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1. Inledning 

 

I dagens Sverige förekommer ofta debatter om att lagarna är ”för tama” – de är inte 

avskräckande nog för att förhindra återfallsförbrytare1. Diskussionen som förs är oftast riktad 

mot de fall av brottslighet som är vanligast just här och nu, vilket på sistone har varit hatbrott 

av olika slag2. I det här arbetet diskuteras dödsstraff under en långt tidigare period, 1651 – 

1707, dels för att påvisa hur i våra ögon grym lagen var under den perioden, men även för att 

påvisa att lagen inte dömdes ”mekaniskt”3 under denna period. 

I Sverige dömdes under åren 1651 – 1707 de som stod som anklagade av underrätterna i 

första instans. Underrätterna och hovrätterna verkställde aldrig dödsstraff, även om de dömde 

folk till döden. Verkställan av dödsstraff gjordes av länsstyrelsen. Underrätternas dödsstraff 

behövde alltid approberas, det vill säga, formellt gillas/godkännas av hovrätten, men så 

skedde dock inte alltid då vissa som av underrätten dömdes till döden fick domen leutererad, 

vilket innebar att domen förmildrades av hovrätten från att vara ett dödsstraff till att ett annat 

straff, trots en gärning som annars, för andra, eller enligt lag, skulle dömas till döden. Detta 

innebär att lagen inte dömde lika för alla som i lagens mening begått lika svåra brott i 

Jämtland och Härjedalen. Exempelvis dömdes en trettonårig pojke till döden för tidelag, 

medan en tioårig pojke för samma brott ”endast” fick slita ris. I detta arbete presenteras 

statistik rörande just dödsstraff, verkställda eller ej, i Jämtland och Härjedalen under perioden 

1651 – 1707. 

Underrätterna, som dömde i första instans, i både civila mål och brottmål bestod på landet av 

härads- och tingsrätt, och i städerna av kämnärs- och rådhusrätt. I vissa brott, de som ansågs 

vara speciellt avskyvärda – så som blodskam med nära släktskap, tidelag, våldtäkt, barnamord 

etc. kunde underrättens beslut verkställas omedelbart av länsstyrelsen4. Underrätten prövade 

                                                 
1 Bland annat i denna artikel i DN (hämtad 2014-03-24;12.34) http://www.dn.se/sthlm/vart-attonde-hem-

drabbas-av-inbrott-varje-ar/ 

2 Bland annat denna artikel i DN som tar upp hot mot politiker (hämtad 2014-03-24;12.34) 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lagen-om-hot-mot-politiker-ska-granskas/ 

3 Mekaniskt – Här med innebörden att lagen skulle vara ”blind”, det vill säga, att alla som gjort snarlika brott 

döms lika enligt lagen. 

4 Se Sundin, Jan (1992) För Gud, Staten och Folket, Lund, sid 40   
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dock sina mål utifrån förhör och rannsakningar, men i vissa fall dömde inte underrätten ut 

något, utan överlämnade allt till hovrätten.  

”I hovrätten stod ingen brottsling öga mot öga med sina domare, utan framträdde där bara 

som ett namn på det papper som underrätten skickat in”5. Detta innebär att ingen som jobbade 

för hovrätten med egna ögon såg den han dömde, ingen hörde denna bekänna eller förneka – 

hovrätten fällde sin dom utifrån skrivna dokument utan att ha sett eller hört den dömde. Det 

fanns dock undantag till detta: vid några få tillfällen6 åberopade adelsmän sitt privilegium att i 

brottmål bli rannsakad i hovrätten som första instans och fick således personligen yttra sig 

där. 

Som domstol hade hovrätten fyra uppgifter7: 

1: Pröva underrättens utslag gällande grövre brottsmål – i regel dödsdomar – då underrätten 

hade underställning8. 

2: Pröva mål, i huvudsak tvistemål, som kom från lagmans eller rådhusrätten med ett värde av 

minst 50 daler. 

3: Som första instans döma i mål gällande majestätsbrott9 och i mål mot adelsmän i både 

civila och brottmål. 

4: Att pröva klagomål från de personer som ansåg att fel hade begåtts i rättegången. 

Denna korta förklaring gäller Göta Hovrätt som inrättades 1634 i Jönköping. Även om 

dödsdomarna i detta arbete dömdes ut eller ändrades av Svea Hovrätt kan man anta att de 

fungerade på ett liknande sätt under denna period.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett relativt litet område i Sverige och detta områdes 

empiriska underlag beskriva Svea Hovrätts funktion som approberande eller leutererande 

domstol i de dödsstraff som utfärdats av underrätten i Jämtland och Härjedalen under 

perioden 1651 – 1707. Avsikten är att ge viss inblick i huruvida lagen dömdes mekaniskt eller 

ej, det vill säga, om lagen dömde lika inför alla som begick samma typ av brott, eller om det 

                                                 
5 Thunander, Rudolf (1993) Hovrätt i funktion – Göta Hovrätt och brottmålen 1635-1699, Lund, sid 41 

6 Se Thunander (1993:41) 

7 ibid. sid 26 

8 Underställning: När en myndighet eller domstol begär på eget initiativ att få beslut fastställt i högre instans – 

och om denna högre instans inte fastställer domen verkställs den inte. 

9 Majestätsbrott: Förgripelse mot kungen, hädelse mot Gud, högförräderi 
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fanns några särskilda omständigheter som gjorde att man dömde olika. Utifrån detta syfte 

kommer detta arbete att behandla följande frågeställningar:  

 Var de som dömde i lagens namn under perioden 1651 – 1707 i Jämtland och 

Härjedalen ”mekaniska” – det vill säga, dömdes alla människor lika för av lagen 

ansedda lika svåra brott?  

 Fick de som enligt lag dömdes till dödsstraff alltid detta verkställt? 

 

Disposition 

Arbetets disposition är följande: Innevarande kapitel behandlar arbetets grunder samt tidigare 

forskning. Kapitel 2 behandlar Kristoffers landslag. Kapitel 3, arbetets huvudkapitel, 

innehåller kvantitativ information inhämtad från Hovrättsdomar rörande Jämtland och 

Härjedalen översända från Svea Hovrätt till Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1637, 1651 – 

1707. Informationen som här ges är insamlad från exekutorial översända från hovrätten till 

länsstyrelsen för verkställande av straffen som utdelats.  

 

 

Tillvägagångssätt och källmaterial 

Med hjälp av kopior av exekutorialen som återfinns i Hovrättsdomar rörande Jämtland och 

Härjedalen översända från Svea Hovrätt till Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1637, 1651 – 

1707 sammanställs ett arbete begränsat till frågeställningarna ovan. Då det inte varit möjligt 

att studera hela materialet runt rannsakningarna som låg till grund för de utfärdade domarna 

har fokus legat på ovan nämnda exekutorial, och därmed har avgränsningar i tid och rum 

skett. Den geografiska avgränsningen innebär att undersökningen avgränsas till just brott 

begångna i nuvarande Jämtland/Härjedalen. 

Kopiorna av exekutorialen som jag använt mig av till detta arbete kan förklaras som sidor 

med kortfattad information från hovrätten; hur hovrätten ställde sig i förhållande till 

underrättens dom och således vad länsstyrelsen i sin tur skulle göra med den dömda individen. 

Informationen som ges är:  

 Datum för rannsakningen i första instans 

 Vilken underrätt den anklagade ställdes inför  

 Namn och ibland ålder på den anklagade – är flera anklagade för samma brott anges 

samtliga namn här  
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 Kortfattad information om brottet  

 Underrättens dom  

 Hovrättens resolution, vilken innehåller kortfattad information om underrättens dom 

approberades eller vad den av hovrätten fastställda domen blev.  

 Vilken länsstyrelse exekutorialet översändes till.   

 

All ovan uppställd information återges inte alltid på exekutorialen, varför två tabeller behövs 

för att påvisa antalet individer dömda till döden. Hovrättsexekutorialen har i vissa fall varit så 

informationsfattiga att det inte ens gått att föra resonemang med utgångspunkt från uppsatsens 

frågeställningar.   

Informationen i exekutorialen sammanställs således till två tabeller och ur detta görs 

jämförande forskning för att nå slutsats i ovan ställda frågor. Till hjälp används forskning som 

berör liknande områden som presenteras i avsnittet Forskningsläge här nedan. 

 

Forskningsläge 

Nuvarande forskningsläge är främst sådant som på ett mer övergripande sätt berör hela, eller 

andra delar av Sverige, exempelvis Jan Mispelaeres avhandling10 som handlar om 

straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590 – 1800. Jonas 

Liliequist avhandling Brott, synd och straff11 behandlar tidelagsbrotten i Sverige under 1600 

och 1700 talet, men han beskriven även hur vissa avrättningar gick till, och att de ibland även 

var till allmogens fasa12. Jan Sundin13 försöker i För Gud, Staten och Folket ge en översiktlig 

bild av den lokala rättvisan och aktörerna i det förindustriella Sverige. Rudolf Thunanders 

avhandling Hovrätt i funktion14 visar bland annat hur det gick till i Göta Hovrätt när 

hovrättspresidenterna fastställde eller upphävde domarna i grova brottsmål. Thunander 

förklarar även att den kraftigaste reaktionen som bondesamhällets överhet och medlemmar 

förfogade över, var att döma en individ till döden och därmed definitivt få bort individen från 

samhället. Även om lagen så hade uttryck som att man skulle plikta med sitt liv, så är det just 

exekutorialen som använts till detta arbete som beskriver hur de i praktiken fungerade här i 

                                                 
10 Mispelaere, Jan (2009) Guldmynt eller Äpple - Straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och 

Nederländerna 1590-1800, Uppsala 

11 Liliequist, Jonas (1993) Brott, synd och straff: Tidelagsbrotten i Sverige under 1600- och 1700-talet, Umeå 

12 Liliequist (1993) Brott, synd och straff sid. 1 

13 Sundin (1992) För Gud, Staten och Folket  

14 Thunander (1993) Hovrätt i funktion  
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Jämtland och Härjedalen; att individen ska halshuggas och brännas, hängas eller på annat sätt 

tagas av daga. Att underrätterna dömde till att ”på bål brännas” beror på att, i alla fall Göta 

Hovrätt, har hållit fast vid de gamla lagarnas föreskrifter och tilldömt sådant, då döden på 

bålet troligen förknippades med evig fördömelse och själens förintelse15. Vissa män som 

dömts till döden kunde även bli avrättad i ett slags förödmjukande avrättning; steglingen. 

Döden för dessa individer skulle demonstrera det totala föraktet för brottslingen, och i 

synnerhet vara ”androm til skräck och varnagel”.  

”Alla skapelsens levande varelser hade enligt en gammal uppfattning en av Gud given 

inbyggd lag och såväl människa som djur hade ett ansvar att denna lag följdes. Den som bröt 

den borde därför straffas.”16. Thunander hävdar att det är möjligt att dessa föreställningar 

styrde hovrättens dödsdomar, så även över djur. Häri ligger förklaringen till varför även 

djuren som utsatts för tidelag brändes på bål eller grävdes ned. De som blivit dömda till döden 

fick detta straff verkställt av länsstyrelsen i det härad där brottet begåtts – så att andra ser det 

och lär sig, i avskräckande syfte, där av17.  

Till detta arbete har jag hämtat visst stöd ur ovan nämnda Mispelaere och Thunander genom 

att använda mig av sådant som inte var avsett för den del av nationen som de skrev om, utan 

mer övergripande fakta som möjligen nyttjades av underrätterna i Jämtland och Härjedalen, 

samt Svea Hovrätt som var överställd underrätterna i Jämtland och Härjedalen. Det 

huvudsakliga, och min egen forskning, kommer främst från de exekutorial som återfinns i 

Hovrättsdomar rörande Jämtland och Härjedalen översända från Svea Hovrätt till 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1637, 1651 – 1707. 

Thunanders avhandling behandlar Göta Hovrätt, medan mitt arbete behandlar Svea Hovrätt. 

Att Thunander använts beror på att samma material inte finns tillgängligt för Svea Hovrätt, 

men de använda exekutorialen utgör en viss ersättning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Se Thunander (1993:74) 
16 ibid. sid 76 
17 ibid. sid 90 
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2. Lagen 
 

 

Kristoffers landslag 

1608 års version av Kristoffers landslag var en ”rest” från medeltida lagar, men hur såg 

lagarna ut under medeltiden? Det var mycket som under medeltiden reglerades med 

vedertagen sedvänja som i sin tur endast traderades muntligt, och då Sverige under 

medeltiden inte var ett enat rike hade landskapen egna lagar. Detta ändrades med 

kungamaktens ökade kontroll över lagstiftningen. Från att tidigare ha blivit stämplad som 

fredlös i ett landskap eller härad, blev du det nu över hela landet. I Norrland var det 

Hälsingelagen från 1320-talet som var rådande fram till mitten av 1300-talet då 

landskapslagarna ersattes med landslagen. Hälsingelagen betraktas ibland som en för 

Hälsingland och övriga Norrland anpassad version av Upplandslagen18. Landslagens 

viktigaste uppgift var att upprätthålla friden och freden i riket under medeltiden, och det första 

exemplet på kungamaktens juridiska ingripande var just edsöret som går ut på att försöka 

hejda de fejder som förekom mellan de olika grupperingarna i samhället. Principen bakom 

edsöre är att kungen och andra stormän hade svurit en ed på att upprätthålla freden i riket, 

vilket i sin tur kan sammanfattas till tingsfrid, kyrkofrid, kvinnofrid och hemfrid – och brott 

mot detta betraktades som särskilt svåra och straffades med fredlöshet i hela landet samt 

förlust av egendom19.  

Den första rikstäckande lagstiftningen för landsbygden var Magnus Erikssons landslag från 

1350 som 1442 ersattes av Kristoffers landslag, vilken i sin tur användes fram till 1734; 

lagarna var således under flera hundra års tid medeltida. Enligt denna tids rättsuppfattning var 

det helt naturligt att brottslighet beivrades strängt och straffen var hårda, eller som det ibland 

hette: ”Sig själv till välförtjänt näpst20 och androm till sky och varnagel”21 – detta för att de 

kriminella inte bara bröt mot de världsliga lagarna, de bröt även mot Guds lagar.  

                                                 
18 Lindkvist, T & Sjöberg, M (2009) Det svenska samhället 800 - 1720 - Klerkernas och Adelns tid, Lund, sid 

126 

19 Lindkvist & Sjöberg Det svenska samhället (2009:129) 

20 Näpst: Skarp tillrättavisning 

21 Liliequist (1993:1) 
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Under denna period var rättsuppfattningens huvudsakliga syfte att åstadkomma en dygd i 

samhället22, vilket under denna tid var samma sak som en kristen etik. Således dömdes vissa 

till både världsliga straff och kyrkoplikt.  

Lagen dömde till allt från pengaböter till spöstraff, tunga kroppsstraff i form av 

fästningsarbete och dödsstraff – de världsliga straffen; men vanligare var det med skamstraff, 

och det vanligaste av dessa är den så kallade kyrkoplikten23. 

Detta låter för oss idag som något som kanske inte var så allvarligt, eller helt enkelt att man 

var tvungen att gå i kyrkan, men riktigt så enkelt var det inte. Kyrkoplikten bestod i att 

brottslingen erkände sin skuld, betygade sin ånger och bad Gud och församlingen om 

förlåtelse samt lovade bot och rättning24. Kyrkoplikten var en rest från medeltiden som 

avskaffades 1855, och som dömdes ut på två olika sätt: 

Enskild kyrkoplikt: Den enskilda kyrkoplikten verkställdes i sakristian eller i kyrkan, före 

eller efter gudstjänsten i närvaro av några av prästen utsedda äldre församlingsmedlemmar. 

Uppenbar kyrkoplikt: Blev man dömd till detta fick man inför sockenborna i församlingen 

man tillhörde under gudstjänsten gå upp på pliktpallen och bevisa sin ånger genom att 

erkänna sin skuld25. 

Ursprungligen hade kyrkoplikten varit en slags försoningsakt som stod öppen för den 

ångerfulle brottslingen som ville återupptas i församlingen. Detta ändrades dock när lagen 

stadgade Kyrkoplikten som en påföljd för vissa förbrytelser26. Exempelvis skulle den 

uppenbara kyrkoplikten verkställas av den som enligt lag dömts till döden men skonats från 

det samt av den som stulit, slagit eller smädat sina föräldrar. Enskild kyrkoplikt skulle 

verkställas av den som åtalades för snatteri, hor eller annat ”lägersmål”27. Just detta påvisar att 

Kyrkoplikten nyttjades som ett skamstraff. 

Karl IX tryckte år 1608 Kristoffers landslag och till denna fogades delar av de mosaiska 

lagarna från Gamla Testamentets Moseböcker till den svenska landslagen28. 1608 års trykta 

lag saknade en giltig kyrkobalk, och ”i avvaktan på att en sådan utarbetades fick landslagen 

                                                 
22 ibid. sid 327 

23 Nordisk Familjebok, 1800-tals upplagan, band 9, uppslagsord: Kyrkoplikt. 

(http://runeberg.org/nfai/0181.html) (hämtad den 2014-03-23; 13.00) 

24 Källa: Nordisk Familjebok, 1800-tals upplagan, band 9, uppslagsord: Kyrkoplikt. 

(http://runeberg.org/nfai/0181.html) (hämtad den 2014-06-10; 16.00) 

25 ibid. uppslagsord: Kyrkoplikt. (hämtad den 2014-03-23; 13.00) 

26 ibid. uppslagsord: Kyrkoplikt. (hämtad den 2014-06-10; 16.00)   

27 ibid. uppslagsord: Kyrkoplikt. (hämtad den 2014-03-23; 13.00) 

28 Thunander (1993:53) 
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ett tillägg, ett Appendix i sex avsnitt, helt och hållet hämtat från Gamla Testamentets 

Moseböcker. Dess beskrivningar av olika brott och stadganden om deras bestraffningar blev 

därmed svensk lag och domstolarna ålades att tills vidare döma efter dessa regler.”29. Detta 

provisoriska Appendix gällde fram till 1734 års lag då man inte kunde nå koncensus rörande 

den nya kyrkobalken.  

Enligt Thunander30 så var det nya med detta Appendix straffbestämmelserna: ”Den som Fader 

och Moder slår, han skall döden dö”, ”Den som Hor bedriver med någons mans hustru, den 

skall döden dö” etc fram till ”sammanfattningen och kärnan i den judiska lagen, 

vedergällningen, sammanfattad i Deuteronomium XIX:21 : ’Själ för själ, Öga för Öga, Tand 

för Tand, Fot för Fot.’”31. 

 

Städerna lydde dock inte under Kristoffers landslag; här var Magnus Erikssons stadslag från 

1300-talet fortfarande rådande. Begreppet ”stad” måste i detta sammanhang klargöras: Det 

används inte som ett mått på folkmängd eller bebyggelse, utan endast att ”jurisdiktionen var 

en annan än den på landsbygden och att orten tilldelats privilegier för handel och 

köpenskap”32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Thunander (1993:53) 

30 Se Thunander (1993:53) 

31 ibid. s53 

32 Lindkvist & Sjöberg (2009:328) 



11 

 

 

3. Dödsstraff i Jämtland och Härjedalen 1651 – 1707 
 

 

Mellan åren 1651 och 1707 anklagades totalt 386 kvinnor och män (fördelningen 316 män, 70 

kvinnor) av underrätter runt om i Jämtland och Härjedalen. En majoritet av dessa anklagade 

dömdes till andra straff än döden, medan somliga frikändes helt.  

Nedanstående tabell visar att av dessa 386 personer, i de fall som källan, det vill säga 

kopiorna av exekutorialen var kompletta, alltså där både dom från underrätten och hovrätten 

fanns med – var det 116 individer som blev dömda till döden av underrätten. Hovrätten 

approberade totalt 27 av dödsdomarna, och hela 88 individer fick sin dom leutererad. Denna 

leuterering betyder inte frikänd, varför denna kategori finns med, utan snarare dömd till tunga 

kroppsarbeten på exempelvis Marstrands fästning, prygling, gatlopp eller satt i fängelse på 

vatten och bröd. 

 

Tabell 1 

 

Dömda till döden i första instans, där hovrättsdomar finns bevarade. 

 Kvinnor Män Totalt 

Underrättens dom approberades 4 23 27 

Underrättens dom leutererades 12 76 88 

Av hovrätten fullt frikänd 0 1 1 

Osäkra 0 0 0 

 

Källa: Hovrättsdomar rörande Jämtland och Härjedalen översända från Svea Hovrätt till 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1637, 1651 – 1707 

 

Tabell 2 behandlar de individer som fått en dödsdom antingen leutererad eller approberad av 

hovrätten där dom från underrätten saknas. Att denna saknas kan bero på: 1) Lucka i 

källmaterialet – det vill säga – underrättens dom är okänd men det framgår att underrätten 

dömt till döden eller att hovrätten i förstone övervägt ett dödsstraff. 2) Underrätten lämnade 

över individen till hovrätten utan dom efter att ha övervägt dödsstraff, eller 3) underrätten 

dömde till annat straff, och hovrätten skärpte detta till dödsstraff.  
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Tabell 2 

Dödsdomar i Hovrätten där dom från underrätten saknats eller ändrats. 

 Kvinnor Män Totalt 

Av hovrätten approberat 6 17 23 

Av hovrätten leutererat 2 9 11 

Varav överlämnad utan dom 8 26 34 

Osäkra 0 0 0 

 

Källa: Hovrättsdomar rörande Jämtland och Härjedalen översända från Svea Hovrätt till 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1637, 1651 – 1707, Landsarkivet Östersund 

 

 

Tabellerna visar alltså att långt från alla som av underrätten dömdes till dödsstraff verkligen 

fick det approberat av hovrätten och således exekverat av länsstyrelsen. Oftare dömde 

hovrätten till annat, och detta varierade från spöstraff till böter och fängelse på vatten och 

bröd. Dödsstraffen var inte alltid halshuggning eller bränning; Den 31 maj 1688 dömdes 

dragon Johan Hindrichson Knoop av underrätten till döden för stöld, femte resan33. Hovrätten 

approberade detta, men inte till det sedvanliga straffet för tjuvar – hängning – istället fick 

Hindrichson ett livstidsstraff: ”Han skall föras i halsjern till Marstrands fästning och arbeta 

der så länge han lever.”34.  

Den första tabellen påvisar att de som dömde i lagens namn inte gjorde detta mekaniskt - att 

de dömde lika för alla, då materialet innehåller tydliga exempel på leuteration. 

Som exempel kan här nämnas Segrid Olofsdotter som den 5 februari 1692 av Svegs sockens 

tingslag dömdes till döden för att medelst ett vedträ ha slagit sin fader, men hovrätten dömer 

Segrid till fängelse om 14 dagar på vatten och bröd för att sedan stå uppenbar kyrkoplikt. 

Den 26 september 1682 blev Olof Larsson dömd till döden för tidelag. Olof var enligt 

protokollet 13 år gammal och hade redan haft tidelag fyra gånger i skogen, enligt 

exekutorialet. För detta blev han av underrätten dömd enligt de mosaiska lagarna till döden – 

samma lagar som dömde Segrid Olofsdotter. Skillnaden är att Svea Hovrätt approberade 

denna dom, medan de ändrade Segrids.  

Hovrätten kanske ansåg att Segrid genom skam kunde ändra sig, medan Olof som vid sin 

ringa ålder redan haft tidelag fyra gånger – var ett hopplöst fall som inte kunde bättra sig, eller 

                                                 
33 Det vill säga, femte gången han ställdes inför rätten för stöld.  

34 Hovrättsdomar rörande Jämtland och Härjedalen översända från Svea Hovrätt till Länsstyrelsen i Gävleborgs 

län 1637, 1651 – 1707  
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att Olof gjort det för många gånger, och för detta fick han plikta med sitt liv. Även dragon 

Abraham Pehrsson Grefwe blev den sjätte juli 1693 avrättad för tidelag. Var detta något som 

rätten såg som särskilt svårt, värre än att slå sin far? Alla barn och ungdomar som haft tidelag 

blev för detta inte avrättade. Den sjätte oktober 1707 stod den tioårige pojken Jon Andersson 

inför rätta, angiven för tidelag, vilket han erkänner. Underrätten befriar honom, hovrätten 

dömer honom till att slita ris35 av föräldrarna.  

En anledning till att dessa domar föll ut som de gjorde kan bero på det uråldriga, 

fornsvenska36 ordet ovormaghi - övermaga37. Övermaga, eller som det även kan stavas, 

Övermagi38, är en sammansättning av orden ovor (förmå) – en nekande partikel samt magha 

(från ordet maghandi – till mogen ålder kommen). Detta var beteckningen i de äldre lagarna 

för en omyndig person, men som även nyttjades utan avseende på ålder för tillexempel 

kvinnor. Vanligast var dock att det nyttjades mot personer som var under 15 år och således 

stod under målsman, då myndighetsåldern var 15 år. År 1721 fastslås detta formellt39, och den 

som lagstiftar detta hävdar att de som hade fyllt femton skulle straffas som ”annan man” – det 

vill säga som en vuxen, då alla femtonåringar hade fått en moralisk fostran samt en 

grundläggande religiös undervisning och det var därför ”motiverat att behålla 

femtonårsgränsen som nedre gräns för fullt straffrättsligt ansvar”40. Denna gräns var lika för 

både pojkar och flickor. Detta förklarar dock inte varför en trettonåring får möta döden för 

tidelag, medan en tioåring inte får göra det – så i Olofs fall är det snarare återfallen som är det 

avgörande.  

Detta att folk inte dömdes ”mekaniskt” är ständigt återkommande, så här ska vi i all hast gå in 

på vad jag för detta arbete har kallat Häxprocessen i Härjedalen 167241.  

Den 19 april 1672 ställs änkan Karin på Äggen, Oluf och Jon Jonsson, Store Marit Jonsdotter, 

Kierstin Halfwardsdotter, Lille Marit Jonsdotter, Giertrud Olufsdotter och Påhls Marit inför 

Härjedalens underrätt, alla för att på ett eller annat sätt ha utövat trolldom. Sex kvinnor och 

                                                 
35 Att slita ris är det samma som spöstraff, men istället för att bli slagen av spön, blev man slagen med ett knippe 

ris – oftast fick man samla ihop detta själv. Att slita ris var förbehållet barn och kvinnor. 

36 Fornsvenska användes mellan åren 1225 – 1525. 

37 Se Nordisk Familjebok, Uggleupplagan band 34, uppslagsord: Öfvermage (http://runeberg.org/nfcn/0035.html 

- hämtad den 2014-04-12; 12:11) 

38 Se Mispelaere, Guldmynt eller Äpple (2009:39) 

39 Se Mispelaere (2009:39) 

40 Mispelaere (2009:39) 

41 Alla citat här är från Hovrättsdomar rörande Jämtland och Härjedalen översända från Svea Hovrätt till 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1637, 1651 – 1707. Kommentarer av mig i citaten är angivna inom [ ]. 
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två män, alla på samma dag, döms enligt följande: bröderna Oluf och Jon Jonsson ”blir denne 

gången befriat ifrån [döds]straffet och skall nr.1 plikta med 5 och nr.2 med 4 gatlopp. De skall 

alvorligen advaras.”. För Karin på Äggen löd domen ”Da det ei finnes bevis skutis saken 

under Guds dom. Fortsätter hon vil hon bli straffet til livet. Hon skall alvorligen advars av 

prästerskapet.”. Kierstin Halwardsdotter (1), Lille Marit Jonsdotter (2), Giertrud Olufsdotter 

(3) och Påhls Marits (4) domar lyder: ”De skall halshuggas och brännas. Hvad nr. 4 angår 

skall alle medel nyttas för att få henne til att bekänns för executionen. Hon skall exekveras 

som den sista.”. För Store Marit Jonsdotter löd domen: ”Hon skall halshuggas och brännas å 

bål.”. 

Hur kommer det sig att domarna föll så olika, när alla ställdes inför rätta under samma 

häxprocess, i princip för samma sak?  

Karin på Äggen ställs inför rätten, av vittnen beskylld för att ha utövat trolldom. Då hon nekar 

till detta lämnas hon till Guds dom42. Samma dag dömer hovrätten fyra andra kvinnor, varav i 

alla fall två var under tjugo år gamla, till döden genom halshuggning för att sedan brännas på 

grund av att de utövat trolldom. Vad anbelangar den sista av dem, Påhls Marit, så var hon 60 

år gammal – och vad hovrätten uppmanar länsstyrelsen att göra när de skriver att de med alla 

medel ska få henne att bekänna, vill vi nog helst inte föreställa oss.  

Gör vi en liten närmare jämförelse mellan just dessa två exekutorial43 finner vi snabbt att för 

Karin på Äggen omnämns endast ”trolldom” medan det för de andra kvinnorna hävdas att de 

även har bolat med djävulen och fått barn med denne och fört oskylda till Blåkulla. Här 

hamnar vi också i en diskussion om ”varför”; Hovrätten kanske ansåg att en beskyllning för 

trolldom som inte har tillräckligt med bevis, ens av vittnen, där dessutom den åtalade nekar 

var skäl nog för approbering, medan den senare rörande de fyra kvinnorna, hade starkare 

bevis och därmed lättare kunde dömas enligt Högmålsbalken kapitel VI, där det står: Förgör 

en man en annan man eller kvinna, en kvinna en annan kvinna eller man med trolldom så att 

hon eller han dör, ska denne mista sitt liv för denna gärning. Männen steglas, kvinnorna 

bränns44.  

Gällande Påhls Marit framgår det inte av exekutorialet om hon tillslut erkände eller ej, men 

hovrätten dömde henne till döden oavsett. Detta är väldigt speciellt, för om hon in i det sista 

                                                 
42 Guds dom - framkommer ny bevisning kan rannsakan återupptas, alltså ej ett reellt frikännande. 

43 Karin på Äggens exekutorial i jämförelse med det exekutorial som berör Store Marit Jonsdotter, Kierstin 

Halfwardsdotter, Lille Marit Jonsdotter, Giertrud Olufsdotter och Påhls Marit 

44 Här fritt återgivet från Schlyter (1869) Högmælisbalker VI 
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nekat till sitt brott innebar det ett avsteg mot rådande praxis att de som nekar till brottet för det 

ska dömas45 

 

Från exekutorialen kan man även utläsa följande sammanställning av brott:  

Tjugotre män blev av underrätten dömda till döden för att ha begått mord eller på annat sätt 

tagit livet av någon46. Endast två av underrättens dödsdomar approberades av hovrätten. 

Tretton blev av hovrätten friade från dödsdomen, men samtliga dömda till annat – allt från 

böter till att gå med halsjärn och fotblack på Marstrands fästning. Hos de kvarvarande nio 

framgår inte av underlaget vad som skedde med dem. 

Gällande tidelagsbrotten så blev sex män för detta dömda till döden av underrätten. Alla dessa 

mäns domar approberades av hovrätten. I tre fall dömde inte underrätten, utan överlät detta 

direkt till hovrätten, som dömde dessa till döden. En man frikändes helt av underrätten då han 

var ”underlig och melancholisk”47 – men denne man blev istället dömd av hovrätten till 

spöstraff för falsk anklagelse på sig själv. Även två omyndiga gossar blev ställda inför rätten 

för tidelag, en trettonåring som avrättades, och en tioåring som av underrätten frikändes, men 

dömdes av hovrätten till att slita ris. 

Åtta kvinnor och två män dömdes av underrätten till döden för barnamord. Hos två av dessa 

kvinnor approberades domen av hovrätten. Tre kvinnor dömdes av hovrätten till andra straff, 

samma sak för de båda männen. Tre kvinnors öde förtäljdes inte.  

Även rörande stöld skiljde sig domarna markant åt. 45 män och två kvinnor dömdes av 

underrätten till döden för grova stölder, eller som återfallsförbrytare. För två av männen 

approberades domen. Alla de andra dömdes av hovrätten till annat; oftast att ge tillbaka det 

stulna eller att ersätta dess värde – och att stå kyrkoplikt. 

 

Det som tycks ha varit ett av de värsta brotten var att på något sätt hjälpa fienden i krig; 

Femton män blev av underrätten dömda till döden för att ha hjälpt norrmännen den 12 augusti 

1677. Samtliga domar approberades av hovrätten. Fyra andra män rymde från sin tjänstgöring 

– alla dömdes till döden av underrätten, vilket approberades av hovrätten. Tre män handlade 

med fienden, två män gav norska spioner kunskap om Jämtland. Dessa fem män blev alla 

dömda till döden av underrätten; samtliga dömdes till andra straff av hovrätten.  

                                                 
45 Se Liliequist (1993:169, men även sid 68, 72, 73) 

46 Barnamord ej inräknat här! 

47 Hovrättsdomar rörande Jämtland och Härjedalen översända från Svea Hovrätt till Länsstyrelsen i Gävleborgs 

län 1637, 1651 – 1707 den 6 oktober 1703, gällande dragon Jon Bergmann. 
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Som skrivet innan; man kan inte hävda att lagen dömdes ”mekaniskt” under denna period. 

Ibland tog de som dömde i lagens namn hänsyn till om det var en förstagångsförbrytare som 

ställdes inför rätta, eller om det var en återfallsförbrytare; om det var vuxna, eller om det var 

barn. Gör detta då lagen rättvis? Är det rättvist att avrätta en trettonåring för upprepade 

tidelagsbrott, medan en tioårig pojke ”bara” fick slita ris för samma brott – trots att det var 

första gången? Är det rättvist att avrätta den sextonåriga flicka Giertrud Olufsdotter för häxeri 

när det var första gången, när detta ansågs som ett lika svårt brott som tidelag?  

Vi kommer aldrig att riktigt förstå varför vissa dömdes till döden när andra inte gjorde det, 

trots att deras brott var lika svåra i lagens mening, men, om vi tittar lite närmare på materialet 

de hade att arbeta utifrån kanske vi kan förstå deras konsensus: Rannsakningarna.  

Jag lämnar dock en granskning av dessa rannsakningar till framtida forskning på grund av 

tidsbrist. Framtida forskning kan även göra en grundligare sammanställning och ställa upp 

tabeller utifrån vilken underrätt det var som dömde och även djupare gå in på de enskildas 

öden.  
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4. Sammanfattning 
 

 

Sammanfattningsvis kan man säga så som jag skrivit ovan: De som dömde i lagens namn 

gjorde inte detta ”mekaniskt”. Men detta måste definieras. Lagen är ju trots allt uppkommen 

för att hålla människan i schack, för att det inte ska råda total anarki. Men lagen i sig är 

”mekanisk”, de som dömer enligt den – det vill säga den mänskliga faktorn – är däremot inte 

”mekaniska”. Dessa män i underrätten och hovrätten tar hänsyn till saker såsom ”övermage” 

(omyndig) och om du är en förstagångs eller återfallsförbrytare. De har säkerligen tagit 

hänsyn till saker som för detta arbete inte framkommit, då jag på grund av tidsbrist inte 

kunnat studera de tillhörande rannsakningarna. Detta skulle vara mycket intressant att göra till 

i alla fall det som jag själv kallar för ”Häxprocessen i Härjedalen 1672” – varför dömdes 

kvinnorna så olika, och hur mycket mäktade den sextioåriga kvinnan med innan hon erkände, 

om hon över huvud taget gjorde det, innan hon blev avrättad.  

 

Avslutningsvis kan i denna sammanfattning skrivas att min forskning runt detta påvisar att de 

som dömde folk i lagens namn under perioden 1651 – 1707 i Jämtland och Härjedalen inte 

dömde helt ”mekaniskt”, men frågan om varför kvarstår. Dels berodde hovrättens dom på om 

individen var myndig eller ej. Övriga faktorer var sådant som om individen var en 

återfallsförbrytare eller ej. Det är utifrån exekutorialen relativt lätt att dra slutsatsen att 

underrätterna var ”blindare” än hovrätterna; i de fall där exekutorialen var kompletta dömde 

underrätterna 115 personer till döden för sina brott, men av dessa approberades endast 27 av 

underrättens domar. I enstaka fall dömde hovrätten till livslångt arbete i halskedja och 

fotblack på Marstrands fästning tills den dag man dör, istället för halshuggning eller stegling. 

Här kommer hastigt en följdfråga: är det värt att bli frikänd från dödsstraff och istället dömas 

till att springa tio gatlopp och stå uppenbar kyrkoplikt? Hur mycket är livet egentligen värt, 

och hur mycket bestraffning mäktar kroppen med? Detta knyter an till den sista frågan i min 

frågeställning; varför blev vissa benådade från dödsstraffet, när andra – liknande individer – 

inte blev det? 

Enligt Thunander så var avsikten bakom tillkomsten av hovrätten, i alla fall Göta Hovrätt, att 

få en ”socialt ansvarskännande rättsskipning till stånd och att slå vakt om principen om likhet 

inför lagen” 48, men samtidigt hävdar Thunander att det inte finns någon anledning att 

                                                 
48 Thunander (1993:286) 
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ifrågasätta allvaret i att ”varjom och enom skall vederfaras lika rätt”49. Målet med 

likformigheten och enhetligheten nåddes i de fall som i alla fall behandlades direkt av Göta 

Hovrätt, där lagen i princip tillämpades på samma sätt för samma brott, oavsett var det 

begåtts. Att tillämpningen av lagen sedan i detalj inte ”kunde bli lika också i de individuella 

fallen var självklart. En domstols uppgift att bedöma varje brott och varje brottsling för sig 

och tillämpa lagen med hänsyn till alla tänkbara omständigheter är svår och diskussionerna 

om huruvida en viss brottsling förtjänar just det straff han ådömts kan föras mycket långt.”50, 

vilket min forskning rörande Svea Hovrätt samt underrätter runt om i Jämtland och 

Härjedalen också påvisar; Även om en individ gjorde ett brott som enligt lagen straffas med 

en avrättning, så skedde inte detta alla gånger – de som dömde i lagens namn gjorde inte detta 

”mekaniskt”, även om man kan se uppenbara tendenser till att underrätterna är mer benägna 

att döma folk till döden än vad Svea Hovrätt är benägen att approbera dem51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 ibid. (sid 286) 
50 ibid. (sid 286) 
51 Enligt min forskning som ställs upp i Tabell 1 så dömde underrätterna 116 personer till döden, men bara 27 

individer fick detta straff approberat – det vill säga 23,2%. Här reserverar jag mig dock för det ”mörkertal” som 

eventuellt framkommer i Tabell 2 där en dödsdom från underrätten saknas.   
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