom att, utifrån ett genusperspektiv, beskriva hur 

adelsfruns situation kunde förändras när hon blivit änka. Plötsligt blev hon betydligt friare 

från påtryckningar som rått under hennes tidigare liv.58  

Hur har tidigare forskning berört adeln, kyrkotukt samt kyrkodisciplin? Mia 

Korpiola skriver en del om detta inom antologin Norden, Rätten, Historia (2004). Hon 

framhåller att det var väldigt svårt för prästerskapet, att kontrollera den adliga klassens 

förfaranden. Anledningen påpekar hon var att det fanns en stor social klyfta mellan det lägre 

prästerskapet och högadeln, vilket kännetecknades av ett ekonomiskt beroende mellan båda 

parter, samt hot om repressalier från adelns sida. Dock ville man från kyrkans sida, se att de 

adliga verkligen ångrade sin syndfulla handling, innan de kunde undkomma kyrkotukten med 

ekonomiska medel. Hur rannsakningen och utdömandet av kyrkotukt drabbade det adliga 

frälset utifrån ett genusperspektiv, är dock inget som Korpiola besvarar.59  

3.5	  Tidigare	  forskning	  om	  Angermannus	  och	  räfsten	  1596	  
Har frågor kring rannsakning och bestraffning av trolldomsbrott under Angermannus räfst 

blivit undersökt av forskare? Och i sådana fall, vad har man kommit fram till?  

Tidigare forskning har procentuellt redogjort för hur många människor som 

rannsakades för trolldom, signeri och lövjeri inom Östergötland och Småland under räfsten 

1596. Denna statistik visar bland annat att 23 % rannsakades för trolldomsbrott inom 

Östergötland, emedan 72 % blev anklagade för signeri.60 Ankarloo (1971) som redogjort för 

denna procentuella statistik har enbart fokuserat på olika former av trolldomsbrott. Dock har 
                                                
55 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talet, Atlantis AB 
Stockholm 1996, s.83.  
56 Se avsnitt 4, s.17 – 19.  
57 Bo Eriksson, Svenska Adelns Historia, Norstedts Stockholm 2011, 153.  
58 Eriksson (2011), s.153 
59Korpiola, Mia, ”Kyrkotukt för hela folket: hertig Gustafs av Saxen ”horerij” och luthersk kyrkodisciplin i Sverige på 1500 
– och 1600-talet”, i Heikki Kallioma (red.), NORDEN, RÄTTEN, HISTORIA, Publikationer av Soumalainen 
Laikimiesyhdistys Serien E Nr.11 Helsingfors 2004, s.82, 84. 
60 Bengt Ankarloo, ”Trolldomsprocesserna i Sverige”, Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin 
Olin, 17:1, 1971, s.58. 
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han inte valt att göra denna undersökning utifrån ett genusperspektiv. Frågan hur 

rannsakningsprocessen berörde respektive kön lämnas därmed obesvarad av Ankarloo.61  

Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns berör 

män och kvinnors förhållanden i lokalsamhället, men även hur omliggande faktorer kunde 

leda till konflikter som grannfejder. Österberg skriver om osämjan i förhållanden under 

tidigmodern tid och berör översiktligt Angermannus räfst. I dessa fall beskriver hon allmänt 

vad som kännetecknade osämjan i förhållanden, vilket kunde vara gräl men också att en make 

lämnat sin hustru efter någon konflikt.62 Dock gör hon inte statistiska jämförelser mellan 

könen i denna fråga.  

Sven Kjöllerström och hans verk Guds och Sveriges lag under 

reformationstiden (1957) berör till viss del den tid som Angermannus var ärkebiskop. 

Kjöllerströms utgångspunkt är juridisk där han skriver om den andliga och världsliga 

jurisdiktionen med fokus på den förstnämnda. Han redogör för hur den mosaiska dekalogen 

och guds lag under hertig Karl påverkade lagstiftning. Även hur den mosaiska dekalogen såg 

på olika syndfulla brott som exempelvis horbrott och signeri.63  

Angermannus räfst har också tagits upp i historisk översiktslitteratur där Åke 

Andrén (1999), kommer in på bakgrunden till den kyrkopolitiska striden som ägde rum i 

Sverige under 1570-talet och hur Abraham Angermannus slutligen valdes till ärkebiskop efter 

Uppsala mötet 1593. Däremot får visitationen över Linköpings stift lite uppmärksamhet.64  

Angermannus bakgrund, hans kamp mot liturgin och den ömsesidiga relationen 

mellan honom och hertig Karl, beskrivs i mer fördjupad detalj i Ragnar Ohlssons Abraham 

Angermannus – En biografisk studie (1946). Som titeln antyder är denna studie inriktad på 

Angermannus liv och centrerar sig på honom som aktör under en orolig tid i Sveriges historia. 

Emellertid ägnas endast en översiktlig beskrivning av själva räfsten i Linköpings stift och 

dess bakomliggande orsaker får större uppmärksamhet.65  

Den studie som ägnat mest uppmärksamhet till Abraham Angermannus som 

gestalt och räfsten i Linköpings stift, har genomförts av historikerna Erik Petersson och 

Annika Sandén (2012). Petersson och Sandén kritiserade Ragnar Ohlssons verk genom att 

                                                
61 Bengt Ankarloo, ”Trolldomsprocesserna i Sverige”, Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin 
Olin, 17:1, 1971, s.45, 58.  
62 Österberg, Eva ”Cruelty and Care within the Family”, i Dag Lindström (red.), Crime and Social control in Medieval and 
Early Modern Swedish Towns, Historiska institutionen vid Uppsala Universitet genom Carl Göran Andræ och Rolf 
Torstendahl nr.152 1988, s.146 f. 
63 Kjöllerström (1957), s.68 – 91.  
64 Andrén (1999). 
65 Ohlsson (1946), s.268 -285.   
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skriva ”Trots hans (Ohlssons) gedigna kartläggning av Angermannus liv och verksamhet 

saknas en egentlig analys av räfsten och dess betydelse,…”66  

Petersson och Sandén ämnade i sin studie beskriva Angermannus liv och verksamhet, men 

framförallt tillföra ny empiri beträffande räfsten. De brott som rannsakades och formerna av 

kyrkotukt som tillämpades. Vilka olika brott har redogjorts i deras verk?  

Sedlighetsbrott: Bland dessa ärenden beskrivs äktenskapsbrottet/brytning av 

trolovning. Brutna löften om äktenskap betraktades med kritiska ögon av Angermannus och 

kyrkan. Brytning av trolovning eller önskan om detta, blev noga granskat under räfsten. Detta 

innebar att ett par förlovat sig, men där en av de eller båda två sedan önskat bryta 

trolovningen. Detta accepterades inte av ärkebiskopen. Ifall en make rymt från sin hustru sågs 

också detta som ett äktenskapsbrott.67  Ytterligare ett brott som folk blev dömda för under 

räfsten var horbrottet, vilket innebar att en gift man eller hustru hade samlag med någon 

annan än sin äkta fru eller make. Lönskaläge/lägersmål/sängalag innebar att två parter gick till 

sängs som ogifta.68  

Kyrkobrott: Förakt för kyrkan definieras som när någon uteblev från 

kyrkobesök, avstod nattvarden eller baktalade kyrkan och dess präst.69  

Signeri och vidskepelse: Ibland brukade människor signeri i välgörande ändamål 

där man ämnade få en rikligare skörd och friskt boskap, men vissa tillämpade magiska 

tillbehör i syfte att önska andra ont.70  

Osämja: Petersson och Sandén skriver också om osämjan inom förhållanden och 

hushåll, där de kommer fram till att Angermannus var helt övertygad om att det var männen 

som låg bakom majoriteten av alla konflikter inom äktenskapet.71 

När det kommer till olika former av kyrkotukt, får slag med ris samt tvångsgifte 

stort utrymme i deras verk. Petersson och Sandén har med statistik beräknat hur många män 

och kvinnor som bestraffades med risslag för horbrott och lönskaläge. Totalt sett bestraffades 

44 kvinnor i kontrast till 39 män med riset för att ha gjort hor, emedan 34 kvinnor samt 22 

män blev slagna med ris för begånget lönskaläge. De redovisar också med statistik för hur 

många män och kvinnor som blev rannsakade och dömda för skyldskap, vilket totalt var 5 

stycken i Linköpings stift. Tre stycken var kvinnor och två stycken var män.72 73  

                                                
66 Petersson & Sandén (2012), s.7.   
67 Ibid, s.173, 180.  
68 Ibid, s.169, 178.  
69 Ibid, s,165.  
70 Ibid, s.187.   
71 Ibid, s.202. 
72 Ibid, s.179.  
73 Ibid, s.179, Skyldskap: Att personer som var nära släkt hade sexuellt umgänge. 
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  Även 410 personer tvingades mer eller mindre ihop i äktenskap, vilket 

kännetecknade tvångsgiftermål.74 Även om tidigare forskning redogjort för specifikt denna 

statistik, har den inte valt att utifrån ett genusperspektiv undersöka räfsten som helhet. Det vill 

säga, när det kommer till ärenden som kyrkobrott, signeri och osämja. Sedan har tidigare 

forskning inte prioriterat en undersökning av hur övriga utdömda domar för sedlighetsbrott 

resulterade sig för respektive kön.   

4.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
För att kunna koppla resultatet i denna studie som berör rannsakning, bestraffning och 

villkorliga domar utifrån ett genusperspektiv, kommer den teoretiska utgångspunkten tas från 

forskningsfältet som undersöker genus inom rätten. Två teoretiska begrepp är centrala, 

nämligen individ och det kvinnliga subjektet.   

4.1	  Individ	  och	  det	  kvinnliga	  subjektet	  
Båda av de ovanstående begreppen diskuteras av Marja Taussi Sjöberg (1996).  

Begreppet Individ innebär att människan som individ blev mer uppmärksammad 

i juridiska sammanhang. Detta efter att statsmakten fått ett starkare grepp om lag och rätt, 

vilket i sig började under 1500-talet, men fortsatte under 1600-talet. I äldre tider hade släkten 

varit ett rättssubjekt där ättens intressen var centrala. Exempel på släktättens intressen kunde 

vara jordegendomar och bevarandet av dessa, äktenskapsfrågor och principerna om hämnd. 

De äldre landslagarna skulle kontrollera och reglera släktättens intressen. Ett intresse för 

individen som rättssubjekt visade sig inte på samma sätt här. Dock är det tydligt, att vid det 

tidigmoderna 1500-talet och under 1600-talet, skedde en förflyttning av rättsväsendets fokus 

från släkten till individen som urskiljdes i rättsliga sammanhang och genom lagstiftning.75 

Teorin om individ eller den individualiseringsprocess som ägde rum, problematiseras också 

genom att mannen fick större ekonomiskt och juridiskt utrymme.76   

I och med att individen urskiljdes i lagstiftning, skedde också en omformulering 

av relationen mellan man och kvinna. Detta leder till ytterligare ett begrepp som Taussi 

Sjöberg kallar för Det kvinnliga subjektet. Eftersom att släktsamhället och dess kollektiva 

beskydd förlorade sin tidigare betydelse, och aktören fick en större betydelse i rättsliga 

sammanhang, påverkades också relationerna för könen.  
                                                              Den kanske mest slående förändringen är den som sker  

                                                
74 Petersson & Sandén (2012), s.178 f., 180. 
75 Ibid, s.157, 158 f. 
76 Ibid, s.161. 
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                                                  man och man emellan i relation till kvinnor […] utan tvekan 

                                           betyder detta också någonting nytt i relationen mellan man och kvinna.77   
 

Målsmanskapet hade under lång tid fungerat som en formell försvarsinstitution för kvinnor.78 

Samtidigt som den rättsliga förändringen ägde rum avlägsnades kvinnan från släktens 

beskydd och maktutövande. Plötsligt stod hon som ansvarig för sitt brott inför både statliga 

och kyrkliga organ.79 Emellertid problematiserar Taussi Sjöberg det faktum att kvinnan inte 

hade samma rättsliga befogenheter som den självständiga rättslige individen, vilket var den 

vuxne mannen. Även om en individualisering av rätten blev allt mer noterbar, var gifta 

kvinnors rättsliga ställning kopplad till hennes make och hon stod underordnad honom. 

Kvinnans agerande inom hushållet kontrollerade av mannens/husbonden.80 Dock var det 

fortfarande så att det kvinnliga subjektets tillblivelse blev allt mer och mer tydlig. I vissa 

ärenden utmärkte det sig särskilt inom lagstiftning. När det exempelvis kommer till 

lönskaläge blev kvinnan en större part av straffprocessen.81  

Dessa två teoretiska begrepp som presenterats ovan, kommer att kopplas till den 

empiri och de resultat som denna studie resulterar i. Till skillnad från specifikt denna studie, 

är de teorier som Taussi Sjöberg berört, kopplade till rättsliga processer i häradsting och 

domstolar. Hur kvinnors och mäns situation och förutsättningar såg ut inom häradstingen 

samt domstolar under 1500 – och framförallt 1600-talet.  

Taussi Sjöberg understryker att ”De historiker som arbetat med äldre historia ser 

ofta den nya tidens början och 1600-talet som en övergångsperiod”.82 Hon menar att 

skiftningar i rättsystemet var en längre process, vars revolutionerande förändringar verkligen 

slog igenom under 1600-talet.83 I denna studie kommer däremot begreppen att användas i 

analys av den andliga rättsutövningen. 

Angermannus räfst var inte en tings – eller domstolsrättegång. Därför är det 

intressant att undersöka om också räfstens genomförande var ett uttryck för dessa nya tider 

med en ny rättspraxis. De teoretiska begreppen kan kopplas till räfsten genom frågor som, hur 

individer urskiljdes i rannsakningsprocesser och hur de bestraffades? Hur dömdes kvinnor 

och män av ärkebiskopen? Sågs kvinnan som ett kvinnligt subjekt och på vilket sätt är detta 

noterbart?   
                                                
77 Taussi Sjöberg (1996), s.162.  
78 Ibid, s.158 Målsmanskapet: Enligt Taussi Sjöberg innebar målsmanskapet (manligt företräde), att män på lagstiftningsnivå 
ansåg att kvinnor dels behövde skyddas men också kontrolleras genom lagsstiftning och rättsliga processer.  
79 Ibid, s.166.  
80 Ibid, s.160 f., 162. 
81 Ibid, s.160.  
82 Ibid, s.155. 
83 Ibid, s.155. 
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5.	  Källmaterial,	  källkritik	  och	  metoddiskussion	  

5.1	  Källmaterial	  
För att komma närmare Angermannus visitationsresa, dess kontinuerliga granskande av olika 

ärenden samt bestraffning, har jag använt mig utav Ärkebiskop Abrahams räfst – efter 

originalakterna, utgiven och bearbetad av Otto Holmström 1901.84 Holmström bearbetade 

originalakterna rörande Linköpings stift, vars originaltext har funnits i Linköpings 

domkapitels akter. Holmström har inte valt bort häradsting eller socknar i sin bearbetning, 

utan arbetat utifrån hela Linköpings stift. Vissa fotnoter är tillagda i texten för att översätta 

vissa ord från det nysvenska språket, som var aktuell i slutet av 1500-talet. Han rättade också 

några uppenbara skrivfel i texten och en viss avvikelse har gjorts när det kommer till 

radindelning och styckefördelning. Dock understryker Holmström, i materialets inledande 

förord, att han inte velat göra stora förändringar i materialet för att det ska behålla sin 

originalitet.85  

Räfsteprotokollets uppbyggnad kan liknas vid vanliga protokoll där olika 

ärenden och dess domar redogörs. Det står ifall ärendet blev belagd med någon form av 

kyrkotukt eller om en villkorlig dom blev utfärdad. Själva protokollet är uppdelat i olika akter 

som bär den latinska termen Acta. Akterna består ibland av ett, men i de flesta fall av flera 

häradsting. Varje häradsting har flera socknar inkluderade, och i vissa fall även städer.  

Totalt sett förekommer 34 häradsting i räfsteprotokollet som totalt inkluderar 

cirka 200 socknar och 8 städer. Sammanlagt cirka 2243 ärenden blev nedskrivna av 

Angermannus i räfsteprotokollet.  

5.2	  Källkritik	  
När det kommer till källkritiska aspekter, förekommer en del mörkertal i räfsteprotokollet 

som man måste vara medveten vid. Det kan gälla ett fall där ett namn nämns, liksom brottet. 

Det framgår dock inte om personen i fråga fick någon dom eller ej. Ett fall som exemplifierar 

detta, är fallet med Anders Nilsson i Gierszlösa socken. I detta fall får man aldrig veta vad 

Anders blev anklagad för och inte heller om han blev bestraffad eller ej.86 

I Kullersta socken får vi höra talas om en kvinna vid namn Karin som blivit 

granskad för horbrott som hon gjort med Berie, en murmästare. Emellertid får vi aldrig veta 

om dessa två fick någon form av dom. Vi får inte heller veta ifall fallet bevisades.87  

                                                
84 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901. 
85 Ibid, se inledningen av räfsteprotokollet.  
86 Ibid, s.49. 
87 Ibid, s.190. 
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Det andra källkritiska kriteriet som i vissa fall kan utläsas är närhetskriteriet. I 

vissa fall kan Angermannus ha antecknat ned ärenden i efterhand och med detta i beaktning, 

kan vissa detaljer ha blivit utelämnade. Om man ser till det ovannämnda ärendet med Karin 

och Berie, redogjordes aldrig om dessa två fick någon dom. Till exempel om de blev dömda 

till någon form av tukt eller om de fick en villkorlig dom. Detta kan tyda på att ärkebiskop 

Abraham inte antecknade ned detaljerna kring ett ärende på en gång. Orsaken till detta kan ha 

varit att Angermannus, tillsammans med Linköpings stifts biskop Petrus Benedicti, hade 

bråttom iväg till nästa socken som skulle visiteras.88  

5.3	  Metoddiskussion	  
För att denna studie ska vara genomförbar, har jag använt mig av två metoder. Den första 

metoden som jag använt mig utav är en kvantitativ metod, medan den andra är en 

hermeneutisk kvalitativ metod.  

5.3.1	  Den	  kvantitativa	  metoden	  
Jarl Backman beskriver i Rapporter och uppsatser, hur kvantitativa metoder ”utmynnar i 

numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana”.89 Den kvantitativa metoden för 

denna studie har varit att räkna ärende efter ärende som förekommer i varje socken och 

häradsting. Detta ledde fram till ett statistiskt resultat som ungefär visar hur många män och 

kvinnor som rannsakats och bestraffats.  

I granskningen av källmaterialet har först och främst den anklagades kön 

noterats. Därefter noterades huruvida mannen eller kvinnan benämndes som adlig, samt om 

kvinnan i fråga var piga eller änka. Detta för att få med statistiska beräkningar i 

undersökningen, som just berör social status. Därefter noterades vilket/vilka ärenden det 

handlade om samt vad domen blev, om det kom en sådan.  

Antalet företeelser som räknats med i denna studie är totalt sett 10 stycken.  

Kyrkobrott, osämja i förhållanden och signeri är de första tre företeelserna. Sedan har jag 

även räknat med en kategori som jag valt att benämna övriga ärenden. Dessa övriga ärenden 

innefattar tjuveri, förakt för kung, brand och mord. Sedlighetsärenden har tagits med som en 

kategori med olika ärenden. För denna studie har specifikt äktenskapsbrott, horbrott och 

lönskaläge räknats med inom kategorin för sedlighetsärenden.  

Även kategorier av kyrkotukt har tagits med vid genomförd undersökning. 

Totalt sett förekommer sex stycken former av kyrkotukt. Den första är slag med ris, som 

                                                
88 Petersson & Sandén (2012), s.160 Petrus Benedicti: Angermannus högra hand och hjälpreda under räfsten 1596.  
89 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur Lund 1998, s.31.  
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också benämns med synonymerna risslag och risdomar.  Sedan har även ris och 

vattenbegjutning tagits med som kategori. Ris och vattenbegjutning skiljer sig från slag med 

ris, på så vis att här hälldes vatten över såren som orsakats av risslag.90 Tvångsgifte, 

kyrkostraff samt höga böter är också former av kyrkotukt. Den sista kategorin av kyrkotukt 

som varit en del av undersökningen är de villkorliga domarna. De villkorliga domarna belades 

ibland som ett komplement till en utdömd kyrkotukt, men kunde även ibland komma som en 

enskild dom. Den karaktäriserades av att, ifall en dömd person som begått ett brott, återgick 

till sitt syndfulla beteende, skulle han/hon bestraffas.91 

Som tidigare nämnts har forskningsläget redogjort för hur det i slutet av 1500-

talet, var en stridsfråga för vilken jurisdiktion som skulle rannsaka och döma i olika ärenden. 

Det fanns en andlig – och en världslig jurisdiktion och Angermannus tillhörde den tidigare 

nämnda.92 Av det skälet har jag i undersökningen tagit med en kategori av domar tillhörande 

den världsliga jurisdiktionen. Här finns totalt sett fyra stycken domar som tagits med i 

beräkningar. Avrättning, världslig dom, tingsärende och fängelse.  

Skälet till varför dessa domar tagits med i beräkningar, är för att Angermannus kunde skicka 

vederbörande till tinget eller till världslig rätt. Vad som sedan hände vederbörande som 

skickats till häradstinget eller rådstugan, var ingenting som Angermannus beslutade över.93 I 

räfsteprotokollet redogör Angermannus tydligt ifall personer skickats till tinget, fått en 

världslig dom, blivit fängslad eller avrättad för sitt brott. I bilaga 1 står det mer om de olika 

kategorierna av företeelser, former av kyrkotukt samt domar tillhörande den världsliga 

jurisdiktionen.   

I frågan om det var en adelsman/adelskvinna, piga eller änka som rannsakades 

har jag vid granskningen av källmaterialet helt enkelt noterat om Angermannus skrivit 

beteckningar som adelsfru eller greve. På samma sätt har en särskild notering gjorts när det 

stått piga eller änka. Dessa sociala grupper förekommer också i bilaga 1.  

Urval har också gjorts för beräkningar i relation till de fem frågorna som denna 

studie ämnar besvara. För de två första frågorna i denna undersökning, har brottshandlingar 

som kyrkobrott, osämja i förhållanden, signeri och övriga ärenden tagits med i beräkningarna.  

Alla former av kyrkotukt samt domar tillhörande den världsliga jurisdiktionen har också tagits 

med för undersökning av specifikt dessa två inledande frågor. Det finns dock undantag 

beträffande dessa urval som är väsentligt att ta del av innan resultatdelen tar sin början.  

                                                
90 Petersson & Sandén (2012), s.164.  
91 Ibid, s.210.  
92 Ibid, s.157. 
93 Ibid, s.162, 168, 176, 177, 178.  
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När det kommer till den tredje frågan ”Hur såg rannsakning och bestraffningen ut av kvinnor 

och män när det kommer till horbrott, lönskaläge och äktenskapsbrott?”, har skyldskap 

utelämnats som företeelse. Skälet till detta är att forskningsläget genom Petersson och Sandén 

redovisat hur många som blev anklagade för dessa brott och hur många som bestraffades. I 

Linköpings stift var det sammanlagt fem stycken. Tre kvinnor och två män.94 

När det kommer till former av kyrkotukt har två kategorier utelämnats för denna fråga. 

Nämligen slag med ris samt tvångsgifte. Motiveringen för detta är att tidigare forskning 

statistiskt redogjort för hur många män samt kvinnor som bestraffades med ris för horbrott 

och lönskaläge. Petersson och Sandén (2012) redovisade att 44 kvinnor i kontrast till 39 män 

blev slagna med ris efter att ha gjort hor. För begånget lönskaläge blev 34 kvinnor mot 22 

män bestraffade med risdom.95 När det kommer till tvångsgifte har även dessa historiker 

beräknat att 410 personer, mer eller mindre tvingades ihop i äktenskap.96 I denna tredje fråga 

handlade det istället om att undersöka hur övrig bestraffning såg ut utifrån ett 

genusperspektiv. Hur många män och kvinnor blev skickade till tinget för dessa ärenden eller 

hur många som fick höga böter, för att nämna exempel.  

Fråga 5 inriktar sig på hur rannsakning och bestraffning drabbade pigor och 

änkor. För denna fråga har alla former av företeelser, kyrkotukt och domar tillhörande den 

världsliga jurisdiktionen varit utgångspunkter i beräkningar. Detta eftersom frågan inriktar sig 

på två specifika sociala grupper. Endast de som av Angermannus benämns pigor och änkor 

har varit data för fråga 5.   

När det kommer till det adliga frälset, fanns så pass få ärenden i 

räfsteprotokollet, att det inte fanns tillräckligt med data för att detta skulle kunna utgöra en 

egen fråga. Emellertid har den mindre mängd data sammanställts i underrubriker under 

resultatdelens delkapitel ett, två och tre.  

När jag väl behandlat alla häradsting i originalakterna, summerade jag ihop det 

totala antalet kvinnor och män som rannsakats och bestraffats för olika kategorier av ärenden. 

Hur har jag gått tillväga när en person anklagats för två brott samtidigt? Först och främst 

användes tabeller för att beräkna och sammanställa antalet män och kvinnor som rannsakades 

och bestraffades. I tabellerna inkluderades brott, former av kyrkotukt och domar tillhörande 

den världsliga jurisdiktionen. Om exempelvis en man anklagats för kyrkobrott och osämja har 

jag adderat siffran 1 till kolumnerna kyrkobrott och osämja. Sedan infogade jag en fotnot, där 

en notering tydliggjorde det faktum att detta var en person som anklagats för två brott. En viss 
                                                
94 Petersson & Sandén (2012), s.179.  
95 Ibid, s.179.  
96 Ibid, s.178 f., 180. 
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kritik kan riktas mot detta tillvägagångssätt, eftersom det enbart ger en ungefärlig slutsumma 

för antalet rannsakade män. Ett annat tillvägagångssätt som skulle ha kunna tillämpats, hade 

varit att enbart räkna in denne man för ett av brotten (till exempel kyrkobrott), men problemet 

är att man i sådana fall bortser från att personen i fråga blivit anklagad för två brott. Detta ger 

i sig en felaktig slutsumma på antalet män som rannsakats för osämja. Ett annat problem med 

det sista beräkningssättet, är också att en subjektiv bedömning görs kring vilket av brotten 

som är av värde att ta med i beräkningen. Ett sådant val kändes felaktigt då källmaterialet 

skall granskas objektivt. Därav valde jag det första alternativet som tillvägagångssätt. I de 

tabeller som sedermera kommer i avsnitt 6, har ordet ”cirka” skrivits ut i den totala summa 

som anges för de antal män och kvinnor som rannsakades. Detta har gjorts för att de 

beräkningar, som räknats fram, är ungefärliga samt för att inga missförstånd skall uppstå. På 

tal om uträkningar redovisar tabellerna dels siffror men också den procentuella andelen för 

hur många män och kvinnor som rannsakades och bestraffades. Ett exempel på hur jag gått 

tillväga här är att jag tagit den andel kvinnor som rannsakats för ett visst brott (lönskaläge) 

vilket sedan dividerats med den totala summan av antalet kvinnor som rannsakats för 

sedlighetsbrotten. Tabellerna som tillhör delkapitel 3, 4 och 5 har tagit med två grupper i en 

och samma tabell. Ett exempel på detta är att kvinnor och män räknats med i samma tabell.  

5.3.2	  Hermeneutisk	  kvalitativ	  metod	  
Hermeneutik innebär översiktligt att tolka innehåll i syfte att förstå människors agerande. Det 

hermeneutiska paradigmet beskrivs utförligt av Merethe Watt Boolsen, som berör denna 

kvalitativa metod utifrån olika synvinklar. Däribland samhällssynen och vad målet med 

vetenskapen är.97  

Eftersom att denna studie ska inrikta sig på hur ärkebiskopen handlade, samt hur 

verkställande – eller icke verkställande kyrkotukt drabbade kvinnor och män, är frågan ”hur 

och varför?” vägledande vid granskningen av olika ärenden. Watt Boolsen understryker att 

”Datainsamlingen koncentreras till gruppdynamiska eller (social)psykologiska variabler, där 

interaktionsmönster, känslor och handlingar undersöks med syftet att förklara och förstå 

dem”.98  I avseende med denna studie handlar det om att tolka både Angermannus handlande 

utifrån samtida ideal som var gällande i slutet av 1500-talet. Hur kunde olika samtida idéer 

påverka hans handlande och agerande?  

                                                
97 Merete Watt Boolsen, Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, Gleerups Utbildning AB Malmö 2007, 
s.31 f. 
98 Ibid, s.32.  
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Andra centrala frågor, utifrån vilka räfsteprotokollet undersöks är, vilka 

interaktionsmönster som kan utläsas i ärenden där både kvinnor och män blivit prövade? Hur 

kan man förklara individers agerande och möjligheter att försvara sig inför ärkebiskopen?  

Den allmänna kritik som ofta riktats mot kvalitativa metoder är att forskarens tolkningar 

tenderat att bli alltför subjektiva.99 I arbetsprocessen har jag försökt hermeneutiskt tolka olika 

ärenden utifrån kännedom om den samtid som existerade i slutet av 1500-talet.  

6.	  Resultat	  –	  Visitationen	  i	  Linköpings	  stift	  	  	  
Den efterföljande resultatdelen har 5 delkapitel som alla finner sin utgångspunkt i 

undersökningens frågeställning. De första och andra delkapitlen berör rannsakning och 

bestraffning av män och kvinnor för brott som kyrkobrott, osämja, signeri och övriga ärenden. 

Viss data som framkommer i delkapitel ett och två, kommer ibland att kompareras och 

översiktligt jämföras.  

Det tredje kapitlet utgår från sedlighetsbrott för båda könen. Därav kommer 

statistik för både kvinnor och män redovisas inom detta kapitel.  

Det fjärde kapitlet handlar om de villkorliga domarna och även här har 

statistiska beräkningar för kvinnor och män tagits med i tabell. Slutligen, det femte och sista 

kapitlet berör rannsakning och bestraffning av pigor och änkor. Alla kapitel har det 

gemensamma i att de innehåller tabeller för att redovisa statistisk data, samt underrubriker 

som mera kvalitativt berör olika ärenden.  

6.1	  Kyrkobrott,	  osämjan	  i	  förhållanden,	  signeri	  och	  övriga	  ärenden	  –	  män	  	  

6.1.1	  Brotten	  som	  blev	  rannsakade	  
Hur såg rannsakningen ut av män inom Linköpings stift? I vilket antal rannsakades män för 

brott som kyrkobrott, osämja, signeri och övriga ärenden? För dessa frågor kommer en tabell 

att följa, som redovisar hur många män som blev rannsakade för ovannämnda brott. 

	  

	  

	  

	  
 

                                                
99 Watt Boolsen (2007), s.88.  
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Tabell	  1.	  Rannsakning	  av	  män	  för	  kyrkobrott,	  osämja,	  signeri	  och	  övriga	  ärenden	  	  

Ärenden Antal/Procent 
Kyrkobrott 183 (35 %) 
Signeri 36 (7 %) 
Osämja i 
förhållanden 

253 (49 %) 

Förakt för kung 2 (0,3 %) 
Tjuveri 33 (6 %) 
Brand 4 (1 %) 
Mord 7 (1 %) 
Summa:  Cirka 518 st. 

(100 %) 
Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901  

 

Tabell 1, inkluderar alla de ärenden som nämns i fråga 1. För varje en av dessa företeelser, 

räknar tabell 1 med det totala antalet män som blev rannsakade. Tabellen redovisar dock inte 

hur många av dessa rannsakade fall som fick utdömd kyrkotukt.  

Tabellen visar med tydlighet att den vanligaste av dessa sju företeelser för män, var osämjan i 

förhållanden. 49% rannsakades av Angermannus för att de antingen befann sig i en grannfejd, 

för att en son betedde sig illa mot sina föräldrar eller för att man betedde sig som en tyrann 

mot sin hustru. Det finns ärenden av grannfejd, där flertal karlar varit inblandade i en fejd 

sinsemellan. I Söderköping socken levde sju män i oenighet med varandra. Däribland 

borgmästarens son.100  

Den andra och tredje mest rannsakade ärendet i männens fall, var kyrkobrott och 

signeri. Ett näst intill lika vanligt ärende som signeri var tjuveri där 6 % blev rannsakade av 

ärkebiskopen. Brand som visar sig vara det näst minsta, förekom endast i en socken och det 

var i Krisberga socken, där en viss Olof beskylldes av tre drängar för att ha legat bakom en 

brand som de själva anlagt.101 

Det ovanligaste ärendet var förakt för kung. Endast 0,3% män i Linköpings stift 

anklagades för att ha föraktat hans kungliga majestäts befallningsmän och en av dem var Mats 

                                                
100 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.181.  
101 Ibid, s.120.  
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som levde i Röseberg. Denne blev även anklagad för andra brott.102 Dock består frågan, vilka 

former av tukt som verkställdes för männen i dessa ärenden?  

6.1.2	  Kyrkotukt	  och	  andra	  domar	  som	  utdömdes	  för	  männen	  
Hur bestraffades de antal män som rannsakades av Angermannus för ovanstående företeelser 

och hur många blev bestraffade? Med fokus på kyrkotukt och domar tillhörande den 

världsliga jurisdiktionen, ämnar tabellen nedan ge en statistisk översikt för detta. 

Tabell	  2.	  Bestraffningen	  av	  män	  för	  kyrkobrott,	  osämja,	  signeri	  och	  övriga	  ärenden	  

Ärenden Slag 
med 
ris 

Höga 
böter 

Världslig 
dom 

Ris 
och 
vatten 

Tings  Kyrkostraff Avrättning Fängelse 

Kyrkobrott 16 11 1 1 0 5 0 0 
Signeri 9 5 0 6 2 0 0 0 
Osämja 23 17 3 7 6 5 0 0 
Förakt för kung 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tjuveri 4 4 2 0 4 1 1 0 
Brand 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mord 2 2 1 1 0 0 1 0 
Summa 
(Domar):  
Cirka 141 st. 
(100 %) 

  54 
(38%) 

  40 
(28%) 

7 (5%) 15 
(11%) 

  12 
(9%) 

11 (8%) 2 (1%) 0 

Summa 
(Rannsakade): 

Cirka 518 st. 

                  Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901 
 
Tabell 2 redovisar hur många män som bestraffades med en viss form av kyrkotukt för de 

specifika företeelser som tas upp i fråga 1. Tabellen redovisar enbart utdömd kyrkotukt och 

domar tillhörande den världsliga jurisdiktionen. Den redovisar inte villkorliga domar.   

Av totalt cirka 518 män, fick 141 en utdömd form av kyrkotukt eller dom 

tillhörande den världsliga jurisdiktionen. Den vanligaste utdömda kyrkotukten var slag med 

ris som utdömdes för 38% av alla män. Det ärende där denna kyrkotukt var vanligast för 

männen, var osämjan i förhållanden. Även kyrkobrott framträder i männens fall som en 

företeelse där det var vanligt med risdomar. I Söderåker socken nämns en man vid namn Joen 

Trummeslagare. Joen hade predikat och härmat den lokala prästen då denne var onykter, och 

blev bestraffad med riset även om han lovat bot och bättring.103  

                                                
102 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.63. 
103 Ibid, s.5.  
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Efter beräkningar visade det sig också att 28% fick betala någon form av bot till 

sockenkyrkan eller domkyrkan. Särskilt vanligt var det i fallen med osämjan inom 

förhållanden, vilket indikerar att många män fick böta efter att ha befunnit sig i någon form av 

konflikt. 

Ris och vattenbegjutning var också en ganska vanlig dom som verkställdes för 

män som begått kyrkobrott, befunnit sig i någon form av osämja, signat eller mördat. Totalt 

bestraffades 11 % av männen med ris och vattenbegjutning. Ett exempel på en sådan utdömd 

dom belades för Hemming Klockare som hade ägnat sin tid till signeri.104 

Efter tingsbesök, följer sedan kyrkostraffet som en mindre vanlig verkställande 

kyrkotukt för män. Ett särskilt fall med utdömt kyrkostraff, ägde rum inom den lokala kyrkan 

i Rysby socken i Norra Möres härad. Här stal fyra män järn från kyrkan för att göra 

fiskekrokar. Ärkebiskopen framhåller att de alla eftersträvade fiskelycka varav de ansåg det 

som en lyckad idé att ta järn från kyrkan. Angermannus beordrade att de skulle gå ned på knä 

inför församlingen och förmana andra inom församlingen att akta sig för att göra samma 

brott.105  

6.1.3	  Förakt	  mot	  kyrkan	  och	  särskilda	  fall	  av	  kyrkobrott	  
Höga böter var en form av tukt som Angermannus ofta belade män som begått kyrkobrott. Så 

var fallet för Gumme Trolsson i Köpings socken, vilken Angermannus benämnt ”som en 

genvördig man emot Guds ord.”106 Gumme hade inte varit berusad eller härmat prästerskapet 

men Angermannus anteckning visar på att denne tydligt var emot Guds ord. Gumme fick 

dock en förbön från en herre vid namn Joen och sedan han själv också lovat bättring undslapp 

Gumme risdomen. Detta visar också att utlovande av bot och bättring i vissa fall fungerade 

för den anklagade, medan vissa andra fall visar det motsatta.  

Att vissa bestraffades med riset för kyrkobrott hade också att göra med att 

vederbörande gjorde sig skyldig till andra brott samtidigt. I Glömminge socken på Öland 

gjorde sig Hans Mårtensson skyldig till både kyrkobrott genom dryckenskap varefter han 

befann sig i en våldsam konflikt utanför kyrkan. Denne Hans som bestraffades med riset hade 

alltså gjort sig skyldig till både kyrkobrott och osämja.107  

                                                
104 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.77.  
105 Ibid, s.15.  
106 Ibid, s.45.   
107 Ibid, s.32.  
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6.1.4	  När	  osämjan	  tog	  över	  	  
Vid granskning av protokollet framkommer att ärenden där maken behandlade sin hustru 

väldigt illa, ibland fick helt skilda domar. Många fall där makar som slagit eller levt illa mot 

sin hustru, blev följden risslag. Så var fallet för Jöns som behandlat sin hustru illa och som 

därefter bestraffades med riset, 31 slag. Utifrån denna synvinkel skulle även andra 

trätosamma makar kunna bestraffats med samma tukt, men för Peter Skräddare i Jönköping 

stad följde ingen verkställd tukt, utan efter förböner undslapp han risdom.108  

Tabell 2 visade att höga böter likväl var en vanlig verkställd tukt i fallen med 

osämjan. Ett typexempel var fallet med Lasse i Vy socken som hade slagit upp ögat på en 

bonde i byn. Dock klarade sig Lasse undan risdomen men fick istället böta för detta ärende till 

domkyrkan.109  

6.1.5	  Männens	  koppling	  till	  fall	  av	  signeri	  och	  trolldom	  
Som framgick i tabell 2, var det få män som bestraffades för signeri. Här har det visat sig 

vanligt, att när makar tillsammans med sina hustrur begått olika signeribrott kunde 

bestraffningen skilja sig väsentligt. Så var fallet med Karin och hennes man som lovat ont uti 

socknen varav människor följts av otur. Angermannus tog direkt tag i detta ärende men 

Karins man bestraffades aldrig, utan istället skickades Karin till världslig rätt.110 Dessa 

ärenden där ett par signat kommer att beröras mer under nästa delkapitel.  

6.1.6	  Övriga	  ärenden	  	  
Som framgått var tjuveri i männens fall, nästan lika vanligt förekommande som signeribrott. 

De vanligaste bestraffningarna i dessa ärenden var slag med ris, höga böter samt att 

vederbörande skickades till tinget.  

Ett exempelfall på stöld som bestraffades med riset var när Joen i Kimstad hade 

stulit och blivit försonad med överheten. Han bestraffades ändå med 5 risslag för stölden. Vad 

han stulit redogörs aldrig i räfsteprotokollet.111  

En man avrättades för mord i Linköpings stift, men mord ledde dock inte alltid 

till avrättning. Exempelvis en av de två risdomarna belades för Erick i Kusarp som både gjort 

hor och även dömts till mord. Tydligen försonades han hos den världsliga överheten men fick 

slita ris 39 slag. En människas död kunde också vara en olycka. Då kunde bestraffningen för 

                                                
108 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.79, 115.  
109 Ibid, s.90.  
110 Ibid, s.44 f. 
111 Ibid, s.189.  
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de skyldiga bli lindrigare. Så var fallet för Karl och Bengt som skulle hugga ned en tall som 

olyckligtvis föll över en man som dog. Då detta var en olycka fick Karl och Bengt böta.112  

6.1.7	  Adelsmän	  som	  rannsakades	  och	  bestraffades	  
Denna underrubrik kommer att beröra hur många adelsmän som rannsakades och bestraffades 

under Angermannus räfst. Totalt sett rannsakades inte många adelsmän för syndfullt 

beteende. I förhållande till frågan ”I vilket omfång rannsakades och bestraffades män för 

kyrkobrott, osämja i förhållanden, signeri och andra ärenden?”, blev 6 adelsmän rannsakade 

för kyrkobrott. Exempelvis så rannsakades ingen adlig för signeri, osämja i förhållanden, 

tjuveri eller för övriga ärenden. 

Ett ärende där 5 män rannsakades för kyrkobrott var inom Visingsö socken, där 

greven Erick och hans närstående alla sades vara oense med den protestantiska läran. Dock 

blev ingen bestraffad utav Angermannus och hans profosser.113 

Det fanns också ett ärende där en viss Clas Slatte sedan ett antal år tillbaka varit 

ifrån sakramentet samt blivit beryktad för horeri. Om Clas blev bestraffad eller ej 

framkommer aldrig i räfsteprotokollet. Istället blev han citerad och kallad till Linköpings 

möte av Angermannus och Petrus Benedicti.114  

6.1.8	  Sammanfattning	  	  
Det var totalt 518 män, som blev rannsakade av Angermannus i Linköpings stift, där de flesta 

blev prövade för osämja inom förhållanden.  

Den mest verkställda formen av kyrkotukt i fallen med osämja, kyrkobrott och 

signeri var slag med ris, som totalt sett utdömdes för 38% av männen i Linköpings stift. I 

resultatet framkom att vissa personer rannsakades och bestraffades för både kyrkobrott och 

samtidigt för osämja i förhållanden. Även om trätosamma män oftast bestraffades med slag 

med ris, finns också några fall där män efter förböner undgått slag med ris.  

Det var inte många adelsmän som rannsakades för ärendena kyrkobrott, osämjan inom 

förhållanden, signeri och övriga ärenden som exempelvis tjuveri. Endast 6 adelsmän 

rannsakades specifikt för kyrkobrott och ingen blev bestraffad för det.      

Så hur många kvinnor rannsakades under Angermannus räfst, och vilka brott anklagades de 

för?  

                                                
112 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.87, 91. 
113 Ibid, s.113. 
114 Ibid, s.148 f. 
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6.2	  Kyrkobrott,	  osämjan	  i	  förhållanden,	  signeri	  och	  övriga	  ärenden	  –	  kvinnor	  

6.2.1	  Brotten	  som	  blev	  rannsakade	  
I vilket omfång blev kvinnorna rannsakade av Angermannus och vilken företeelse var mest 

utmärkande? För en överblick av antalet kvinnor, kommer en tabell att följa som redogör för 

hur många som blev rannsakade. Tabellen kommer att följa samma struktur som i föregående 

delkapitel. 

Tabell	  3.	  Rannsakning	  av	  kvinnor	  för	  kyrkobrott,	  osämja,	  signeri	  och	  övriga	  ärenden	  	  

Ärenden Antal/Procent 
Kyrkobrott 57 (17 %)  
Signeri 151 (46 %) 
Osämja i 
förhållanden 

101 (31 %) 

Förakt för kung 0 
Tjuveri 13 (4 %) 
Brand 0  
Mord 5 (2 %) 
Summa:  Cirka 327 st. 

(100%) 
              Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901 

 

I tabell 3 redovisas antalet kvinnor som blev prövade av Angermannus för olika brott. Den 

redovisar däremot inte hur många av dessa kvinnor som fick en kyrkotukt eller annan dom, 

utdömd emot sig.  

I komparation med antalet män som rannsakades (518), blev sammanlagt 327 

kvinnor rannsakade. Den vanligaste företeelsen som kvinnor rannsakades för var signeri. 46 

% av kvinnorna rannsakades för att försöka bota sjukdomar, tandvärk eller för att ha önskat 

någon något ont. Ibland kunde falska anklagelser huruvida kvinnor gjort sig skyldig till detta 

flöda i lokalsamhället. På Öland bland annat, blev vissa kvinnor anklagade för signeri men 

huruvida detta var sant eller ej, kunde aldrig bevisas.115 

Osämja i förhållanden som var den näst mest rannsakade bland kvinnor var 

betydligt ovanligare. Kyrkobrotten kommer långt därefter, medan tjuveri (4%) och mord (2%) 

hade en lägre förekomst. Räfsteprotokollet uppvisade inga ärenden där kvinnor anklagats för 

att ha föraktat kungen eller för att ha anlagt bränder.  

                                                
115  Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.32, 36.  
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6.2.2	  Kyrkotukt	  och	  andra	  domar	  som	  utdömdes	  för	  kvinnorna	  
Med fokus på hur utdömande av kyrkotukt och andra domar drabbade kvinnor, kommer en 

tabell att statistiskt redogöra för vilka följder ärendena fick i form av bestraffning. 

Tabell	  4.	  Bestraffning	  av	  kvinnor	  för	  kyrkobrott,	  osämja,	  signeri	  och	  övriga	  ärenden	  

Ärenden Slag 
med 
ris 

Höga 
böter 

Världslig 
dom 

Ris 
och 
vatten 

Tings  Kyrkostraff Avrättning Fängelse 

Kyrkobrott 5 1 0 1 0 0 0 0 
Signeri 43 7 6 4 15 3 0 0 
Osämja 6 1 0 3 3 0 0 0 
Tjuveri 1 0 0 1 5 0 0 0 
Mord 1 0 0 1 0 1 1 0 
Summa 
(Domar):  
109 st. (100%) 

 56  
(51%)  

9 
(8%) 

    6  
(6%) 

 10  
(9%) 

  23 
(21%) 

4 (4%) 1 (1 %) 0 

Summa 
(Rannsakade):  

Cirka 327 st. 

 
                          Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901  

 

Av totalt 327 kvinnor, bestraffades 109 för brotten kyrkobrott, osämja, signeri och övriga 

ärenden sammanräknat. Majoriteten kvinnor bestraffades med risslag. I jämförelse med 

resultat från delkapitel 6.1, blev 51 % av alla kvinnor bestraffade med riset i komparation med 

38% män. Noterbart resultat som framkom med den kvantitativa beräkningen var att väldigt 

få kvinnor bestraffades för kyrkobrott. Av de 57 kvinnor som blev anklagade för dessa 

ärenden bestraffades 7 stycken, där risdomarna var den vanligaste utdömda tukten. En kvinna 

bestraffades med ris och vatten för begånget kyrkobrott. Detta var Elin i Tolsta socken. Hon 

föraktade inte bara sakramentet utan hade också gjort lönskaläge.116 

Även när det gäller osämjan i förhållanden bestraffades sällan kvinnorna. Efter 

beräkningar av procent visade det sig att av 101 kvinnor, bestraffades 13 stycken för att ha 

befunnit sig i någon form av konflikt. Liksom fallen med kyrkobrott, var den vanligaste 

verkställda tukten för osämjan slag med ris.  

Endast 8% kvinnor fick betala någon form av bot till domkyrkan eller 

sockenkyrkan, vilket skiljer sig från 28% män som dömdes till samma straff.  

                                                
116 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.119, 170.  
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Få kvinnor blev bestraffade med kyrkostraffet (4%), vilket var mindre i jämförelse med det 

antal män som fick samma kyrkotukt (8%).  

6.2.3	  Kvinnor	  som	  blev	  rannsakade	  och	  bestraffade	  för	  kyrkobrott	  
Av de 57 kvinnor som rannsakades av Angermannus, framträder några ärenden som typiska. 

Det förekom att båda parter av ett par kunde rannsakas för kyrkobrott. Nils i Hagelsryd och 

hans hustru ville sällan gå till kyrkan och sakramentet. Enligt de själva var det endast av vikt 

att göra kyrkobesöken vid påsktid men Angermannus ville annat och uppmanade dem att 

bättra sig.117  

Ibland kunde det också vara så att en kvinna inom ett äktenskap föraktade 

sakramentet och kyrkan. Så var fallet med Anders Perssons hustru i Repplinge socken. Hon 

rannsakades också för konflikter med personer i parets omgivning.118 Det fanns också andra 

kvinnor som föraktat kyrkan och samtidigt befunnit sig i konflikter med andra personer i 

lokalsamhället. Ibland vägrade till och med personer besöka kyrkan pågrund av trätor med 

andra. I Kudby socken nämns Olof Skomakares hustru som varit ifrån sakramentet pågrund 

av trätor.119 Liksom männen, blev vissa kvinnor anklagade för osämja, samtidigt som de 

granskades för kyrkobrott. 

6.2.4	  Osämja	  i	  grannfejder	  och	  hushåll	  
Liksom män som befann sig i osämja uppvisar sig samma sorts ärenden för kvinnor som 

befann sig i någon form av konflikt. Tydligt är dock vid kvalitativ studie av olika ärenden att 

bestraffning både skiljde och innefattade likheter mellan könen.  

Hur kunde bestraffning te sig mellan könen när det kom till grannfejder?  

Ett typexempel på en grannfejd mellan en kvinna och man, förekom på Öland. En grannhustru 

befann sig i en konflikt med en karl vid namn Nils Persson. Trots att båda parter befunnit sig i 

en tydlig grannfejd var det Nils som slutligen fick en dom. Efter att en änka bad för honom, 

fick Nils en villkorlig dom. Grannhustrun blev aldrig bestraffad och fick ingen villkorlig dom 

heller.120  Bestraffningen av kvinnor i dessa ärenden kunde också vara densamma som för 

männen. Karin i Frö befann sig i en konflikt med en man, där konflikten grundade sig på arv 

och rätten till detta. Detta ärende var för Angermannus ett ärende för tinget och båda parter 

skickades dit för vidare rannsakning.121  

                                                
117 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.104 f. 
118 Ibid, s.46  
119 Ibid, s.170. 
120 Ibid, s.31. 
121 Ibid, s.49  
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Ett fall som särskilt utmärker sig när det kommer till konflikt mellan makar var 

Hemmings hushåll i Sund där denne levde illa mot sin hustru. Trots sitt dåliga beteende bad 

hans hustru för honom, vilket gjorde att han fick böta istället för att bli bestraffad med ris.122  

Hur såg bestraffningen ut av döttrar som gjorde sig skyldiga till brott som direkt 

riktats mot föräldrarna? Det är inte många konflikter inom Linköpings stift där dottern varit i 

öppet bråk med moder eller fader. Emellertid finns typexempel som visar på konflikt av den 

tidigare karaktären. En kvinna i Nykyl socken rannsakades för lönskaläge men gjorde sig 

framförallt skyldig till att ha slagit sin mamma. Hon var en av tre kvinnor i stiftet, som 

bestraffades med ris och vattenbegjutning för osämja.123 

6.2.5	  Fallen	  med	  signerskor	  
Tabell 4 redovisade att en stor majoritet av de kvinnor som blev beskyllda för signeri 

bestraffades med riset. Även om ödet för 15 kvinnor förlades i tingets händer, blev dubbelt så 

fler kvinnor bestraffade med risslag. Av signeribrotten kan man utläsa olika saker.  

När det kommer till ett hushåll där det brukats trolldom eller signeri bland 

makarna, har den verkställda domen kunnat skilja sig. I Högstad socken levde Joen och hans 

hustru och båda två ägnade sin tid till signeri för att motverka tandvärk, spöken samt för att 

främja boskapens välmående. Båda två bestraffades men hustrun bestraffades med 39 risslag 

som följdes utav 9 hinkar vatten medan Joen bestraffades med 35 risslag och 3 hinkar 

vatten.124  

Även om risslitning var de mest verkställda formerna av kyrkotukt, fanns ett 

ärende där en ung kvinna vid namn Kirsten förskonades från riset efter att hennes far samt 

bror gick i god för henne.125  

Anklagelser mot kvinnor för dessa brott kunde också leda till förvisning från 

socken. Så var fallet med en kvinna i Ödesö som var beryktad för trolldom och som fördrevs 

ifrån socknen. Ingen annan bestraffning verkställdes och om kvinnan var skyldig till trolldom 

bevisades aldrig.126  En annan situation som utmärker sig utspelades i Eksjö stad där en moder 

till en herre vid namn Måns Hansson, blev beskylld för att utöva trolldom. Angermannus 

skriver att ”känd för en trollkona, signerska och vill inte gå till kyrkan, är rymd till Linköping 

och haver sin son där, som går i skolan, han heter Petrus Magni”.127  

                                                
122 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.190.  
123 Ibid, s.150.  
124 Ibid, s.130. 
125 Ibid, s.77. 
126 Ibid, s.32, 36, 114.  
127 Ibid, s.104.  
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Det fanns också trolldomsärenden som blivit noga undersökta av Angermannus. 

Ett fall som uppmärksammades av ärkebiskopen hade en längre bakgrundshistoria. Detta 

ärende berörde systrarna Anna och Gunnel på Visingsö, som blivit anklagade och dömda för 

trolldom. Innan Angermannus visitationsresa hade systrarna blivit kastade i vattnet för att 

man skulle se om de flöt, vilket de gjorde. Angermannus drev vid sin visitation ärendet 

vidare, och de båda fick utdömda domar. Gunnel skickades till den världsliga domstolen, 

medan Anna bestraffades med 9 risslag.128  

6.2.6	  Övriga	  ärenden	  
När det kommer till mordfall nämns en kvinna i Kalmar stad, vars spädbarn dog efter att 

modern legat över barnet varefter han/hon kvävdes. Straffet blev kyrkostraff och det var det 

enda kyrkostraffet som verkställdes för begånget mord bland kvinnor.129  

En kvinna bestraffades med ris och vatten för tjuveri. Detta var en kvinna som 

tillhörde klostret i Linköpings stad, och som gjort sig skyldig till att ha stulit och behållit 

värdefulla objekt av människor i staden.130 Samtidigt som hon blev fälld för stöld, anknöt inte 

hennes religiösa tro till den protestantiska tron, som förespråkades av Angermannus.   

6.2.7	  Adelskvinnor	  som	  rannsakades	  	  
Under Angermannus räfst var det endast två adelskvinnor som rannsakades. Dessa båda 

rannsakades för kyrkobrott. En av kvinnorna levde i Greve Ericks hushåll inom Visingsö 

socken men undkom bestraffning. Detta gjorde även, som sagt, adelsmännen i hushållet.131 

Det andra ärendet rörde en adelsfru vid namn Ingeborg som levde i Flisby socken. 

Angermannus skrev ned följande anteckning, ”…haver inte varit hos sin sockenkyrka på ett 

år, ej heller till sakramentet. Denne föraktar stämningen, för ty hon är en adelskvinna”.132 

Ingen adelskvinna blev alltså bestraffad under räfsten.  

6.2.8	  Sammanfattning	  	  
Sammanlagt 327 kvinnor i jämförelse med 518 män rannsakades för kyrkobrott, osämja, 

signeri och övriga ärenden, i Linköpings stift. Den statistiska fördelningen av antalet kvinnor, 

visade att 46% blev prövade för signeri, vilket gör det till den mest rannsakade företeelsen för 

kvinnor. För de näst mest rannsakade brotten, blev 31% och 17% granskade för osämja och 

kyrkobrott.  

                                                
128 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Homström, Uppsala 1901, s.111 – 113.  
129 Ibid, s.21. 
130 Ibid, s.161.   
131 Ibid, s.113.  
132 Ibid, s.101. 
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Den vanligaste verkställda kyrkotukten i kvinnornas fall var risdomar, som blev 

belagda för 51 % av kvinnorna som bestraffades. Detta skiljer sig i jämförelse med antalet 

män (38%) som fick denna form av kyrkotukt utdömd.  

Liksom vissa män, befann sig en del kvinnor som rannsakades för kyrkobrott i 

en konfliktladdad situation i övrigt och blev därför prövade för både kyrkobrott och osämja.  

I fall som kännetecknades av osämja blev döttrar som betedde sig illa mot sin moder 

bestraffade med högt straff, men det förekom aldrig att en dotter gick till angrepp mot sin far. 

När det kommer till trolldomsbrott kunde verkställd tukt skilja mellan ett par, där frun fick ett 

grymmare straff. 

Samtidigt blev väldigt få adelskvinnor granskade av Angermannus. Endast två 

var de i antal som blev rannsakade för kyrkobrott och ingen av dem fick en tukt verkställd 

mot dem. 

6.3	  Sedlighetsbrott	  –	  Kvinnor	  och	  män	  
Det är nu dags att undersöka sedlighetsärenden. Inledningsvis ges en kvantitativ översikt, 

beträffande rannsaknings – och bestraffningstal. Därefter följer en utredande analys, som görs 

utifrån ett antal utvalda fall.  

6.3.1	  Sedlighetsbrott	  i	  Angermannus	  räfst	  

I tabellen nedan har beräkningar gjorts utifrån tre sedlighetsärenden. Nämligen horbrott, 

lönskaläge och äktenskapsbrott. Till skillnad från de två första avsnitten innehåller dessa 

tabeller statistik för både kvinnor och män. Dock har samma procentuella redovisning 

genomförts som tidigare.  

Tabell	  5.	  Antalet	  kvinnor	  och	  män	  som	  rannsakades	  

     Kvinnor                           Män 
Horbrott 128 (22 %)              142 (17 %) 

Lönskaläge 320 (55 %) 262 (32 %) 

Äktenskapsbrott 134  (23 %) 410 (50 %) 

Summa: Cirka 583 st. 

(100%) 

Cirka 815 st. (100%) 

Sammanlagd summa (kvinnor och 

män tillsammans) 

Cirka 1398 st. 

Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, Uppsala 1901 
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Tabell 5 redovisar hur många kvinnor jämte män som rannsakades av Angermannus för 

horbrott, lönskaläge och äktenskapsbrott. Tabellen redovisar bara data utifrån rannsakning, 

och inte data beträffande hur många som bestraffades. 

De totala siffrorna av samtliga sedlighetsärenden, visar att 815 män samt 583 kvinnor 

rannsakades.  

När det kommer till beräkningar av de enskilda kategorierna av 

sedlighetsärenden, kan man se att fler kvinnor (22 %) än män (17 %) rannsakades för 

horbrott. En större skillnad i rannsakningar mellan könen, visar sig när det kommer till 

lönskaläge/lägerskap, där betydligt fler kvinnor i jämförelse med män rannsakades för att ha 

haft sexuellt umgänge innan trolovning. Den största statistiska skillnaden mellan könen 

framträder dock i äktenskapsbrotten där fler män blev anklagade för att ha lämnat sin hustru 

och äktenskapet, för att de var ovigda eller för att de ville bryta trolovningen. 

6.3.2	  Bestraffning	  av	  könen	  för	  sedlighetsbrott	  i	  Angermannus	  räfst	  1596	  
I den statistiska redogörelsen för hur respektive kön bestraffades för sedlighetsbrott har 

följande straff tagits med, höga böter, världslig dom, tings, kyrkostraff, ris och vatten, 

avrättning och fängelse. Även denna tabell inkluderar statistik för både kvinnor och män. 

Tabell	  6.	  Bestraffning	  av	  könen	  för	  horbrott,	  lönskaläge	  och	  äktenskapsbrott	  
 Höga 

böter 
Världslig 
dom 

Tings Kyrkostraff Ris och 
vatten 

Avrättning Fängelse 

 K M K M K M K M K 
 

M 
 

K M K M 

Hor 6 11 2 12 12 16 7 9 3 3 1 1  1 
Lönskaläge 9 51 1 2 5 3 3 4 3 4 1 1 1 1 
Äktenskapsbrott 
 

7 30 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 

Summa:  22  92 
 

3 15 17 
 

20 11 13 7 9 2 3 1 2 

Procentuell 
summa (%): 

35 60 5 10 27 13 18 8 11 6 3 2 2 1 

Summa 
(Respektive 
kön) 

Kvinnor: Cirka 62 st. 
(100 %) 

Män: Cirka 154 st. 
(100 %)  

Total summa  
(Både kvinnor 
och män)  

Cirka 216 st.  

Antalet 
rannsakade 

Cirka 1398  

[K= Kvinna; M= Man] Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, Uppsala 1901 
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Tabellen redovisar att av 1398 granskade sedlighetsärenden, så fick totalt cirka 216 fall, 

någon form av kyrkotukt eller dom tillhörande den världsliga jurisdiktionen, tilldelad. 

Tabellen redovisar inte utdömda villkorliga domar för dessa tre sedlighetsbrott. 

När det kommer till höga böter som utdömd tukt fanns det stora skillnader 

mellan könen. Vid en total uträkning visar det sig att 60 % av männen fick möjlighet att böta 

istället för att få ett hårdare straff av ärkebiskopen. Detta antal skiljer sig markant från att 35 

% av kvinnorna fick böta för begångna sedlighetsbrott. Särskilt tydlig är denna skillnad när 

det kommer till lönskaläge/lägerskap.  

Däremot redovisar tabell 6 att 10 % av alla män i kontrast till 5 % av alla 

kvinnor, skickades till världslig överhet för vidare utredning. När det kommer till tingsvistelse 

var det däremot en större andel kvinnor (27 %) än män (13 %) som blev ditskickade för att få 

sina ärenden prövade.  

Andra hårda straff som exempelvis ris och vatten drabbade en större andel av 

antalet kvinnor än män. Räfsteprotokollet uppvisar också att en större andel kvinnor blev 

fängslade och avrättade för sedlighetsbrott. Emellertid drabbade även dessa former av straff 

männen.   

6.3.3	  Horbrottets	  konsekvenser	  
Även om fler män blev skickade till världslig rannsakning och tinget efter att ha begått 

horbrott, finns det ärenden av horbrott som exemplifierar en skiljande utdömning av 

kyrkotukt mellan könen. I ett ärende får man läsa om Bengt i Godegårds socken som blivit 

beryktad för horbrott. I Angermannus redogörande framkommer att han gjorde hor med en 

kvinna som blev bestraffad med riset medan Bengt gjordes fri från kyrkotukt.133  

Det fanns även ytterligare hårdare straff som kunde utdömas för båda könen. 

Med återkoppling till tabell 6, blev både kvinnor och män dömda till avrättning av världslig 

rätt, vilket Angermannus redogjort för i räfsteprotokollet. I Linköpings stift avrättades 1 män 

och 1 kvinna för horbrott. Kvinnan som dömdes till döden var Måns Skogs hustru, vilken blev 

dömd till avrättning efter att ha gjort horbrott två gånger.134 

Trots begånget horbrott kunde också parter återförenas. Ett ärende berättar om 

Marit som gjorde hor medan hennes make Anders Knutsson varit borta från hushållet i tre år 

och haft ett förhållande med en annan kvinna. Dock förenades Anders och Marit med 

                                                
133 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.185.  
134 Ibid, s.93.  
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varandra och de undgick hård kyrkotukt i form av risslag för att istället lova 1 tunna vete till 

domkyrkan. 135   

6.3.4	  Utomäktenskapliga	  umgängen	  genom	  lönskaläget	  
Vad kännetecknade specifika ärenden där båda könen rannsakats för lönskaläge? Allmänt kan 

sägas att Angermannus utdömande av kyrkotukt i dessa ärenden också kunde skilja. 

Ett ärende utspelade sig i Haletorps socken. Här hade en kvinna haft ett 

utomäktenskapligt förhållande med en man vid namn Inge som också fick barn med henne. 

Inge hade lovat henne gåvor som han slutligen fick ge till hospitalet medan kvinnan, som han 

haft lägerskap med, blev bestraffad med risslag vid kapellet.136 Just granskandet av ensamma 

kvinnor som begått lägerskap visar sig vara vanligt i räfsteprotokollet. En kvinna som hette 

Ingeborg hade haft sängalag med en man. Det visade sig under ärkebiskopens visitering att 

hon fått barn med en far som var okänd. I sitt försvar hade Ingeborg berättat att hennes far låg 

bakom hennes förhållande med barnfadern. Detta tog dock inte ärkebiskopen hänsyn till utan 

istället bestraffades Ingeborg med 25 risslag och 3 hinkar vatten. Ingeborgs fader ställdes inte 

inför rätta.137                        

6.3.5	  Äktenskapets	  förbund	  
När det kommer till ärenden som var relaterade till äktenskapsbrott visade tabell 5, att 

betydligt fler män rannsakades för dessa brott. Emellertid kvarstår frågorna vad kan man 

urskilja i äktenskapsärenden? Såg man alltid båda parter som medskyldiga till 

äktenskapsbrotten eller snarare de enskilda individerna? 

Många ärenden av äktenskapsbrott kännetecknades av att mannen rymde från 

sin fru. Ett exempel på detta är en man som rymt från sin hustru i Hexedal inom Öretomta 

socken. Här bestraffades aldrig kvinnan för något äktenskapsbrott och mannen kunde man 

inte hitta. Det finns få ärenden i räfsteprotokollet som visar det motsatta, det vill säga att 

kvinnorna tog initiativet att rymma från sina makar. Ett fall utmärker sig dock i den 

bemärkelsen. Detta var Hans Skottes hustru som lämnade sin make och Angermannus tillade i 

sin notering att ”blev befarat, att han skulle söka efter henne.”138   

Tydligt är att ifall någon part i ett äktenskap befann sig utanför hushållet, så 

kunde detta få stora konsekvenser för ett par. I Döderhult socken nämner Angermannus en 

kvinna vid namn Britta vars man befunnit sig i ”fiende land” under en lång tid. Hon hade haft 

                                                
135 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.139. 
136 Ibid, s.8.  
137 Ibid, s.188. 
138 Ibid, s.133, 146.  
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sexuellt umgänge med en annan man, men problemet visade sig vara att hon inte var rättsligt 

frånskild från sin förre make som varit utanför rikets gränser. När han således kom tillbaka 

ville han inte veta av henne längre och hon fick slita ris samt begjutas med vatten.139  

När det kommer till brytning av trolovning, förekom även ett ärende där 

föräldrarna hade inflytande över trolovningen. För Håkans dotter var det ett måste att bryta 

trolovningen med sin trolovade. Angermannus skrev att ”denne (Karin) vart tvingat därtill 

utav föräldrarna emot sin vilja, vilket de bekände, gjordes för denna skull till intet, och sades 

ifrån varandra, och hennes fader lovade 2 daler till domkyrkan”.140 Hennes fader var alltså en 

av alla män som fick böta för äktenskapsbrott. Dottern fick behålla sin trolovade. 

6.3.6	  Adeln	  och	  sedlighetsärenden	  
Granskandet av räfsteprotokollet ledde fram till ett resultat med väldigt få fall av 

sedlighetsbrott för adeln. Inga adelsfruar blev anklagade och endast 2 adelsmän rannsakades 

för att ha gjort sedlighetsbrott. En av dessa var Clas Slatte som vid sidan av kyrkobrott skulle 

rannsakas för horbrott.141   

Det andra fallet handlar om Nils Bröms som levde i Locknewi socken. Nils blev 

beskylld för både horbrott och äktenskapsbrott. Han skrev ett brev där han sökte förlåtelse för 

sitt brott och han blev aldrig bestraffad med någon form av kyrkotukt. Dock är han den enda 

adliga som fått en villkorlig dom som innefattade att ifall han inte efterlevde sin obligation, 

skulle han försättas ur församlingen.142  

6.3.7	  Sammanfattning	  	  
Först kan nämnas att totalt sett rannsakades 815 män i kontrast till 583 kvinnor för alla tre 

ärenden inom kategorin sedlighetsbrott. De procentuella skillnaderna i rannsakningsantal för 

kvinnor och män, beträffande sedlighetsbrotten, ser olika för de olika kategorierna. En större 

andel av männen blev rannsakade för äktenskapsbrott emedan en större andel av antalet 

kvinnor blev prövade för horbrott och lönskaläge under ärkebiskopens framfart.  

Som utdömd kyrkotukt, fick fler män än kvinnor betala böter för begångna 

sedlighetsbrott. Samtidigt visade det sig att Angermannus lät fler kvinnor risas och bli 

begjutna med vatten. Fler kvinnor blev avrättade av den världsliga rätten. Ett straff som i 

övrigt också utdömdes för männen.  

                                                
139 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.59. 
140 Ibid, s.110.  
141 Ibid, s.27. 
142 Ibid, s.61 f. 
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Ett fall av äktenskapsbrott visade också att bestraffningen kunde drabba 

föräldrarna, snarare än individen som först rannsakats för äktenskapsbrottet.  

Inga adelskvinnor blev prövade för dessa sedlighetsbrott, emedan två adelsmän 

rannsakades för dessa, där en fick en villkorlig dom.  

6.4	  Angermannus	  utfärdande	  av	  villkorliga	  domar	  –	  Kvinnor	  och	  män	  
Detta fjärde delkapitel fokuserar specifikt på de villkorliga domarna för alla ärenden som 

berörs i undersökningen, med fokus på hur dessa utmärkte sig ur ett genusperspektiv.  

Först kommer statistik visa hur många procent av antalet kvinnor jämte män som fick 

villkorliga domar och sedan kommer frågan att mera kvalitativt belysa särskilda ärenden som 

utmärker sig.   

6.4.1	  Villkorliga	  domar	  under	  Angermannus	  räfst	  –	  Kvinnor	  och	  män	  
Tabellen nedan har tagit med alla ärenden som varit utgångspunkterna för denna studie. 

Villkorliga domarna kunde också följa utdömd kyrkotukt. Det vill säga, även om en person 

dömts till slag med ris, kunde en villkorlig dom följa.  

Tabell	  7.	  Antalet	  villkorliga	  domar	  

Ärenden Kvinna Man 
Kyrkobrott 20 (15%) 53 (18%) 
Signeri 19 (15 %) 11 (4%) 
Osämja i förhållanden 38 (29%) 142 (48%) 
Förakt för kung 0 0 
Tjuveri 3 (2 %) 1 (0,3%) 
Horbrott 5 (4 %) 7 (2 %)  
Lönskaläge 24 (18 %) 24 (8 %) 
Äktenskapsbrott  22 (17 %) 54 (18 %) 
Mord 0 2 (1 %) 
Summa (respektive kön):  Cirka 131 (100 %) Cirka 294 (100 %) 
Sammanlagt antal domar (båda könen):  Cirka 425 st. 
Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901 

 

Om man räknar med det totala antalet domar, vilket är 425 i antal, fick fler män än kvinnor 

villkorliga domar under räfsten i Linköpings stift. Skiljelinjer kan pekas ut när det dels 

kommer till specifika ärenden, men framförallt när det kommer till hur många procent av alla 

män som fick villkorliga domar i kontrast till alla kvinnor.     
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Hur såg skillnaderna ut för de specifika brotten? Med koppling till ärenden som 

exempelvis kyrkobrott, osämja i förhållanden och signeri, utmärker sig den största 

procentuella skillnaden i fallen med osämja. Här fick sammanlagt 48 % av alla män 

villkorliga domar medan färre antalet kvinnor på 29 % fick en villkorlig dom. Signeri, tjuveri, 

horbrott och lönskaläge var de företeelser där kvinnorna fick fler villkorliga domar.  

När det kommer till sedlighetsärenden utmärker sig äktenskapsbrottet på så vis 

att trots omfattande rannsakningar av män, vilket redovisades i föregående delkapitel, var det 

inte många som fick villkorliga domar för detta brott.  

6.4.2	  Hur	  såg	  domarna	  ut	  mellan	  individer?	  	  
Det tabell 7 visar är att av det totala antal villkorliga domar, var fler män än kvinnor som fick 

dessa domar under visitationen våren 1596. Dock besvarar detta inte frågan hur de villkorliga 

domarna kunde skilja sig mellan könen i fråga om domarna i sig tenderade att ha en identisk 

karaktär eller snarare skiljande?  

I Söderköping stad blev fem personer, både kvinnor och män dömda för 

kyrkobrott. Angermannus gav dessa en villkorlig dom efter att de lovat bättring. Den 

villkorliga domen hade samma karaktär för alla fem personerna, vilket var ett hot om att ifall 

de återgick till sitt gamla beteende skulle de bestraffas med riset.143 Ett annat ärende som hade 

identiskt utfall var relaterat till lägerskap, där två män vid namn Nils Skräddare och Evert 

Tunnabindare hade haft sexuellt umgänge med två systrar. Systrarna var havande och 

dessutom ogifta, varav Angermannus uppmanade Nils och Evert att gifta sig med varsin 

syster. Ärkebiskopen utfärdade en villkorlig dom som var identisk för alla fyra parter. 

Nämligen att böta och mista rygghuden ifall de inte gifte sig.144  

Det finns också ärenden vars villkorliga domar kunde skilja mellan könen. Två 

fall som Angermannus undersökte i stiftet hade att göra med signeri och båda parter 

bestraffades först för att sedan få en villkorlig dom. Det första signeriärendet handlade om 

Anders Svarvare som efter att ha läst för de sjuka, tuktades med 9 risslag. Den villkorliga dom 

som följde i Anders fall formulerades; ”Wite: på elden eller och förvisas från stiftet”.145 Med 

andra ord, om Anders åter började signa så skulle han antingen avrättas eller förvisas från 

stiftet. Det andra fallet handlade om Marcus hustru i Gränna socken. Hon var beryktad för 

signelse och hade använt signandet för att bota tandvärk. Hon fick slita ris med betydligt fler 

slag än Anders, men fick liksom honom en villkorlig dom. Liksom Anders villkorliga dom 

                                                
143 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.184.  
144 Ibid, s.187. 
145 Ibid, s.166. 
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kännetecknades hennes av landsförvisning men skillnaden låg i att hon aldrig blev hotad med 

avrättning/dödsstraff.146  

6.4.3	  De	  villkorliga	  domarna	  för	  par	  som	  agerat	  syndfullt	  
Vad kännetecknade de villkorliga domar som belades för vissa par under räfsten? Om man 

specifikt ser till konflikter och osämja bland ett gift par, visar sig olika tendenser till 

utfärdande av villkorliga domar. Om ett par exempelvis befann sig i en konflikt såg 

Angermannus till att den som var mest skyldig till konfliktens uppståndelse, fick en villkorlig 

dom. Så var fallet för ett par i Löt socken där maken Michael och hans hustru hade en dålig 

relation. Ärkebiskopen betonade att hustrun varit ”styv” emot honom varav den enda som fick 

en villkorlig dom i ärendet, var hustrun.147 I andra ärenden av samma form har Angermannus 

gett en identisk villkorlig dom till par som befunnit sig i konflikt. Per och hans hustru i 

Docketorp befann sig i en konflikt som också spridits som rykte i det omgivande 

närsamhället. Efter rannsakning valde Angermannus att tilldela båda parter en identisk 

villkorlig dom, som innebar att ifall de inte bättrade sig, skulle de få böta och bli slagna med 

ris.148  

Det finns också ärenden där den villkorliga domens logiska förklaring aldrig 

redogörs. I Kimsta socken, levde paret Svart, där maken Per Svart var en tyrann mot sin 

hustru. Grannskapet berättade om hur denne Per slog sin fru med ris och tvingade henne att 

svälta. Per bestraffades med 30 risslag, men i samma rannsakningsprocess beslutade 

Angermannus att Pers hustru skulle få en villkorlig dom om att bli slagen med ris. Dock hade 

hustrun aldrig gjort något brott som redogörs i protokollet.149  

6.4.4	  Sammanfattning	  	  
Antalet villkorliga domar, skiljde sig mellan könen när det kommer till mängden män och 

kvinnor som fick dessa. Först och främst visade resultatet att av det totala antal villkorliga 

domar som delades ut i Linköpings stift, så fick fler män än kvinnor dessa domar.  

Emellertid visade procentuella beräkningar att 48 % av männen fick villkorliga 

domar efter att ha befunnit sig i någon form av osämja. Samtidigt som signeri framträder som 

det ärende där störst andel kvinnor fick villkorliga domar.  

Mellan individer kunde de villkorliga domarna vara identiska för ett gemensamt 

brott. Emellan makar kunde Angermannus se till vem som i störst grad låg bakom konflikten. 

                                                
146 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.114.  
147 Ibid, s.192. 
148 Ibid, s.149.  
149 Ibid, s.189.  
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Då en part varit den som legat bakom en konflikts uppståndelse, kunde han/hon få en 

villkorlig dom. De villkorliga domarna kunde också vara en påföljd till en person som var 

oskyldig, som fallet med Per Svarts hustru.   

6.5	  Pigor	  och	  änkor	  under	  Angermannus	  räfst	  	  

Det sista delkapitlet kommer att relateras till hur kvinnor med olika social status påverkades 

under räfsten. Skälet till att dessa grupper behandlats är dels, som sagt, för att tidigare 

forskning inte valt att undersöka hur två sociala grupper rannsakades och bestraffades av 

Angermannus. Dessutom syftar det sista delkapitlet till att undersöka hur själva utdömandet 

av kyrkotukt och andra domar såg ut för två sociala grupper med olika status. Fanns det 

väsentliga skillnader? I sådana fall vilka?    

Detta delkapitel kommer att ha två tabeller, där den första visar hur många pigor 

och änkor som blev granskade av ärkebiskopen. Den andra tabellen redovisar vilka domar 

som belades för aktörerna och för vilka företeelser det gällde. Inom detta delkapitel har också 

villkorliga domar, risdomar samt tvångsgifte räknats med i den andra tabellen. Slutligen 

kommer vissa ärenden där pigor och änkor varit inblandade, att belysas mer kvalitativt.  

6.5.1	  Brotten	  som	  rannsakades	  för	  pigor	  och	  änkor	  
I detta delkapitel har alla ärenden som inkluderats för undersökningen tagits med. Här 

redovisas hur många pigor och änkor som rannsakades för kyrkobrott, signeri, osämja och 

övriga ärenden som tjuveri och mord. Även hur många som blev rannsakade för 

sedlighetsbrotten horbrott, lönskaläge och äktenskapsbrott kommer att redovisas. Observera i 

detta fall att de två sociala grupperna tagits med i en och samma tabell.  
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Tabell	  8.	  Rannsakningen	  av	  pigor	  och	  änkor	  

Ärenden Pigor Änkor 
Kyrkobrott 1 (1 %) 2 (11 %) 
Signeri 1 (1 %)  0 
Osämja i förhållanden 1 (1 %) 3 (17 %) 
Förakt för kung 0 0 
Tjuveri 0 0 
Brand 0 0 
Lönskaläge 70 (74 %) 12 (67 %) 
Horbrott 4 (4 %) 1 (6 %) 
Äktenskapsbrott 17 (18 %) 0 
Mord 1 (1 %) 0 
Summa: Cirka 94 st.      

(100 %) 
Cirka 18 st.       
(100 %) 

Summa för båda grupperna sammanräknat: Cirka 112 st.  
                           Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901 

 

Som tidigare redogjorts redovisar tabell 8 hur många pigor samt änkor som blev granskade av 

Angermannus för olika syndfulla företeelser. Sammanlagt 112 pigor och änkor rannsakades 

under räfsten. Hur såg den statistiska fördelningen ut mellan pigor och änkor i rannsakning? 

Vid sammanräkning rannsakades 94 pigor i hela Linköpings stift. I motsats till detta 

antecknade Angermannus ned 18 änkor i protokollet, vilket visar på en stor skillnad i antal 

rannsakade totalt sett.  

När man ser till de två grupperna för sig, visar tabellen att en väldigt stor andel 

av pigorna rannsakades för lönskaläge. 74 % av alla pigor i konstrast till 67 % av alla änkor 

rannsakades för specifikt lönskaläge, som också var det mest rannsakade brottet för både 

pigor och änkor. När det sedan kommer till äktenskapsbrottet blev inga änkor rannsakade, 

vilket skiljer sig från 18 % pigor som blev granskade för detta brott.  

I vissa ärenden utmärker sig dock änkorna. Även om marginalerna är små, var 

det exempelvis en större andel av änkorna (11%) som rannsakades för förakt mot kyrkan, 

samt för att ha befunnit sig i någon form av konflikt (17 %) i lokalsamhället.  

6.5.2	  Bestraffningen	  som	  följde	  för	  pigor	  och	  änkor	  	  
Tabell 9 redovisar hur många pigor jämte änkor som bestraffades med olika former av tukt för 

de företeelser som förekom i tabell 8. Den visar också hur många som fick villkorliga domar 

för dessa företeelser.  
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Tabell	  9.	  Domar	  för	  pigor	  och	  änkor	  

Ärenden 
 
 

Slag med 
ris 

Höga 
böter 

Ris och 
vatten 

Villkorlig 
dom 

Tings Tvångsgifte Avrättning 

 
 

P Ä P Ä P Ä P Ä P Ä P Ä P Ä 

Kyrkobrott 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Signeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osämja 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
Lönskaläge 4 0 2 0 1 0 2 0 3 0 14 3 1 0 
Äktenskapsbrott 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 
Horbrott 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Förakt för 
kungen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tjuveri 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dråp 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa: 6 
(13%)  

0 3 
(6%) 

0 2 
(4%) 

0 5 
(11%) 

3 
(50%) 

4 
(9%) 

0 26 
(55%) 

3 
(50%) 

1 (2%) 0 

Summa (Antalet 
domar) 

Pigor: 47 st. (100 %) 
 

Änkor: 6 st. (100 %) 
 

Summa (Totalt 
antal domar) 

Cirka 53 st. (Pigor och änkor tillsammans)  

Summa 
(Rannsakade 
fall) 

Cirka 112 st. 

[P=Piga; Ä= Änka] Källa: Otto Holmström, Ärkebiskop Abrahams räfst, 1901 

 

Tabell 9 redovisar först och främst att av de 94 pigor som blev rannsakade i Linköpings stift, 

fick 47 av dessa en utdömd kyrkotukt eller en dom tillhörande den världsliga jurisdiktionen. 

Av de 18 änkor som blev rannsakade fick 6 stycken en utdömd dom. Hur såg den statistiska 

fördelningen ut mellan grupperna?  

Likheterna beträffande statistiken i denna tabell, är att varken den större delen 

av alla rannsakade pigor eller änkor blev bestraffade. Efter beräkningar visade det sig att 50 % 

av alla pigor, som blev rannsakade, fick en utdömd kyrkotukt eller dom, emedan 33 % av alla 

änkor fick detsamma.150  

Först och främst blev varken någon piga eller änka för den delen, bestraffad med 

kyrkostraff. Ingen skickades heller till den världsliga rätten för att dömas där. 13 % av de 

                                                
150 Antalet pigor som fick en utdömd dom (47) dividerat med antalet rannsakade (94): 47/94= 0,5 x 100= 50 %.   
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pigor som bestraffades, blev belagda med risdomar för lönskaläge samt horbrott, vilket inte 

drabbade någon änka inom stiftet. Höga böter förekom även det enbart för pigorna, och 

belades oftast för sedlighetsärenden.  Pigan som dömdes till dråp bestraffades med ris och 

vatten, liksom en som gjort sig skyldig till lönskaläge.  

Den kyrkotukt som blev mest verkställd i pigornas fall, och det med stor 

marginal, var tvångsgifte. För både lönskaläge och äktenskapsbrott blev sammanlagt 55 % av 

alla pigor tvingade att gifta sig, vilket skiljer sig med små marginaler från 50 % av alla änkor 

som fick lov att ingå giftermål.  

6.5.3	  Pigornas	  och	  änkornas	  inblandning	  i	  olika	  ärenden	  
För att återknyta till tabell 8 var den vanligaste företeelsen hos pigor lönskaläge. En kvalitativ 

granskning av räfsteprotokollet, visade att det var vanligt förekommande att pigor begått 

lägerskap tillsammans med drängar. Ett fall i Ryd socken berättar om en dräng som haft 

lönskaläge med en piga, men ingen bestraffning verkställdes utav Angermannus. Varken för 

drängen eller pigan.151 I andra ärenden av ungefär samma karaktär visar det sig att lönskaläget 

kunde ha andra följder. Ett fall berörde en piga i Normelösa socken som haft sexuellt 

umgänge med två män, vilket ledde till att hon bestraffades med 25 risslag.152  Det fanns också 

ett ärende i Linköpings stift där en piga som begått lönskaläge hänvisades till häradstinget 

vars granskning av ärendet ledde till att pigan avrättades. Att denna piga avrättades tycktes 

grunda sig i att hon vid tidigare vistelser till tinget ljugit och inte varit sanningsenlig.153 

När det kommer till äktenskapsbrott framträder olika ärenden i räfsteprotokollet 

där pigor både varit initiativtagare men också offer för mäns brytning av äktenskapliga löften. 

Ett exempel på det senare nämnda var fallet med Ioen Erickson i Hellesta socken som 

övergivit en piga som han tidigare trolovat. Då Angermannus rannsakade ärendet kom han 

fram till att pigan skulle få gåvor av mannen som tydligen ville bli vän med henne igen och 

leva väl med henne.154 I en situation som var aktuell i Kullersta socken hade Anders haft 

sängalag med tre pigor och även här var det tal om utlovat äktenskap som Anders lovat till 

den tredje pigan. I räfsteprotokollet kan man se att Angermannus skrivit att ”fadern 

övertygades vara en roffare, i det att han håller med sin sons synd och drar fattiga pigor till 

sig”.155  Ingen bestraffning verkställdes. Däremot betonade Angermannus att den piga som 

Anders lovat äktenskap, skulle han ingå äktenskap med.  

                                                
151 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.166. 
152 Ibid, s.138. 
153 Ibid, s.191 f. 
154 Ibid, s.186.  
155 Ibid, s.189 f.  
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Liksom pigorna sågs änkorna ibland som offer för någon som övergivit henne 

och begått tydligt äktenskapsbrott. En änka blev bedragen av en man vid namn Joen inom 

Vist socken. Angermannus understryker att ”Denne Joen under äktenskapssken bedrog 

änkan”,156 vilket visar att han utlovat äktenskap till henne för att sedan svika henne. Joen 

bestraffades med riset och skulle också försörja över de barn som änkan och Joen fått.  

I Kvillinge socken nämns ett ärende där en dräng haft sängalag med en gammal änka. Änkan 

förskonades helt från tukt medan drängen fick böta till domkyrkan.157  

6.5.4	  Sammanfattning	  
Sammanräknat rannsakades 112 pigor och änkor. Dock var fördelningen mellan grupperna, 

att 94 pigor och 18 änkor blev granskade av ärkebiskopen. Den stora skillnaden i antal märks 

framförallt i lönskaläge och äktenskapsbrott där en större andel av pigorna blev rannsakade.  

Majoriteten av antalet pigor och änkor blev inte bestraffade med någon form av kyrkotukt 

eller annan dom under räfsten. Skillnader i utdömd kyrkotukt utmärker sig exempelvis i fallen 

med risdomar. Här undgick änkorna bestraffning medan 13 % av pigorna fick sina ryggar 

slagna med ris. Tvångsgiftet drabbade 55 % av pigorna och 50 %  av änkorna.  

I fallen med sedlighetsbrottet lönskaläge, visade sig pigor kunna bli bedragna av män som 

först lovat dem äktenskap. I vissa fall kunde också strängare straff följa pigan som haft 

lönskaläge. För änkorna var också lönskläge det vanligaste brottet. Dock lyckades en änka vid 

ett fall undkomma kyrkotukt, medan drängen som hon haft sexuellt umgänge med, fick böta.  

7.	  Analys	  	  

7.1	  Övergripande	  skillnader	  och	  likheter	  i	  rannsakning	  samt	  bestraffning	  av	  kvinnor	  
och	  män	  
I ärenden som kyrkobrott, osämja i förhållanden, signeri och övriga ärenden, visade sig de 

största skillnaderna i rannsakningsantal mellan könen framträda i brotten osämja inom 

förhållanden samt signeri. Vad kan man utläsa av fallen med osämja inom förhållanden?  

Petersson och Sandén har framhållit att ärkebiskop Angermannus var helt 

övertygad om att männen låg bakom den större delen av alla konflikter i hushållen och att 

ärkebiskopen ägnade mycket tid till rannsakning av tyranner till makar.158 Emellertid har de 

                                                
156 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.155. 
157 Ibid, s.193.  
158 Petersson & Sandén (2012), s.201 f.  



 48 

aldrig gjort statistiska undersökningar ur ett genusperspektiv och inte analyserat mera 

fördjupande kring varför endera kön befann sig i olika konflikter inom lokalsamhället.  

Denna studie har först och främst visat att fler män blev rannsakade för osämja 

inom förhållanden. Att så många män blev granskade av ärkebiskopen för olika konflikter kan 

ha haft olika bakgrundsanledningar. En anledning kan ha varit de friheter som män tog att 

uttrycka sig inom samtida samhällsfrågor. När två – eller flera parter, hade olika åsikter om en 

sakfråga kan det lätt ha uppstått konflikter. Liliequist (red.) understryker att relationer mellan 

män, under tidigmodern tid, kännetecknades av att ”Män bedöms, värderas och rangordnas 

inte bara i förhållande till kvinnor utan också och inte minst inbördes i förhållande till andra 

män”.159  Detta kan ha varit kännbart inom exempelvis konflikten som ägde rum i Söderköping 

stad, där sju män befann sig i konflikt med varandra.160 Detta leder till slutsatsen att ett, av 

skälen till att så många män rannsakades för osämja, var pågrund av deras inblandning i olika 

tvister som uppstod i lokalsamhället. 

Denna studie har också visat att få kvinnor blev bestraffade för osämja i 

förhållanden i jämförelse med antalet män. Själva bestraffningen skilde sig exempelvis genom 

att fler män blev bestraffade med slag med ris. Det finns dock ett undantagsfall när det 

kommer till osämjan inom förhållanden. Ett ärende berättade om hur Hemmings hustru, som 

blivit illa behandlad av sin make, bad till Angermannus om att Hemming skulle benådas.161  

Hur kommer det sig att Hemmings hustru bad för honom trots hans dåliga beteende? 

Liliequist (red.) skriver om hur osämjan inom äktenskap under tidigmodern tid, sågs som en 

skam för båda könen.162 På detta sätt kan också Hemmings hustru ha resonerat då hennes 

makes beteende uppmärksammades av ärkebiskopen.  

Det förekom sällan situationer där flickor slog sin fader eller moder, men ett 

ärende handlade om en dotter som befann sig i en konflikt med sin moder. Konflikten hade 

gått så långt att dottern slog modern.163 Att det var ovanligt att döttrar befann sig i konflikt 

med sin far kan ha haft att göra med den dåtida hushållstavlan som innefattade att husfadern 

var familjens överhuvud. Denna hushållstavla kännetecknades av att både modern i familjen 

samt barnen stod under husbonden och skulle lyda honom.164 Av detta skäl är det inte troligt 

                                                
159 Liliequist, Jonas ” Mannens våld och välde inom äktenskapet”, i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella 
övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld, Nordic academic press Lund 2001, s.89. 
160 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.181 
161  Ibid, s.190.  
162 Liliequist, Jonas ” Mannens våld och välde inom äktenskapet”, i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella 
övergrepp: Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld, Nordic academic press Lund 2001, s.93  
163 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.150.  
164 Åsbrink (1978), s.79 f. 
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att en dotter skulle sätta sig upp mot sin fader. Att sätta sig upp mot honom var att gå emot 

den lutherska hustavlan. 

Om man fortsättningsvis ser till osämja ur ett genusperspektiv kan konflikter 

inom byar särskilt belysas. Petersson och Sandén (2012) nämnde att Angermannus hade en 

bestämd värdering att det i de flesta fall var männen som låg bakom konflikter inom hushållen 

och äktenskapet.165 Dessa två forskare har dock aldrig berört hur Angermannus förhöll sig till 

konflikter som berörde grannfejder ur ett genusperspektiv. Gällande grannfejder där båda 

könen varit inblandade, har denna studie visat att det var vanligt förekommande att män 

kunde få en hårdare dom, medan kvinnan klarade sig från någon form av kyrkotukt.  

I fallen med signeri har ingen tidigare forskning valt att statistiskt redovisa hur 

många kvinnor och män som rannsakats eller bestraffats för signeri under räfsten. Ankarloo 

(1971) berörde hur Angermannus rannsakade olika kategorier av trolldomsbrott under räfsten 

1596, men statistiska siffror ur ett genusperspektiv utelämnas.166 Denna studie har kvantitativt 

visat att fler kvinnor blev rannsakade för signeri, men också att fler kvinnor blev bestraffade 

med hård form av kyrkotukt som slag med ris.  

Hur kommer det sig att så många kvinnor anklagades och granskades för 

trolldom under visitationen 1596? Tidigare forskning har, främst genom Ankarloo, berört hur 

mörka undergångsstämningar under 1590 – talet bidrog till systematiska häxförföljelser.167 

Detta är i samma period som Angermannus genomförde visitationsresan. Fanns det någon 

sammankoppling mellan häxförföljelser och ärkebiskop Angermannus räfst våren 1596? I 

sådana fall vilken?  

I räfsteprotokollet nämner aldrig Angermannus ordet häxa eller följaktligen 

något om häxförföljelse. Dock tycks Angermannus ha lagt ett stort engagemang på vissa 

ärenden där kvinnor blivit beskyllda för att syssla med trolldom. Speciellt när kvinnan i fråga 

inte var närvarande vid ärkebiskopens visit. Ett fall som exemplifierar ett utförligt granskande 

av trolldomsärende, var fallet med Gunnel och Anna på Visingsö.168  Ärendet visar att 

Angermannus var särskilt noga med att rannsaka signeri – och trolldomsärenden där kvinnor 

var involverade, samt att hård bestraffning skulle följa. Angermannus omfattande rannsakning 

och bestraffning av kvinnor som ägnade sig till signeri samt hans hanterande av ärendet med 

Gunnel och Anna, visar att en form av häxprocess samt häxförföljelse även ägde rum under 

räfsten 1596. 
                                                
165 Petersson & Sandén (2012), s.202.  
166 Bengt Ankarloo, ”Trolldomsprocesserna i Sverige”, Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin 
Olin, 17:1, 1971, s.58. 
167 Ankarloo (2007), s.159 f. 
168 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.111 – 113.  



 50 

Vilka skillnader mellan könen kan utläsas i dessa ärenden?  

Inom äktenskapsförhållanden där båda könen rannsakats och blivit dömda för signeri uppvisar 

sig tydliga tendenser på skillnader i bestraffning. Skillnaderna kunde utgöras av att kvinnan 

fick betydligt fler risslag, samt fler hinkar vatten hälld över sig när Angermannus profosser 

verkställde kyrkotukten. Vad kan denna straffskillnad ha berott på? Bengt Ankarloo (2007) 

skriver om hur kvinnorna ofta stod ensamma inför straffrätten i olika ärenden som exempelvis 

trolldomsärenden. Varken make, familj eller släkt kunde försvara den åtalade.169 Ankarloo 

berörde i detta fall andra rättsliga instanser, men samma princip kan ha varit gällande under 

räfsten 1596, då Angermannus skulle döma par som signat. Även om en make skulle ha 

försökt försvara sin hustru inför Angermannus, skulle det inte ha hjälpt, samtidigt som maken 

själv kunde reducera antalet risslag och hinkar med vatten för sig själv.  

Emellertid uppstår ytterligare en fråga i om det fanns andra aspekter som kunde 

ha påverkat Angermannus dömande av signeriärenden för båda könen? Ankarloo (2007) 

redogör för hur andra utvecklingslinjer beträffande kvinnornas förutsättningar förändrades 

under tidigmodern tid. Det var inte bara det faktum att kvinnan stod ensam inför rätten, utan 

hennes beteende i konfliktsituationer, ansågs ha en nära relevans till häxeri och förbannelser. 

Ankarloo understryker att häxeri och förbannelser sågs ”som en kvinnlig motsvarighet till det 

fysiska våldet i männens värld”.170  Denna idébild som var rådande under 1500-talet kan ha 

påverkat Angermannus idévärld och således fanns också stora skiljesiffror i antalet män och 

kvinnor som blev bestraffade för signeri – och trolldom. Fastän mäns signeribrott, sågs som 

en allvarlig företeelse, blev de inte betraktade som häxor. Istället var det kvinnorna som blev 

kategoriserade som trolldoms – och signeribrottens huvudsakliga förövare.   

Denna studie har också visat att företeelser som kyrkobrott i många fall 

bestraffades hårt. Faktum var att den form av kyrkotukt som oftast utdömdes för både män 

och kvinnor i dessa ärenden var slag med ris. Fler män än kvinnor blev bestraffade med 

risdomar för kyrkobrott. Ohlsson (1946) menade att kyrkobrotten var en syndfull handling där 

syndarna ofta skonades från straff. Speciellt då de lovat bot och bättring till ärkebiskopen.171  

Dock visar denna studie, som sagt, det motsatta. Ett exempel där en man bestraffades med 

risslag för enkom kyrkobrott, var Joen Trummeslagare.172    

                                                
169 Ankarloo (2007), s.144 
170 Ibid, s.144 
171 Ohlsson (1946), s.281. 
172 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.5.   
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7.1.1	  Adelskvinnor,	  adelsmän	  och	  räfsten	  1596	  
I tidigare forskning har lite utrymme ägnats till hur det adliga frälset påverkades under 

visitationen 1596, och hur adelskvinnor och adelsmän rannsakades och bestraffades. 

Petersson och Sandén (2012) har aldrig problematiserat den rannsakning och bestraffning som 

berörde adeln under räfsten. De understryker att även om rannsakningar skulle beröra rika 

såsom fattiga, kunde det adliga frälset förakta stämningar då de som världslig överhet, stod 

över prästerskapet.173 Dock problematiserar aldrig forskarna detta och diskuterar aldrig 

huruvida andra faktorer kan ha påverkat adelns förutsättningar.  

Det statistiska resultatet av denna studie, visade att det inte var många inom det 

adliga frälset som blev rannsakade och bestraffade. Fler adelsmän än adelskvinnor blev 

rannsakade av Angermannus. Vid rannsakning av adelskvinnor, tydliggjordes att stämningar 

kunde föraktas och att ingen hänsyn togs till Angermannus anklagelser. Bo Eriksson (2011) 

skriver att kvinnan stod som underordnad till maken inom det adliga hushållet. Ibland kunde 

adliga kvinnor gå utanför dessa ramar och få sin röst hörd i fler offentliga sammanhang, men 

detta var inte det lättaste.174  Emellertid är det tydligt att adelskvinnor som Ingeborg hade en 

retorisk förmåga då hon helt enkelt kunde förakta ärkebiskopens stämning, vilket inte 

Angermannus tycks gjort något åt.175  

Det var inte många adelsmän som bestraffades. Endast en adelsmän fick en 

villkorlig dom och detta var Nils Bröms som beskyllts för sedlighetsbrott.176 

Hur kommer det sig att det var få som blev prövade och bestraffade av ärkebiskopen?  

Eriksson (2011) skrev om hur adelsmännens retoriska förmåga var avgörande för 

argumentationen mot kungliga tjänstemän eller hans majestäts sekreterare.177 Att adelsmännen 

hade en skicklig retorisk förmåga kan säkerligen ha påverkat deras agerande och uttalanden 

om kyrkan, men också deras möjligheter att försvara sig själva vid rannsakning. Att 

adelsmännen undgick bestraffningen kan också ha haft att göra med deras sociala status. 

7.1.2	  Kvinnor,	  män	  och	  sedlighetsbrott	  	  
Vad kan man utläsa när det kommer till skillnader och likheter i rannsakning och bestraffning 

av kvinnor och män för horbrott, lönskaläge och äktenskapsbrott? 

                                                
173 Petersson & Sandén (2012), s.156, 211.  
174 Eriksson (2011), s.152 f.  
175 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.101.  
176 Ibid, s.61 f. 
177 Eriksson (2011), s.162. 



 52 

Ankarloo skriver om hur kvinnors sexuella överträdelser blev allt tydligare under 1500-talet 

genom bland annat otrohet.178 Dock visade resultatet i denna undersökning på att det var fler 

män än kvinnor som anklagades för sexuella förbrytelser, vilket skiljer sig från Ankarloos 

resonemang. Att så många män blev granskade för exempelvis äktenskapsbrott, har att göra 

med att många beslutade sig för att rymma från sin hustru. När väl maken rymt från sin hustru 

hade denne gjort sig skyldig till äktenskapsbrott. Det var väldigt sällsynt att kvinnor tog 

initiativet att lämna sin make. Ett ärende som dock utmärkte sig, var en hustru som övergivit 

sin make Hans Skotte.179 Slutsatsen är att eftersom fler män beslutade sig för att överge sin 

maka, desto fler blev också rannsakade för detta sedlighetsbrott. Detta påverkar i sin tur också 

det sammanlagda antal som blev granskade för dessa brott. 

 Vilka skillnader eller likheter kan utläsas i utdömandet av kyrkotukt och domar 

tillhörande den världsliga jurisdiktionen? Som tidigare framgått har forskningsläget redovisat 

hur många kvinnor och män som risades för horbrott och lönskaläge. Petersson och Sandén 

(2012) redovisade bland annat att 44 kvinnor mot 39 män risades för horbrott och för 

sängalagsbrotten risades 34 kvinnor mot 22 män.180 Petersson och Sandén redovisar dock 

aldrig hur övrig bestraffning såg ut ur ett genusperspektiv. Det fanns som bekant andra former 

av kyrkotukt och domar som utdömdes. Utifrån beräkningarna ovan, redogjorde Petersson 

och Sandén”…att fler kvinnor än män straffades för sexuella brott”.181 Detta antagande utgick 

från deras, tidigare nämnda statistiska beräkning av specifikt risdomarna, medan de bortsett 

från övriga former av bestraffning. När det kommer till övrig bestraffning visar denna studie 

ett liknande resultat i att hårdare bestraffning belades för kvinnorna som begått 

sedlighetsbrott. Exempelvis en större andel av antalet kvinnor i jämförelse med männen blev 

slagna med ris för att sedan få hinkar med vatten över sig. Procentuellt fler kvinnor blev 

dömda till dödsstraff för sexuella förbrytelser. Nu var visserligen inte dödsstraffet något som 

verkställdes utav Angermannus själv, men tydligt är att horbrottet kunde vara av allvarligare 

grad och slutligen leda till avrättning för båda könen, vilket inte Petersson och Sandén 

betonat. 

7.1.3	  Hur	  räfsten	  drabbade	  pigor	  och	  änkor	  
Frågan kring hur pigor och änkor, två grupper med olika social status, påverkades under 

Angermannus räfst, är ett område som tidigare forskning inte valt att undersöka.  

                                                
178 Ankarloo (2007), s.144. 
179 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.133, 146.  
180 Petersson & Sandén (2012), s.178 f. 
181 Ibid, s.179. 
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Sammanlagt fler pigor än änkor blev rannsakade. Här utmärkte sig särskilt sedlighetsbrott 

som lönskaläge och äktenskapsbrott. 

Ett ärende i räfsteprotokollet berättade om en man vid namn Anders som lurat 

pigor till sig, vilket fadern till Anders även gjort.182 Att ett flertal pigor rannsakades för 

lönskaläge kan relateras till att män utlovade äktenskap till pigorna. Äktenskapslöften som 

sedan aldrig uppfylldes. Genom äktenskap kunde pigorna klättra i social status och få ett 

välbärgat liv med fler ekonomiska tillgångar. Om en man som Anders utlovade äktenskap, 

såg pigorna en väg ut ur fattigdomen och chansen till ett rikare liv.   

Den största skillnaden i bestraffning av pigor och änkor kan man utläsa i 

sedlighetsärenden, som lönskaläge. En änka kunde göra sig fri från bestraffning, trots att hon 

blivit skyldig för lönskaläge. För en piga kunde ett likadant brott få en mer dödlig 

konsekvens. Angermannus skickade en piga till häradstinget, där pigan ansågs ljuga om sitt 

begångna lägerskap. Därefter blev straffet döden. I andra ärenden inom Linköpings stift 

bestraffades också en piga med riset av Angermannus profosser, sedan hon haft lägerskap 

med två män.183 Dessa ärenden beträffande lönskaläge exemplifierar skillnader i bestraffning 

av pigor och änkor.  

 

7.2	  Hur	  räfstens	  rannsakning	  och	  bestraffning	  kan	  kopplas	  till	  individen	  och	  det	  
kvinnliga	  subjektet	  
De teoretiska begreppen för denna studie har varit individ och det kvinnliga subjektet.  

Hur kan dessa rättshistoriska begrepp kopplas till Angermannus räfst våren 1596, och kan 

man se tydliga tendenser av dessa begrepp vid rannsakning och bestraffning av könen? 

7.2.1	  Kollektivet	  eller	  individen?	  	  
Det finns ärenden som granskats av ärkebiskopen, där han först utgått från individen vid 

rannsakning, för att sedan bestraffa exempelvis föräldrarna. I detta fall har han alltså 

bestraffat kollektivet (familjen, hushållet). Det finns två exempel där fadern slutligen blivit 

bestraffad efter att dottern rannsakats för ett brott. Ett av dessa exempel, handlade om Håkans 

dotter Karin som blev tvingad av sina föräldrar att bryta trolovningen. Hon själv rannsakades 

som en individ av Angermannus sedan han fått reda på att hon skulle bryta trolovningen med 

sin trolovade. Men efter vidare rannsakning fick han reda på att det alltså var föräldrarna som 

var de verkliga förövarna.184 

                                                
182 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.189 f.  
183 Ibid, s.138, 191 f. 
184 Ibid, s.110.  
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Samma mönster kan ses i ett signeriärende, där Kirstens bror och fader fick 

betala bot för att hon hade syndat genom att ägna sin tid till trolldom och vidskepelse.185  

Med koppling till begreppet individ, intresserade sig enbart Angermannus för Kirsten som 

förövare i trolldomsbrottet. Han tycktes inte intressera sig för hennes familj när det kommer 

till trolldomsbrottet. Däremot följer själva verkställandet av tukten en annan princip. Här såg 

han till familjen när det kommer till verkställande av kyrkotukt, och familjen som kollektiv 

fick böta för att Kirsten beryktats för trolldomsbrottet.  

Dock finns även andra ärenden som utmärker en kollektiv bestraffning och här 

rör det sig om en vuxen kvinna, en vuxen man och deras hushåll. Fallet med Per Svart som 

fick sitt straff för sitt beteende mot sin hustru, ledde till att en villkorlig dom föll över hans 

hustru och hushåll. Detta tillkom trots att hans hustru var helt oskyldig till den konflikt som 

Per startat.186 Med koppling till begreppet individ, framkommer att Angermannus ville 

bestraffa Per Svart som individ för hans syndfulla beteende, men Angermannus verkade ha 

sett hela hans hushåll som förstört pågrund av konflikter. Det verkar som att han vid 

utfärdandet av den villkorliga domen för Pers hustru förhöll sig till en tanke om att hushållet 

som kollektiv skulle innefattas av en dom. Denna dom var att inte falla tillbaka till gammalt 

syndfullt beteende. 

Resultatet i denna studie, visade dock tendenser på att många bestraffades som 

individer. Därav dominerade Angermannus rannsakande och bestraffande av den nya tidens 

värderingar, som innefattade en övergång från kollektiv till individperspektiv. När det 

exempelvis kommer till utfärdandet av villkorliga domar kunde Angermannus utdöma dessa 

till varje individ som gjort sig skyldig till ett brott. I många ärenden framträder det tydligt att 

Angermannus såg till vilken som var huvudaktören bakom brottet. När det exempelvis 

kommer till osämjan i ett äktenskap, såg Angermannus till att den som var den skyldige, fick 

en villkorlig dom. Detta exemplifierar att han ofta rannsakade och bestraffade personer 

individuellt. 

Specifika ärenden som exemplifierar en individuell utgångspunkt är fall med 

signeri där ett par rannsakats. Taussi Sjöberg (1996) beskrev att även om en individualisering 

ägde rum från den nya tiden, som fortlöpte under 1600-talet, så hade mannen fortfarande fler 

rättsliga befogenheter.187 I fallen med signeri kan detta säkerligen ha tagit sig i uttryck med 

                                                
185 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.76 f. 
186 Ibid, s.189. 
187 Taussi Sjöberg (1996), s.160.  
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tanke på att makarna som signat, kunde få helt skilda domar. Ett typexempel på detta var Joen 

vars hustru bestraffades hårdare än honom.188   

Hur kan begreppet individ kopplas till rannsakningen av det adliga frälset?  

Tydligt är att adelskvinnor och adelsmän rannsakades som individer, men att de ofta blev 

straffbefriade. Detta kan främst ha gjorts i förhållande till deras ställning som klass. Deras 

individuella möjligheter att försvara sig själva kan också ha påverkat det faktum att de vart 

straffbefriade. Att adelsmännen som rannsakades för kyrkobrott på greven Ericks slott, hade 

många juridiska rättigheter råder det inga tvivel om. Vid det faktum att Angermannus varken 

belade dessa med någon villkorlig dom eller någon form av kyrkotukt. 189  Den kontinuerliga 

övergången från kollektiv till individperspektiv, i rättsliga kontexter kan ha förstärkt adliga 

herrars juridiska rättigheter.   

7.2.2	  Det	  kvinnliga	  subjektet	  och	  räfstens	  vår	  
Det kvinnliga subjektet utmärker sig i ärenden där både kvinnor och män rannsakats, men 

också i fallet med änkor och pigor som två sociala grupper.  

Tidigare har ärenden med trolldom och signeri belysts, där både en man och en 

kvinna varit inblandad. Ett av de bidragande skälen till att en hustru blev bestraffad med en 

form av hårdare kyrkotukt kunde vara för att hon dels sågs som ensam ansvarig för sin 

gärning. Det kunde också hänga samman med att beskyddet av familj och släkt, inte hade 

samma viktiga innebörd i Angermannus ögon. Dock finns ett ärende där Angermannus 

lyssnat till en kvinnas förböner, vilket ledde till en reducering av straff. Fallet med Hemmings 

hustru exemplifierar detta.190 I detta fall var det inte hustrun som rannsakades för osämja utan 

hennes make, men ändock visar ärendets utfall att hustrun som ett kvinnligt subjekt kunde 

påverka ärkebiskopens utdömande.  

Har det kvinnliga subjektet noterats i fallen med sedlighetsbrott? I sådana fall på 

vilket sätt? Det är tydligt att när båda en man och en kvinna stod inför Angermannus för 

sedlighetsbrott, dömdes de olika. Petersson och Sandén (2012) redogjorde att samtidigt som 

kvinnor vid 1500-talets slut ofta stod ensamma under rättsfall i rådsstugorna, hade männen 

stora möjligheter att kringgå lagar.191 Ett av skälen till varför fler män fick fler bötesdomar för 

sedlighetsbrott, kan ha varit för att de fick en stor möjlighet att omförhandla sitt straff inför 

Angermannus. Det kan också kopplas till den nya tidens individualisering där män hade fler 

juridiska möjligheter att reducera sitt straff i jämförelse med kvinnan. Som ett kvinnligt 
                                                
188 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna/utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.130.  
189 Ibid, s.113. 
190  Ibid, s.190. 
191 Petersson & Sandén (2012), s.180. 
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subjekt stod också kvinnan ensam inför Angermannus. Hennes möjligheter att hävda sina 

rättigheter inför honom var begränsade. Ett typexempel på detta var fallet i Haletorps socken 

där en kvinna bestraffades genom slag med ris, medan mannen Inge som haft lönskaläge med 

henne undgick denna hårda bestraffning för att istället få böta.192 Just ärenden med lönskläge 

och dess koppling till det kvinnliga subjektet är något som tidigare forskning problematiserat. 

Detta har blivit uppmärksammat i andra rättshistoriska men dock samtida sammanhang. Om 

en kvinna begick lönskaläge blev hon som ett kvinnligt subjekt mer uppmärksammad i 

straffprocesser.193 Detta är även tydligt i Angermannus räfst, eftersom att kvinnan som gjort 

lönskaläget ställdes som ensam ansvarig för sitt brott inför ärkebiskopen.   

Hur var det nu med pigorna och änkorna? Taussi Sjöberg (1996) redogjorde att 

änkorna kunde försvara sig själva inför rätten när de blev granskade för någon form av 

brott.194 Tydligt är att änkorna sågs som individer av Angermannus när han visiterade 

Linköpings stift, men även här liksom i rätten, hade säkert änkorna stora möjligheter att 

försvara sig själva. I motsats till detta, bestraffades betydligt fler pigor än änkor. Att 

bestraffningen skiljde, kan ha haft att göra med pigornas begränsade möjlighet att försvara sig 

som kvinnliga subjekt inför en dömande makt. Som kvinnliga subjekt var deras möjligheter 

att försvara sig, redan innan rannsakning, begränsade. I pigornas fall var det tydligt också att 

släkten, eller familjen förlorat sin innebörd som skyddande instans.   

7.3	  Nya	  frågor	  och	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Denna studie har förhoppningsvis gett svar på frågor kring hur många män och kvinnor som 

blev rannsakade och bestraffade under räfstens vår 1596. Detta i koppling till ärenden som 

exempelvis kyrkobrott, osämja och signeri, men likväl för sedlighetsbrott. Studien har 

förhoppningsvis också fyllt en lucka beträffande utfärdandet av villkorliga domar samt hur två 

grupper med olika social status påverkats av Angermannus granskning och kyrkotukt.  

Den kritik som kan riktas till studien, berör fråga 5. ”Hur såg rannsakandet och 

bestraffningen ut av pigor och änkor?”. Även om resultatet som framkom i denna fråga fyllt 

en forskningslucka, skulle studien fått en större bred genom en undersökning av två sociala 

grupper för män. I detta fall drängar och knektar. Dessa två senare nämnda grupper, skulle ha 

kunnat kompareras med pigor och änkor, när det kommer till exempelvis utdömande av 

kyrkotukt.  

                                                
192 Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna: utgifven af Otto Holmström, Uppsala 1901, s.8. 
193 Taussi Sjöberg (1996), s.160.  
194 Ibid, s.123.  
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Anledningen till varför inte dessa två sistnämnda grupper undersöktes hade att 

göra med uppsatsens omfång. Skulle en undersökning ha gjorts beträffande drängar och 

knektar, skulle sidantalet blivit ännu mer omfattande. Förslag till vidare forskning är därför att 

undersöka hur drängar och knektar påverkades under Angermannus visitation. Nya frågor 

som kan ställas är: 

1.Hur såg rannsakning och bestraffning ut av drängar och knektar? 

2. Vilka skillnader och likheter utmärker sig mellan pigor, änkor, drängar och  

knektar när det kommer till rannsakning och bestraffning? 
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8.	  Sammanfattning	  
Syftet med denna studie var att utifrån ett genusperspektiv undersöka och analysera skillnader 

och likheter i rannsakning och bestraffning under ärkebiskop Abraham Angermannus 

visitationsresa i Linköpings stift våren 1596. Den teoretiska utgångspunkten var genus inom 

rätten, där individen och det kvinnliga subjektet var viktiga teoretiska begrepp. Metoderna 

som användes för denna studie var en kvantitativ, samt en hermeunetisk kvalitativ metod som 

båda tillämpades vid granskning av källmaterialet Ärkebiskop Abrahams räfst: efter 

originalakterna, som bearbetades och utgavs av Otto Holmström.  

Den första och andra frågan för denna undersökning, berörde ärenden som 

kyrkobrott, osämjan inom förhållanden, signeri och övriga ärenden. Inom det sistnämnda 

inräknas tjuveri, mord, förakt för kung och brand. Först visade den kvantitativa 

undersökningen gällande ovanstående ärenden, att sammanlagt 518 män blev rannsakade av 

ärkebiskop Angermannus i Linköpings stift. 49 % av dessa blev prövade för osämja inom 

förhållanden. De företeelser som följde i rannsakningsantal var kyrkobrott och signeri. Den 

kyrkotukt som i de flesta fall verkställdes för männen var slag med ris.  

Ärenden har visat en vanlig tendens att de män som blev bestraffade med risslag 

för kyrkobrott, samtidigt gjort sig skyldiga till osämja i förhållanden. Dock blev även män, 

som enbart rannsakats för kyrkobrott, bestraffade med risslag.  

I Linköpings stift rannsakades endast 6 adelsmän för kyrkobrott och 

Angermannus belade ingen kyrkotukt eller annan dom för någon av dessa.      

327 kvinnor granskades för dessa ärenden i Linköpings stift. Av kvinnorna blev 

46 % anklagade och granskade för signeri, samtidigt som färre granskades för osämja och 

kyrkobrott. Liksom i männens fall var den mest verkställda kyrkotukten risdomar, som 

belades för 51 % av kvinnorna. Fler kvinnor än män bestraffades med risslag.  

När döttrar blev granskade för att ha levt illa mot sin moder, bestraffades 

döttrarna med högt straff. Emellertid förekom det aldrig att en dotter gick till angrepp mot sin 

far. Om ett par ägnat sig åt trolldom, skiljde sig bestraffningen mellan kvinnan och mannen. I 

sig kan detta kopplas till slutsatsen att ärkebiskopen, genomförde egna häxprocesser där han 

ämnade lägga ned stort engagemang i rannsakande av trolldomsärenden, men också när det 

kom till att bestraffa kvinnor med hårda former av kyrkotukt.  

Endast två adelskvinnor rannsakades av Angermannus för kyrkobrott och ingen 

fick en tukt verkställd mot dem. En adelskvinna föraktade stämningen vilket i sig kan grunda 

sig på hennes retoriska förmåga att försvara sig och argumentera för sin sak. Framförallt kan 
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hennes befrielse från straff, liksom adelsmännens, grundat sig i deras klassposition i 

samhället. 

För sedlighetsbrotten horbrott, lönskaläge och äktenskapsbrott rannsakades 815 

män och 583 kvinnor. Fler män än kvinnor fick betala höga böter efter att ha dömts för 

sedlighetsbrott. Även om vardera kön sågs som individer inför en dömande ärkebiskop, finns 

ett ärende av äktenskapsbrott där ärkebiskopen, istället bestraffat fadern. Dottern som först 

rannsakats för äktenskapsbrottet befriades i detta fall.  

Denna studie har visat att fler procent av kvinnorna i jämförelse med män, blev 

bestraffade med ris och vattenbegjutning för sedlighetsbrotten. Avrättning utdömdes också för 

en större andel av kvinnorna som begått sedlighetsbrott, men avrättning var ett sätt för den 

världsliga jurisdiktionen att bestraffa båda könen. Ingen adelskvinna blev rannsakad för 

sedlighetsbrott inom stiftet. Dock blev två adelsmän rannsakade, varav en fick en villkorlig 

dom. 

Antalet villkorliga domar ur ett genusperspektiv skiljde sig i antal då dessa 

domar tilldelades fler män än kvinnor. I specifika ärenden finns en tydlig skillnad när det 

kommer till osämja i förhållande där en större del av antalet män i jämförelse med antalet 

kvinnor fick villkorliga domar. Samtidigt utrycker sig den motsatta skillnaden i signeri eller 

trolldomsärenden, där en större andel av kvinnorna fick villkorliga domar. 

 Mellan individer kunde de villkorliga domarna vara identiska för ett gemensamt 

brott som exempelvis kyrkobrott. Om två makar begått ett brott, kunde utfärdandet av 

domarna avgöras av att Angermannus såg till vem av parterna som låg bakom konfliktens 

uppståndelse. Emellertid kunde de villkorliga domarna drabba parter som var helt oskyldiga 

till brottets uppkomst. Ett tydligt exempel var Per Svarts hustru, som fick en villkorlig dom, 

trots att hon var offret för hans våldsamma beteende. Detta ärende visar också att 

Angermannus såg till att kollektivet (hushållet) skulle få en villkorlig dom.  

Slutligen rannsakades totalt sett 112 pigor och änkor sammanräknat. Den 

statistiska fördelningen av dessa två grupper visade sig vara att 94 pigor mot 18 änkor blev 

granskade av Angermannus. När det kommer till verkställd kyrkotukt och övriga domar blev 

varken en majoritet av antalet pigor eller änkor bestraffade, men fler pigor blev bestraffade 

genom risdomar och tvångsgifte.  

I fallen med lönskaläge fanns situationer där pigor blivit bedragna av män som lovat dem 

äktenskap. Det fanns ärenden där pigor bestraffades med hårda straff för begånget lönskaläge. 

För änkor, som i de flesta fall rannsakades för lönskaläge var det troligare att motsvarande 

part fick en verkställd tukt medan änkan klarade sig undan någon form av bestraffning.  
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Bilaga	  1	  

1.Företeelser/brott/ärenden	  
 
1.Kyrkobrott/Förakt för kyrkan 

Den första kategorin av företeelse som tagits med är kyrkobrott eller förakt för kyrkan som 

den också kan kallas. Den beskrivs som när någon ej besökt kyrkan under längre tid, föraktar 

dess sakrament eller när någon baktalar prästen.195   

 

2. Osämjan i förhållanden  

En kategori av brott som kännetecknas av gräl mellan par eller grannar. Det kunde även 

kännetecknas som när en make lämnade sin hustru efter en konflikt.196  

 

3. Signeri 

I överlag har detta ärende att göra med trolldom. När någon tillämpade en form av verbal 

magi eller för den delen använde mer praktiska metoder med magiska tillbehör så betraktades 

detta som signeri. Dem magiska tillbehören kunde till exempel vara örter, kyrkogårdsmull 

eller grodor och hår.197 

 

6. Övriga ärenden  

Tjuveri: Innebar att någon blev anklagad för att ha stulit. 

Förakt mot kung: Att någon föraktade hans kungliga majestät eller dennes fogdar.  

Brand: Att någon anlagt en brand. 

Mord: Att någon begått mord.   

 

5. Sedlighetsärenden 

Lönskaläge /Sängalag /Lägerskap: Innebar att två personer som var ogifta eller icke trolovade 

gick till sängs med varandra.  

Horbrott: Kännetecknades som ett otrohetsbrott där både parter var gifta. Om en av parterna 

hade sexuellt umgänge med någon utanför äktenskapet sågs det som ett horbrott. 

                                                
195 Petersson & Sandén (2012), s.165.  
196 Eva Österberg & Dag Lindström (1988), s.146 f. 
197 Bengt Ankarloo, ”Trolldomsprocesserna i Sverige”, Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin 
Olin, 17:1, 1971 , s.50.  
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Äktenskapsbrott: Ärenden där ett par förlovat sig men där en av dem sedan önskat bryta 

trolovningen. Vid undersökningen av Angermannus räfsteprotokoll visar sig också dessa 

ärenden karaktäriseras som när ett par helt enkelt var ovigda.198  

2.Kyrkotukt	  
 
Risslag/slag med ris/risdom: Ett kroppsstraff där vederbörande bestraffades med ett antal 

risslag. Angermannus själv såg riset som ett effektivt sätt att bestraffa syndare.199    

 

Ris och vattenbegjutning: Förutom att få ett varierat antal risslag, tillades också ett antal 

hinkar med vatten som hälldes över vederbörandes rygg.200   

 

Höga böter: Höga böter behövde inte utgöras av att den dömde betalade enbart pengar utan 

kunde också betyda att han/hon skulle kompensera med dagsverken, silverskedar, stekpannor 

och spik.201   

 

Kyrkostraff: Istället för ett kroppsligt straff skulle den dömde få skämmas för sin syndfulla 

handling. 202  

 

Tvångsgifte: Ett par blev mer eller mindre tvingade att vigas av Angermannus.203    

 

Villkorlig dom: De villkorliga domarna som jag räknat in i varenda häradsting, följde med 

många domar under räfsten. Det som karaktäriserade de villkorliga domarna var att de 

personer som rannsakades fick ett hot att om de gick tillbaka till gammalt syndfullt beteende 

skulle de bestraffas med någon form av tukt.204 

3.	  Domar	  tillhörande	  den	  världsliga	  jurisdiktionen	  
 
Avrättning: Att en person blev dömd till avrättning 

 

                                                
198 Petersson & Sandén (2012), s.170, 180.   
199 Ibid, s.164, 206. 
200 Ibid, 164. 
201 Kjöllerström (1957), s.67. 
202 Almbjär, Martin & Liliequist, Jonas, ”Early Modern Court Records and Supplications in Sweden: overview and research 
trends”, Frühneuzeit – info 23: 1-2, (2012), Kyrkostraff: Den som bestraffades med denna form av tukt skulle få skämmas för 
sin syndfulla handling, s.11.  
203 Petersson & Sandén (2012), s.180.  
204 Ibid, s.210.  
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Världslig dom: Petersson och Sandén redogjorde för hur världsliga domar, kunde innebära 

dödsstraff för den som blev dömd.205 Emellertid redogör inte Angermannus för exakt vad de 

världsliga domarna innebar. Istället ses det som att den anklagade skulle bli dömd av den 

världsliga överheten.  

 

Tingsärenden: Att vederbörande blev dömd i tinget sågs inte som Angermannus egen 

bestraffningsmetod. Vissa ärenden kunde innan hans rannsakning vidtog skickas till tinget.206 

 

Fängelse: Att en person dömdes till fängelse.  

4.	  Sociala	  grupper	  –	  kategorier	  
 
Adel: Under Johan III tid som regent ägde förhandlingar rum med aristokratin. Under hans tid 

delades adeln in i både hög – och lågadel. Inom högadel räknades bland annat grevar, 

friherrar, riddare och riksråd.207 Adeln skall ej förväxlas med knektar som var lejda 

yrkeskrigare.208   

 

Pigor: En tjänsteflicka som var verksam vid gårdar, där hon arbetade med olika 

hushållsuppgifter.209   

 

Änkor: En kvinna som tidigare varit gift, men som lever ensam sedan hennes make avlidit. Ej 

heller har nytt äktenskap ingåtts.210    

 

 

                                                
205 Petersson & Sandén (2012), s.168. 
206 Kjöllerström (1957), s.79.   
207 Thomas Lindkvist & Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800 – 1720: klerkernas och adelns tid, Studentlitteratur 2009 
Lund, s.236. 
208 Ibid, s.222. 
209 <<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/piga>>, information hämtad den 21/12 2014.  
210 <<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/änka-(2)>>, information hämtad den 21/12 2014.  


