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Inledning

IN L E DN I NG
Det fanns en tid då domstolarna i Sverige dömde efter Guds lag. Utgångspunkten var tio Guds
bud i gamla testamentet. I och med reformationen
skärptes den tidigare lagen ytterligare. I 1734 års
lag utdömdes dödsstraff för 68 olika brott.
Den här boken tar avstamp i Sotholms härads domböcker och de
dödsdomar som rätten avkunnade. Inte alla dödsdömda avrättades.
Det fanns möjlighet att ansöka om nåd hos Kungl Maj:t.
Vi tror att vi lyckats hitta de personer som verkligen blivit avrättade
i Sotholms härad under den tidperiod vi behandlar, ca 1630-1870. Men,
med tanke på källmaterialets kondition, speciellt under 1600-talet och
tidigt 1700-tal, är vi inte säkra. För 1600-talet finns endast 136 stycken
renoverade domböcker bevarade. Det bör ha varit tre ting per år vilket
skulle betyda 300 ting under den aktuella tidsperioden. Det är alltså
endast cirka 40 % av tingsprotokollen bevarade. När det gäller urtima
ting är det ännu sämre ställt, endast 16 stycken protokoll finns från
1600-talet och det är inte mycket bättre när det gäller 1700-talet.
Materialet är svårläst och mycket av Svea hovrätts arkiv är gallrat.
Om häradsrätten dömt någon till döden så kan utslaget i hovrätten
saknas och då är utgången av målet ändå oviss.
Vi har också velat berätta om de människor som levde i häradet
under olika tider. Därför beskriver vi även brottmål där häradsrätten
utdömt andra straff än dödsstraff. Många gånger berättar rättegångsprotokollen intressanta saker om människors levnadsförhållanden
och sätt att tänka.
Med tanke på hur rättsprocessen fungerade så kan man räkna med
att majoriteten av befolkningen någon gång under sitt liv stod instämda
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framför tinget. Antingen som målsägande, svarande eller vittne. Flera
personer utmärker sig och återkommer vid flera tillfällen i olika mål.
Boken vänder sig till de som är intresserade av rättshistoria, lokalhistoria och släktforskning. Och eftersom ämnet är allmängiltigt så
tror vi att det kan vara av intresse även för de som inte har sina rötter
i Sotholms härad på Södertörn.
Vi har försökt få till en geografisk och tidmässig fördelning över
häradet även om det finns en tyngdpunkt åt Sorunda och Västerhaninge socknar.
Välkommen till en skrämmande läsning!

8

Läsanvisning och källhänvisningar

L Ä S A N V IS N I NG O C H
K Ä L L H Ä N V IS N I NGA R
Boken inleds med en översiktlig beskrivning av
Sotholms härad och rättsväsendet genom tiderna
för att sedan berätta hur det gick till vid tinget,
bödelns villkor i samhället och vidskepelse och
skrock kring de döda och avrättningsplatsen.
Därefter följer kapitel som redovisar olika brottskategorier och de
människor som var inblandade – både offer och förövare.
I slutet av boken har vi valt att lägga de kapitel som man kan fördjupa sig i om man är extra intresserad av till exempel rättsväsendet
och kyrkans och prästernas roll i rättsapparaten. Här finns också en
beskrivning av de olika straffen, en historik kring tingshuset och häradshäktet och en djupdykning i hur häradet styrdes.
Också längder på olika nämndemän, tjänstemän och löneboställen, bödlar bl a redovisas. Dessutom en sammanställning av antalet
avrättade och en katalog över alla de mål vi på något sätt behandlat,
186 stycken.
Litteraturförteckning hittar du sist i boken.
KÄLLMATERIALET
Källmaterialet förvaras på olika arkiv. Vi har huvudsakligen använt oss
av Sotholms häradsrätts dombok, Svea hovrätts handlingar och Länsstyrelsens arkiv. Källorna anges som fotnoter.
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SOTHOLMS HÄRADSRÄTTS DOMBOK

De renoverade domböckerna finns på Riksarkivet och anges med följande källhänvisning:
• Svea hovrätt, advokatfiskalen, renoverade domböcker, … län,
Sotholms härad, vol, årtal.
De ordinarie domböckerna och de urtima tingen finns på Stockholm
stadsarkiv och anges med källhänvisning:
• Sotholms häradsrätt, ordinarie ting, AIa, vol, årtal eller urtima
ting, AIb, vol, årtal.
Vissa år har vi hämtat domboken från Arkiv Digital och källhänvisningen är då:
• Svea hovrätt, advokatfiskalen, … län, EXIe:vol, årtal.
handlingar finns på Riksarkivet. Hänvisningarna till dessa handlingar anges som Svea hovrätt eller Justitierevisionen där man hittar protokoll och utslagshandlingar.
SVEA HOVRÄTTS

arkiv finns på Stockholms stadsarkiv. Där
har vi huvudsakligen använt oss av handlingar från landskontoret och
landskansliet. I landskontoret finns landsboken med verifikationer,
anordningsbok och kungliga brev. I landskansliet finns bl a fångakter.
LÄNSSTYRELSENS

JUSTITIEKANSLERNS

arkiv finns på Riksarkivet.

KRONOFOGDEN I SÖDERTÖRNS FÖGDERI

Stockholms stadsarkiv.

finns på

Vi har också använt oss av kyrkobokföring från olika socknar och en
del fästningsarkiv. Uppgifterna är då till största delen hämtade från
Arkiv Digital.
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Sotholms härad

S O THOL MS H Ä R A D
Sotholms härad eller Yttre Tören, som är det gamla
namnet på Södertörn, bestod på 1600-talet av fyra
socknar, nämligen Sorunda, Ösmo samt Västeroch Österhaninge. Nuvarande elva socknar som
ingår i häradet är utbrytningar ur dessa fyra.
I varje härad skulle det finnas en »rätt tingsstad«. Vid medeltidens slut
(1525) hette tingsstaden Sotholmen, varifrån häradet fått sitt namn.
Sotholmen låg längst in i Landfjärden på en, idag, landfast holme vid
namn Betesholmen,1 i Västerhaninge socken.
De äldsta tingsplatserna var belägna utomhus, troligen vid platser där människor samlats för kulthandlingar, marknader med mera.
I tidigare källor brukar man hänvisa till att ting hölls vid så kallade
domarringar som finns på våra hedniska gravfält. Domarringen är en
gravform som består av resta stenar i en ring. Den har fått sitt namn
utifrån att man tänkte sig att nämndemännen satt på varsin sten med
den anklagade i mitten, skipande rättvisa. Det finns egentligen inga
belägg för att domarringarna verkligen fungerade som tingsplatser.
1

Rahmqvist, Sigurd, red. 2002. Det medeltida Sverige, band 2 Södermanland: 1 Tören:
Svartlösa, Sotholm. Uppsala.
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Gåramålaren Olof Olsson från Rättvik målade denna tavla av Västerhaninge
tingshus 1917.
Foto: Sune Nilsson. Tavlan ägs av Haninge hembygdsgille.

En gammal möjlig tingsplats är Tingshögen (Kungshögen) vid
Sorunda kyrka. Det finns en tradition som berättar att den stora gravhögen användes av Sankt Botvid på 1000-talet, då han var här och
försökte omvända hedningarna till kristendomen, men också att den
långt fram i tiden användes som tingsplats.
Ett »Tinngbacka« är utmärkt på en gammal konceptkarta från 1719
över Tuna ägor i Västerhaninge.2
Så kallade lagmansting ska ha hållits vid Stav 1432, Häringe 1437,
vid Ösmo kyrka 1466 och 1475, samt vid Sorunda kyrka 1479. År 1362
hölls konungating vid Näsby i Österhaninge och 1397 hålls landsting
vid Hammersta i Ösmo.3
Så småningom började ting hållas inomhus och det skedde ofta i
klockarstugorna. Det verkar ha ingått i klockarens skyldigheter att
upplåta sin stuga för tingsförhandlingar. För Södermanlands del omtalas ting hållet inomhus första gången den 13 november 1437 då lagmansting hölls i Grödinge klockarstuga i Svartlösa härad.4
I en skrivelse från landshövdingen i Uppsala län, daterad 27 juli
1672 anges som tingsplatser i Sotholms, Svartösa och Öknebo härader
2
3
4

Kraft, John. 2015. Svearnas land: Bosättning och samhällsorganisation i Mälardalen
under yngre järnåldern. Västerås. Sid 129.
Rahmqvist, Sigurd, red. 2002. Det medeltida Sverige, band 2 Södermanland: 1 Tören:
Svartlösa, Sotholm. Uppsala.
Ahlberg, Olle. 1946. Tingsplatser i Södermanland och Närke. RIG.
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respektive Västerhaninge sockenstuga, Fittja gästgivaregård och Södertälje rådstuga som »rätt tingsstad«.5 Så småningom blev tingshuset
i Västerhaninge rätt tingsstad för Sotholms härad.
Men vi vet av de bevarade domstolsprotokollen att ting ändå kunde
hållas på olika platser i häradet långt fram i tiden. Gemensamt för
dessa platser var att där fanns en lokal som var tillräckligt stor för
att rymma nämnden och de inkallade vittnena. Till exempel Söderby
krog (Österhaninge), Sanda gästgivaregård (Österhaninge), Frölunda
gästgivaregård (Sorunda) och Kullsta krog (Ösmo). Där fanns också
möjlighet att övernatta och få sig något till livs.
När det gäller de urtima tingen som utlystes mellan de normala
tingsterminerna för att behandla grova brott, verkar dessa ha lagts så
nära brottsplatsen som möjligt.
Det äldsta kända häradssigillet är daterat 1571. Sigillets utseende har
ändrats från att föreställa tre brända träd till tre grönskande träd. Sigillet
användes för att godkänna olika handlingar, försegla brev med mera.

5

Landshövdingeskrivelser till Kungl Maj:t, Uppsala län.
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L I KA F ÖR L IK A , L E M F ÖR
L E M, Ö GA F ÖR Ö GA O C H
TA ND F ÖR TA ND
RÄTTSVÄSENDET I SVERIGE
GENOM TIDERNA

MEDELTIDEN

De första nedtecknade lagarna är våra landskapslagar från 1200-talet
och början av 1300-talet. Varje landskap hade sin egen lagstiftning
och de många bestämmelserna i landskapslagarna utformades troligen under flera hundra år. Äldst anses Västgötalagen vara. Den sammanställdes på 1220-talet av lagman Eskil, bror till Birger Jarl. Även
städerna hade egna lagar.
För vårt område gällde den så kallade Södermannalagen. Den
skrevs ner 1325 och fastställdes 1327. Själva lagtexten är mycket äldre
och troligen fanns det en skriftlig version också före 1325. Innan lagarna skrevs ner lärde sig lagmännen texterna utantill.
Södermannalagen är uppdelad i 10 balkar;6 Kyrkobalken, Konungabalken, Giftermålsbalken, Ärvdabalken, Jordabalken, Byggningabalken, Köpmålabalken, Manhelgdsbalken, Tjuvnadsbalken
och Rättegångsbalken.
Före kristendomens införande anses blodshämnden utgöra grunden
för rättskipningen i Norden. Men med kristendomen kom andra moraliska värderingar som gjorde det nödvändigt att i lag reglera när, på
vem och hur hämnd fick utkrävas. De så kallade Fridslagarna instif6

Balk = större avsnitt.
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tades på 1200-talet som ett led i Birger Jarls strävan att ena riket. De
ursprungliga fridslagarna var kvinnofrid, hemfrid, tingsfrid och kyrkofrid. De kallades även för edsöreslagar, kungen eller rikets stormän svor
ed på att skydda befolkningen mot övervåld. Fridslagarna lever kvar
långt fram i tiden och utökas också till att omfatta fler. Till exempel
utlyses alltid tingsfrid innan själva tingsförhandlingen påbörjas.
Böter är det vanligaste straffet i landskapslagarna. Enligt vår äldsta
landskapslag, Äldre Västgötalagen, utdömdes dödsstraff endast för två
typer av brott. Detta skulle komma att ändra sig drastiskt. Män och
kvinnor dömdes till olika straff. Hängning, rådbråkning och stegling var
förbehållna männen medan kvinnor kunde dömas till att stenas, levande
begravas eller att brännas på bål. Man fick inte rådbråka en kvinna eller
hänga henne, det ansågs »ofint« för då kunde man se under hennes kjol.
Ett privilegium för brottslingar ur de högre samhällsklasserna var
att halshuggas. Det ansågs finare än att hängas. Typiskt kvinnliga straff
utdömdes för manliga brottslingar om de begått till exempel tidelagsbrott. För att en brottsling skulle kunna dömas till döden krävdes oftast att denne gripits på bar gärning.
Omkring 1350 utfärdade kung Magnus Eriksson en allmän landslag
och en allmän stadslag som skulle ersätta den splittrade lagstiftningen
i riket. Kung Kristoffer fastställde 1442 Landslagen i en omarbetad
utgåva. Fortfarande var böter det vanligaste straffet även om antalet
brott för vilka dödsstraff kunde utdömas hade ökat något.
REFORMATIONEN

I och med reformationen slog man in på en mycket sträng och hård
religiös linje. I Bibeln fanns bindande rättsregler i form av de mosaiska reglerna: lika för lika, lem för lem, öga för öga och tand för tand.
I äldre tiders rättskipning var avskräckning mycket viktig men också
vedergällning. För att upprätthålla ordning och lydnad skulle straffet
vara så hårt att andra blev avskräckta och avhålla sig från att begå brott.
Men straffet skulle också vara så hårt att det sonade brottet.
Kyrkan kom att bidra till en skärpning av den världsliga rättskipningen genom att hävda vedergällningsprincipen »öga för öga…«.
Man trodde också att Guds vrede skulle gå ut över alla i en kollektiv bestraffning om inte staten straffade den som bröt mot Guds bud.
Vissa lagöverträdelser riktade sig inte enbart mot enskilda utan också
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i hög grad mot Gud. De mosaiska rättsreglerna kom att få stor inverkan på den värdsliga lagstiftningen. Den kristna statens huvuduppgift
var att se till att straffrätten överensstämde med Bibeln.
I Erik XIV förordning av år 1563 stadgades dödsstraff för sådana brott
som ansågs vara brott mot Guds bud; sedlighetsbrott som hädelse av
Gud, förräderi, mord, uppenbart hor7, blodskam8, våldtäkt och tidelag.
Karl IX fastställde den nya utgåvan av Kristoffers landslag 1608 och
försåg dessutom utgåvan med en bilaga innehållande utdrag ur den
mosaiska rätten. Dödsstraffet som straffnorm fick en starkare ställning.
Nu blev det också belagt med dödsstraff att visa olydnad, kränka eller
misshandla föräldrar. Även sodomi9, ocker, falsk vittnesbörd och svordomar räknades som så grova brott att det för dem utdömdes dödsstraff.
De svenska domstolarna hänvisade ofta till »Guds och Sveriges lag«
när de utdömde dödsstraff för sådana brott som tidigare ansetts som
mindre synder och som vi idag knappt bryr oss om, till exempel samlag mellan ogifta personer.
År 1734 antogs Sveriges Rikes lag som började gälla 1736. Fortfarande dominerade avskräcknings- och vedergällningsprinciperna. I
denna lag ingår missgärningsbalken där dödsstraff föreskrivs för 68
olika brott. Brotten indelas i olika grupper där brott mot Gud, hans
heliga ord eller sakramenten kommer först, följt av trolldom och på
tredje plats brott mot konungen och staten. Sedlighetsbrott med tvegifte, tidelag, blodskam med mera är en egen grupp. Den största gruppen är den med brott mot enskildas liv och egendom, här återfinns
mord, barnamord, våldtäkt, mordbrand, stöld med flera.
UPPLYSNINGSTIDEN

Under 1700-talet spred sig upplysningstidens tankar även till Sverige.
Man började ifrågasätta den gammaltestamentliga hämnd- och strafftanken och betonade istället individen och den gudomliga kärleken.
Särskilt Gustav III var påverkad av dessa idéer och tog initiativet till
en straffrättsreform 1778-1779. Han ville avskaffa dödsstraffet för en
rad olika brott men stötte på stort motstånd i riksdagen för detta. Där
ville man inte avskaffa dödsstraffet för sådana brott som stred mot
7
8
9

Hor = äktenskapsbrott.
Blodskam = incest.
Sodomi = avvikande sexuellt beteende.
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Guds lag. Men Gustav III lyckades på några punkter. Den viktigaste
var kanske att han genom en förordning möjliggjorde för ogifta kvinnor att anonymt föda barn i hemlighet, vilket skulle medföra att barnamorden minskade. En annan var att alla dödsdomar som utfärdades
av häradsrätten skulle underställas Kungl Maj:t för granskning.
Under 1800-talet gjordes flera försök att reformera 1734 års lag men
man lyckades inte komma överens förrän 1864 då en ny strafflag antogs av riksdagen. Vissa lättnader gällande kropps- och skamstraff
hade införts under 1850-talet. Med 1864 års strafflag avskaffades de
kvalificerade dödsstraffen, kropps- och skamstraffen. Strafformerna
var från och med nu dödsstraff, frihetsstraff och böter. Domstolarna
hade alltid möjlighet att istället för dödsstraff utdöma frihetsstraff i
någon form – fängelse, fängelse på vatten och bröd eller straffarbete.
Dödsstraffet avskaffades i Sverige 1921. Men det fanns kvar ända till
1973 och gällde då i krigstid.
SVEA HOVRÄTT OCH KONUNGENS NÅD

Svea hovrätt skulle utöva tillsyn över och kontrollera underrätterna.
Detta skedde genom att ett renskrivet exemplar av underrättens dombok för det gångna året skulle skickas in till hovrätten för granskning.
Dessa finns idag bevarade på Riksarkivet och kallas för renoverade
domböcker eller renovationer.
Även alla dödsdomar skulle underställas hovrätten innan de verkställdes. Undantagna var domar som rörde brott där man förtörnat
Gud, dessa kunde inte benådas. Brotten det rörde sig om var till exempel tidelag, våldtäkt och barnamord. I dessa fall kunde underrätten låta verkställa dödsstraffet omedelbart även om det sällan skedde.
Med tiden blev det praxis att underställa Svea hovrätt alla dödsdomar
och från 1687 blev det ett krav.
Ordet »underställa« ska inte översättas med våra dagars »överklaga«. Någon sådan rätt fanns inte utan hovrätten skulle granska att
underrätten dömt riktigt och fastställa domen. Detta gjordes oftast
enbart utifrån det skriftliga material som skickats in till hovrätten.
Den dömde hade möjlighet att på eget initiativ söka nåd hos
kungen. Kungen var kung av Guds nåde och han var rikets högsta
domare. Han kunde bevilja en brottsling nåd men han var också
ansvarig för att Guds lag upprätthölls på jorden. Nåden var Guds

Lika för lika, lem för lem, öga för öga och tand för tand
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kärlek till syndaren. Det ska sägas att konungens nåd utdelades
mycket sparsamt.
Men det måste också sägas att dödsstraff utdömdes sparsamt. Trots
att det i 1734 års lag kan utdömas dödsstraff för 68 olika brott så har
vi för Sotholms häradsrätt endast hittat 39 dödsdomar under perioden 1631-1855 då den sista avrättningen skedde i häradet. Av dessa 39
dödsdömda personer vet vi att 21 stycken verkligen avrättades. Övriga
18 personer blev troligen avrättade men dessa domar avkunnades på
1600-talet och då saknas kompletterade källmaterial till domboken.
DE ALLMÄNNA DOMSTOLARNA

Fram till 1849 fanns det fyra instanser som handlade mål som prövades av de allmänna domstolarna. För landsbygden var första instans
häradsrätten och den andra lagmansrätten. Lagmansrätten hanterade tvistemål och inte brottsmål. För staden gällde kämnärsrätten
som första instans och rådhusrätten som andra. Gemensamt för både
landsbygd och stad var att tredje instans utgjordes av hovrätten och
fjärde av justitierevisionen/högsta domstolen.
1971 upphörde härads- och rådhusrätterna genom domstolsreformen och de omvandlades till tingsrätter. En tingsrätt består i regel av
en eller flera före detta härads- eller rådhusrätter.
Vårt intresseområde omfattades av Sotholms häradsrätt. I häradet
ingick 11 socknar: Dalarö, Muskö, Utö, Ornö, Västerhaninge, Österhaninge, Tyresö, Nämdö, Sorunda, Ösmo och Torö. (Med reservation
för vissa ändringar under tiden).
Idag ingår området i Södertörns tingsrätt vars geografiska utbredning omfattar: Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Stockholmsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede-Årsta,
Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör. I upptagningsområdet bor det cirka 630 000 invånare och Södertörns tingsrätt
är en av landets största domstolar.10

10 www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/#sthash.JhOc58Pr.dpuf
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H Ä R A D S R ÄT T E N
Häradsnämnden bestod av tolv edsvurna män.
Dessa skulle utses av socknarna som ingick i häradet och vara personer som var hederliga och betrodda. Den av dem som var äldst i tjänst titulerades häradsdomare. Nämndens ledamöter var alltså
lekmän utan juridisk skolning.
Överhuvud för häradsrätten var häradshövdingen. Enligt Landslagen
skulle häradet lämna förslag på tre kandidater varav kungen skulle
utse en till häradshövding. Personen skulle vara bosatt i häradet. Senare så förändrades detta så att kungen började utse personer som
ansågs ha gjort sig förtjänta av någon belöning till häradshövdingar.
Så småningom ledde detta till att kronan lade beslag på den så kallade
häradshövdingeräntan och förlänade den till någon adelsman. Det
blev då inte heller krav på att den personen skulle sitta ting i »sitt«
härad. De besatt ofta inte heller någon juridisk kompetens. Istället
utsågs så kallade lagläsare eller lagförare som skulle sköta sysslan i
häradshövdingens ställe.
Lagläsaren representerade den juridiska sakkunskapen. Till hans
uppgifter hörde att svara för att protokoll fördes över rättens domslut
och att handlingar skickades in till hovrätten. Originalet förvarades
i häradskistan och en kopia skulle årligen skickas till hovrätten. Till
protokollet hörde också den så kallade saköreslängden, där utdömda
böter antecknades. Även de så kallade småprotokollen kopierades.
Till småprotokollen räknas lagfarter, inteckningar, äktenskapsförord
och testamenten.
Häradskistan var häradets »kassaskrin«. Där förvarades, förutom originalet till domboken, häradets sigill, bötesbelopp och kanske till tinget
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Häradskistan skulle ha tre lås. Häradshövdingen, kronofogden och häradsdomaren hade varsin nyckel.
Foto: 2018. Maria Landin.

i förvar lämnade värdesaker. Det fanns tre nycklar till häradskistan. Häradshövdingen, kronofogden och häradsdomaren hade var sin.
Fogden spelar en stor roll på tinget i och med att han var kronans
ombud och fungerade som allmän åklagare. Enligt kronofogdeinstruktionen 1668 skulle fogden vara närvarande vid alla ting men det
var nog lite si och så med det. Fogden ansvarade för att uppbära skatt
och indriva böter som utdömdes vid häradstinget. Fogdarna började
kallas för kronofogdar i slutet av 1600-talet.
Kronofogden utsågs av kammarkollegiet och var en mäktig man
i orten. Han skulle förutom att driva in skatter och böter ha uppsikt
över vägar och broar, främja näringarna i sitt fögderi och rapportera
till landshövdingen om utvecklingen av desamma.
Under sig hade kronofogden en kronolänsman. Länsmännen tillsattes av landshövdingen. Befattningen länsman omtalas redan i landskapslagarna men med tiden fick han mer definierade polisiära uppgifter. Han skulle övervaka allmän ordning, verkställa häktning och
ansvara för häradshäktet.
Länsman kunde också fungera som allmän åklagare i kronofogdens ställe. Hans ställning som åklagare fastställdes i ett kungligt
brev 1694. Han skulle också, utifrån saköreslängden, driva in utdömda
böter, i de fall dessa inte omvandlats till kroppsstraff. Eftersom böterna många gånger tilldömdes kronan, häradet och åklagaren i tre
lika stora delar är det lätt att föreställa sig en viss nitiskhet från
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honom i denna uppgift. Efter 1864 års strafflag ändrades rätten att
åtala till men för den allmänna åklagarens ekonomiska förhållanden,
då han inte längre fick del av de allmänna böterna. Länsman svarade
också för utmätningar.11 Han kunde omväxlande kallas för länsman,
kommissarie eller kronobefallningsman.
Till häradet hörde en »fångkista« eller häradshäkte. I häktet fick
man bara sitta under tiden tinget pågick. I kistan serverades bara
enkel kost om inte de anhöriga kom med extra mat. Den häktade
fick kvittera ut så kallat fångtraktamente om 3-4 skilling per dag. Det
skulle räcka för att betala för maten. Kanske var det profossens hustru
som stod för maten? Om en person satt häktad under längre tid fick
hen sitta på Smedjegården i Stockholm.
Kistan användes också för fångar som dömts att avtjäna vatten- och
brödstraff. Åt en sådan fånge levererades en brödkaka per dygn.
För förvarande av fångar svarade en tjänsteperson som kallades profoss. Han utsågs av häradet. Bönderna var skyldiga att skjutsa fångar
till och från Smedjegården och tingsstället.
Profossen verkställde också de spöstraff som häradsrätten utdömde.
Ursprungligen var det titeln på en militär befattningshavande som
uppehöll den militära rättskipningen, men kom senare också att bli
titeln på häradets tjänsteman.
Mer om häradshäktet, Smedjegården och häradets tjänstemän
finns att läsa i kapitlet Hur häradet styrdes.

11 Westerhult, Bo. 1965. Kronofogde, Häradsskrivare, Länsman. Den svenska fögderiförvalt
ningen 1810-1917. Akademisk avhandling. Värnamo.

Häradsrätten

21

HUR DET GICK TILL VID TINGET
Ting skulle hållas tre gånger per år: vinterting, sommarting och höstting. De kallades laga eller lagtima (ordinarie) ting. Om något grövre
brott inträffade mellan de laga tingen kunde urtima (extraordinarie)
ting utlysas. Det var viktigt att brottet utreddes så fort som möjligt.
De ordinarie tingen skulle kungöras från predikstolen tio veckor i
förväg. Tingen skulle förläggas så att de inte krockade med bondeårets sysslor. Tinget fortsatte så länge det fanns ärenden kvar. I många
fall uppsköts ärendet till nästa ting på grund av att någon part inte
inställt sig eller att det saknades vittnen.
Vid laga vintertinget 1723 hölls ting i Söderby krog med »menige
man och allmogen af Sotholms härad«. Vid just detta ting anges att
nämndemannen Olof Larsson i Väggarö (Sorunda) ej var närvarande,
då han var utsedd till »Herrdagsman«12 av Sotholms, Svartlösa och
Öknebo härader och alltså bevistade den då pågående riksdagen i
Stockholm. Men de övriga elva nämndemännen var närvarande.13
Efter uppropet hölls gudtjänst, i det här fallet, 1723, på själva tingsplatsen, eftersom det var långt till någon kyrka. Det fanns en fastställd turordning över vilken församlingspräst som hade skyldighet att
förrätta tingspredikan. Därefter utlystes laga ting och tingsfred. När
tingsfreden utlysts var det straffbart att störa ordningen genom slagsmål, fylleri eller annat. När tinget avslutades upplöstes tingsfreden.
Trots utlyst tingsfred hände det titt som tätt att ordningen stördes av bråkstakar och domstolen fick utdöma böter eller tillnyktring i
fångkistan. Ibland måste tingsförhandlingarna till och med avbrytas.
Som år 1647 när oktobertinget i Sotholms härad avbröts för »mycket
buller och oljud skuld, i det att en hop, som hade slagit sig fulle med
öl, … begynte så slåss och parlementa med befallningsmannens karlar,
så att det icke stod till att stilla«.14
Att hålla ordning under tinget var ingen lätt uppgift. Öl och brännvin fanns att tillgå i den närbelägna krogen eller så hade man med sig
eget. Allmänheten deltog i stor mängd. Att fara till tinget var ett sätt
att träffa vänner och bekanta, skvallra och kanske stilla sin sensationslystnad. Man deltog också i förhandlingarna som vittne, eller man
12
13
14

Utsedd av häradet att representera allmogen under riksdagen.
Sotholms häradsrätt, ordinarie ting, AIa, vol 51, 1723.
Uppsala läns dombok, vol 10, Sotholms härad, 1647, sid 205.
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kunde bli inkallad som extra vittne om man råkade befinna sig där.
Rätten kunde också rådfråga »menige man« i knepiga ärenden.
Men innan de riktiga tingsförhandlingarna kunde börja skulle
också utvalda förordningar, utfärdade av Kungl Maj:t, läsas upp. Ofta
var det två eller tre förordningar. Det här var ett sätt för Kronan att
påminna om de lagar och förordningar som gällde för hela riket.
Vid det ovan angivna vintertinget 1723 lästes förordningarna om
hur rikets skogar skulle brukas och förbud mot olovligt huggande
i kronans skogar, upp. Men det kunde också vara förordningen om
tjänstefolk och legohjon, om förbud att använda pojkar för vallande av
djur eller det så kallade barnamordsplakatet som skulle avhålla kvinnor från att döda sina nyfödda barn.
När tingsförhandlingarna väl inleddes så började man med att klara
av de lätta ärendena, till exempel inlämnade testamenten, begäran om
fasta (inköp av egendom), förmyndarärenden och enklare civila mål.
Därefter grep man sig an mer komplicerade mål såsom brottmål. Tinget fortsatte tills alla mål var behandlade men det var snarare regel än
undantag att brottmål uppsköts för förnyad behandling till nästa ting.
Kronobefallningsmannen eller länsman tjänstgjorde som allmän
åklagare. Han hade anmält brottet, låtit inkalla vittnen och var den
som förde talan under själva rannsakningen.
Någon försvarsadvokat fanns inte utan den svarande inställde sig
personligen inför rätten och förde sin egen talan. Ibland förs hustruns
talan av mannen, men det är sällan. När det gällde de stora godsägarna
så fördes oftast deras talan av inspektorn vid godset.
Åklagaren hade instämt de vittnen han trodde kunde ha något att
berätta. Det kunde vara familjemedlemmar och grannar till den svarande. Den svarande hade rätt att anföra jäv mot vittnena, rätten tog
sedan ställning till om man skulle bifalla eller avslå detta. Eftersom
många mål enbart avgjordes på vittnesberättelser var vittnenas heder
mycket viktig. Vittnet fick avlägga ed »med hand å bok«, alltså svära
på bibeln att tala sanning. De varnades också alltid för mened.
Om man var minderårig, alltså inte ännu konfirmerad, fick man
inte vittna under ed. Däremot kunde man få berätta vad man sett
och det finns exempel på fall där barns berättelser blir avgörande för
utgången i fallet. Om någon fört ett tvivelaktigt liv fick man inte heller vittna. Till exempel om man fött ett oäkta barn eller tidigare själv
blivit dömd för något brott.
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Söderby krog fungerade som tingshus för häradet mellan 1692 och 1727.
Foto: Årtal okänt, Arne Roswall. Haninge hembygdsgille.

Rättens ledamöter begär alltid in attest från prästen i den församling där den svarande är bosatt. Prästen skriver om när personen i
fråga var född, dess föräldrar, boendeort, om kristendomskunskap och
nattvarden och om vandel och frejd i största allmänhet. Prästen har
stor makt att formulera sig positivt eller negativt. När det gäller ogifta
kvinnor som fött barn tenderar omdömena ofta att bli negativa och
insinuerande, till exempel uttryck som »såvitt man vet«.
Vid brottsmål, där det finns en död kropp, försöker rätten alltid
förvissa sig om dödsorsaken. Kroppen obduceras av en anatomiskt
kunnig person. Under tidigt 1700-tal är det oftast en fältskär men
senare undertecknas obduktionsprotokollen av en kirurg. Dessa protokoll, som lämnas in till häradsrätten och som finns som bilagor till
protokollen, är förvånansvärt detaljerade. Man gör yttre och inre besiktningar av den döde kroppen. Protokollen undertecknas alltid med
»så sant mig Gud hjälpe« på heder och samvete och namnteckning.
Under rannsakningen förhörs de inkallade vittnena och man låter
någon läsa upp obduktionsprotokollet och allt tas under beaktande.
Är rättens ledamöter det minsta osäkra så skjuts rättegången upp
till nästa ting. Kanske vill man inkalla fler vittnen eller så saknas
någon annan viktig pusselbit. Man får inte glömma bort att rättens
ledamöter var lekmän och att ett stort ansvar vilade på deras axlar, speciellt när det gällde att döma en annan människa till döden.
Rätten praktiserar devisen »hellre fria än fälla« och det är ytterst
sällsynt att någon fälls mot sitt nekande. Under rättegången spelade
prästen en viktig roll när det gällde att få den anklagade att bekänna.
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Lagbok och ordförandeklubba från Tingshuset i Västerhaninge.
Foto: 2018. Maria Landin.

Ofta ajournerar sig rätten medan prästen får ta fången avsides för
att prata allvar med hen.
När man kommit så långt i rannsakningen att det är dags att förkunna ett utslag drar sig ledamöterna tillbaka för överläggningar. När
man bestämt utslaget kallas den svarande åter in för rätten och får
utslaget uppläst för sig. Den svarande kan förklara sig nöjd eller missnöjd med domen. I de fall en dödsdom utdelats läser häradsdomaren
upp vilka rättigheter den svarande har. Eftersom det är väldigt få personer som kan läsa och skriva under den här tiden, ska den svarande
få hjälp med, att i häktet, författa en nådeskrift till Kungl Maj:t. Nådeskriften ska inlämnas senast 30 dagar efter avkunnad dom.
Trots att häradsrätten har möjlighet att låta verkställa vissa dödsdomar omedelbart så hänvisas i princip alla sådana till Svea hovrätt för
omprövande. Den som verkställde de fastställda dödsdomarna var en
man som stod långt ner på samhällsstegen.
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B ÖDE L ,
S K A R P R ÄT TA R E ,
M Ä S TE R M A N …
Bödel, skarprättare, mästerman, rackare, flåbuse,
nattman — man brukar säga att kärt barn har många
namn, men i det här fallet var det precis tvärtom.
Ofta var namnen nedsättande och vissa av dem använder vi än idag
utan att kanske egentligen förstå vad vi säger. Till exempel flåbuse om
en burdus person eller rackarunge om ett barn som inte riktigt gör som
vi tycker. Vi kan också ta oss en rackare, vilket betyder att vi tar oss en
sup. Rackarsupen serverades rackaren innan han skulle slakta hästen.
Dessa människor befann sig längst ner på samhällsstegen och utförde de mest föraktade sysslorna i dåtidens samhälle. Sysslor, som var
nödvändiga, men som ingen hederlig man ville befatta sig med. Bödeln fanns för att kunna verkställa de domslut som fastställdes, rackaren för att slakta och flå hästar och nattmannen för att feja skorstenar
eller forsla bort avfall från stadens gator.
BÖDELN
Mästerman, bödel och skarprättare är olika namn på samma funktion, alltså på den som hade att verkställa de domslut som höga
överheten fastställde, vare sig det gällde halshuggning, hängning,
spöstraff eller nedgrävning av självspillingar i skogen. Hela samhällsordningen byggde ju på att brottslingen fick sitt straff och att
alla övriga invånare på så sätt blev försonade med Gud. Därför kan
det tyckas underligt, att den som verkställde det nödvändiga straf-
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fet blev utstött ur samhället och ansågs vara oärlig, medan de som
utdömde straffet ansågs vara hedervärda män.
Synen på bödeln som en oärlig man gjorde det svårt att rekrytera
bödlar bland »hederligt« folk. Under 1500- och 1600-talen skedde rekryteringen ofta genom att någon dödsdömd person fick välja mellan
att antingen bli avrättad eller att anta rollen som bödel. Detta ökade ju
inte yrkets anseende precis. Ofta hemföll dessa bödlar också till förnyad
brottslighet och slutade sina dagar i galgen eller på stupstocken i alla fall.
Det fanns en bödel i varje län och ibland lånade länen bödel av
varandra om tjänsten var vakant någonstans. Bödeln anställdes av
respektive läns residensstad och förväntades avlägga tjänstemannaed.
Han fick sin avlöning från de sakören15 som utdömdes, fri tjänstebostad och dessutom ersättning vid varje enskild förrättning. Han skulle
hålla sig med minst en dräng, rackaren. För de avrättningar som utfördes i Sotholms härad svarade normalt Stockholms bödel.
BÖDELNS UPPGIFTER
Bödelns uppgift var att verkställa de beslut de rättsliga instanserna
fattade. Det kunde röra sig om allt från att utöva tortyr (»knipande
med tång«), verkställa halshuggning, hängning eller stegling till att
ta hand om självspillingar. För allt detta fanns en fastlagd taxa. Efter
avslutad förrättning fick bödeln kvittera ut den ersättning han och
hans drängar hade rätt till.
En annan uppgift som ålåg bödeln var att föra lik efter avrättade
personer till de anatomiska institutionerna.
Under upplysningstidens 1700-tal ändras inställningen till människokroppens »helighet« och vetgirigheten om dess hemligheter ökar.
Vid de anatomiska institutionerna vid landets lärosäten, Uppsala, Lund
och Åbo, byggs så kallade anatomiska teatrar. De konstrueras som en
amfiteater med ett bord i centrum. Där placerades den döda kroppen
som sedan skars upp och förevisades. Runt om kunde studenter och
andra intresserade stå.
Det blev ett allt större behov av döda kroppar för denna undervisning och institutionerna skrev till Kungl Maj:t och begärde att man
15

Sakören = Böter.
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Skarprättare Anders Simonsson Beckers bomärke i form av ett kors.
Foto: Anders Numan.

skulle få tillgång till missdådares döda kroppar. Men man gick också
längre i sina krav och tyckte att även sådana som dött på socknarnas fattighus skulle skickas till institutionerna. Just det kravet avvisar
Kungl Maj:t då man befarade upplopp i socknarna.
När anatomiska institutionen i Lund, däremot, skriver till Kungl
Maj:t år 1816 och klagar på den minskade dödligheten bland arrestanter och fästningsfångar beslutar Kungl Maj:t att alla oäkta barn som
blivit mördade ska skickas dit. Dessutom ska alla häktade arrestanter
som dör i Malmö eller Landskrona och dess omgivningar, alla som
blivit hängda eller begått självmord och alla kringstrykande »tiggare,
zigenare eller tartarer« som dör utanför sin hemsocken sändas till
Lund. Men det får bara ske under terminerna så att akademin inte
skulle belastas med »dessa cadaver« under sommarmånaderna.
Redan 1729 stadgar Kungl Maj:t att de missgärningsmän som blivit dissekerade vid de anatomiska institutionerna inte ska hanteras av
skarprättaren vid den efterföljande begravningen utan tas om hand av
andra personer och begravas på fattigkyrkogårdarna.16Även i Stockholm
fanns en anatomisal. Den var inrymd i flygeln på Södermalms stadshus (nuvarande Stadsmuseet) mellan 1685-1748. Under senare delen av
1700-talet låg den i det så kallade Kungshuset på Riddarholmen.17

16
17

Kyrkolagen af 1686 och Kungl Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen
förhållas skall, af den 11 Februari 1687. Uppsala 1845.
Djurberg, Vilhelm. 1927. När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm,
1685-1748.
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NÅGRA EXEMPEL FRÅN STOCKHOLM

Den 20 mars år 1705 anatomiserades den avrättade tjuven Anders
Flygare. Liket levererades av skarprättaren Anders Becker. I samband
med denna anatomisering så hade Collegium Medicum med Urban
Hjärne i spetsen, organiserat en större demonstration som varade i fyra
dagar. Under dessa dagar kom det 596 betalande personer, förutom de
inbjudna honoratiores, medicinstuderande och barberargesäller. Anders blev senare begravd på Maria kyrkogård. I Maria Magdalenas
kyrkobok för år 1705 finns anteckningen »Anders Flyfare, som blev
anatomiserad, åthniutit effter högl. Politiecollegi ordre fri ioord«.18
Ett annat exempel är när skarprättaren Anders Becker, den 5 februari 1708, får befallning att föra tjuven Mårten Karskerotskis döda
kropp till »Chirurgi här i staden«. Mårten hade blivit hängd den 3 februari. Enligt protokollet från Stockholms rådhus så ska tjuvens döda
kropp »anatomiseras« av kirurgigesällerna som ett led i deras utbildning. För sitt besvär får Becker kvittera ut 10 C Smt. 19
År 1729 anatomiserades en kvinna och protokollet skrevs av Carl
von Linné.20
DET OÄRLIGA FOLKET
Det fanns en mängd folkliga föreställningar, skrock och vidskepelse
kopplade till bödeln, hans familj och hans dräng, rackaren. Bödeln
och rackaren med familj fick till exempel sitta längst bak i kyrkan och
de fick inte ta nattvarden som vanligt folk. Nattvardskalken vändes
upp och ner och vinet hälldes i kalkens fot innan det gavs till bödeln
att dricka. Dessa människor fick inte begravas bland hederligt folk
utan lades avsides på kyrkogårdens norra sida.
Det finns många exempel på hur människor försökte undvika närkontakt med bödeln eller rackaren. I Västerås till exempel, stämde
mästermannen Anders Simonsson Becker, några borgarhustrur inför
rätta 1701, för att de stängt av kyrkbänken för hans hustru. De instämda kvinnorna försvarade sig med att det inte alls var för att visa förakt
18
19
20

Maria Magdalena församling, LIa1, vol 56, 1705.
Stadskamreren, verifikation, G1B, vol 161, 1708.
Djurberg, Vilhelm. 1927. När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm, sid 124-164.
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för bödelshustrun utan för att andra obehöriga trängde sig in där.21
Ett annat exempel kommer från Malmö 1703 där »samtliga hantverksämbeten i Malmö« skriver till Kungl Maj:t och besvärar sig över
att de ska påtvingas plikten att bära en nattmans avlidne hustru och
barn till graven. De anser att detta är en neslig handling. Hela historien
börjar den 26 september då nattmannen i staden meddelar magistraten
att hans dotter avlidit och att han gärna vill få henne i jorden men att
han inte kan få någon att bära hennes lik. Magistraten ålägger då några
av stadens »dragare« att bära liket till kyrkogården men de vägrar. En
person, Mårten, är särskilt påstridig och säger med oanständiga svordomar att »magistraten fick göra vad den ville, så varken skulle eller ville
han, om detta än skulle kosta hans huvud, bortbära detta liket, eftersom
han håller detta i sitt sinne för en oärlig gärning ländandes dem, deras
hustrur och deras barn till ärlig blygd, vanheder och nesa.«
Så här fortsätter det vid åtskilliga möten under hösten; magistraten
försöker övertala åldermännen för de olika skråna att utföra uppdraget
och de vägrar och under tiden hinner även nattmannens hustru avlida.
Den 22 oktober återkommer nattmannen till magistraten och påtalar
att liken luktar och att det börjar bli risk för att dessa ska sprida sjukdomar, han har dessutom svårt att vistas hemma för stankens skull.
Magistraten i Malmö ser ingen annan råd än att skriva till Kungl
Maj:t och begära ett avgörande i frågan. Kungl Maj:ts utslag kom den
2 november 1703 och talar om för alla att nattmän och deras familjer
inte ska anses vara oärligt folk och att det inte är en vanhedrande
handling att befatta sig med dem. Men, om någon skulle understå sig
att kalla dem som hjälper till att bära dessa lik till graven något nedsättande, så ska de få böta 40 Rds. Man får väl anta att den stackars
nattmannen fick sina anhöriga i graven till slut även om magistraten
nog hade önskat ett klarare svar från Kungl Maj:t.22
Ingen borgare eller borgarhustru ville heller stå fadder för ett bödelsbarn. Det var också svårt att hitta någon som ville ta sig an föräldralösa bödelsbarn. Den 20 januari 1738 skriver Olof Ekman och
Anders Lundborg från Södermanlands läns landskansli till magistraten i Stockholm och ber om hjälp med omhändertagandet av avlidne
skarprättaren i Nyköping, Anders Johanssons barn. Anders har lämnat efter sig »tvenne stycken omyndiga och mycket vanartiga barn«.
21
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Västerås stad, kämnärsrätten AI, No 1, 1701-1733, no 25.
Justitierevisionen, utslagshandlingar 2 nov 1703.

