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Inledning 

Bakgrund 

I min B-uppsats studerades våld och dödligt våld i Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. I några 

av fallen som studerades, framkom det omständigheter som ur ett nutida rationellt betraktelsesätt 

verkar egendomliga. Det var framförallt i beskrivningar av händelseförlopp gällande dödsfall som 

visade på mystiska orsakssammanhang. Exempelvis verkade det ibland orimligt att skador som 

beskrivs som orsaken till någons död, verkligen kan ha haft med dödsfallet att göra. Relativt milda 

skador kunde okritiskt åberopas som orsak till ett dödsfall. Även den tid som gick mellan en påförd 

skada och en persons död väckte ibland misstanke. Det var inte ovanligt att veckor kunde passera 

mellan skadan och dödsfallet.1 Ett exempel får illustrera vad jag menar: 

Erich Ohlson i Medevi står den 21 februari 1604 vid Sjuhundra Häradsrätt anklagad för dråp på 

Marcus i Mjölstas hustru Malin. Nämningemannen Erich krävde något hö för en häst från 

Stockholm slott. Malin, Marcus´ hustru svarade att detta inte var möjligt, att de inte hade något hö. 

” I samma ögonblick tog han hustru Malin i armen och slog henne över länden med sitt yxskaft och 

därefter med handen mellan axlarna…Strax efteråt blev hon sjuk och låg till sängs i sexton dygn 

innan hon dog.” 2 

En kvinna blir alltså slagen med ett yxskaft i länden och därefter med handen mellan axlarna och 

sexton dygn senare så avlider hon av sina skador. Rätten kunde dock inte, i brist på bevis, döma 

gärningsmannen för dråp. Men det mest anmärkningsvärda var att rätten heller inte kunde fria 

honom. Han döms därför att ekonomiskt kompensera kvinnans arvingar. Det fanns alltså i 

argumentationen rörande kvinnans död, en ”öppenhet” för att de relativt lindriga skador hon ådrog 

sig möjligtvis kunnat orsaka hennes död, efter sexton dygn. Från ett nutida rationellt synsätt kan 

sammanhangen mellan orsak och verkan i exemplet verka egendomliga. 

Ovanstående exempel på egendomliga orsakssamband har väckt tanken om huruvida tänkandet i 

Europa var väsentligt annorlunda i det förmoderna samhället, jämfört med det nutida moderna 

rationella tänkandet. Tänkandet i det moderna Europeiska samhället karakteriseras ofta i termer av 

rationalitet, förnuft och logik. Samtidigt framställs det förmoderna tänkandet i termer av 

traditionalitet, känslor och magi. Det betyder i så fall att den vetenskapliga revolutionen och 

1 Lindström, N. Våld och dödligt våld i Sjuhundra Härads Domböcker 1601-1651 (2015).  
2 Sundelius, N. Sjuhundra Härads Domböcker 1601-1651 (1984) s. 19.   
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upplysningen i Europa, på ett radikalt sätt bröt med ett äldre mer traditionellt tänkande som var 

betydligt mindre rationellt och som hade helt annorlunda beviskrav gällande orsakssamband. 

Historikern Miles Fairburn nämner i en diskussion om den hermeneutiska traditionens strävan att 

endast använda koncept från den tid man studerar, begreppet ”The Great Ditch”. Fairburn syftar då 

på det tillsynes stora ”dike” som åtskiljer den gamla och den nya världen och på skillnaderna mellan 

människors språk, tänkande och utryck. ”Det stora diket” skapar lätt sinnebilden av en betydande 

mental förvandling i Europas historia i och med den vetenskapliga revolutionen.3 Genom nya 

insikter i universum, natur och människa rationaliserades det mänskliga tänkandet och människan 

lyckades därmed ta sig över ”det stora diket” och lämna efter sig sin magiska världsbild i utbyte 

mot en världsbild av rationalitet, logik och mekanik.4  

Djupet och karaktären på det ”mentala dike” som den europeiska människan sägs ha passerat i och 

med den vetenskapliga revolutionen är denna uppsats huvudsakliga problemområde. En mer 

preciserad genomgång av uppsatsens syfte och frågeställningar ges i det följande.    

Syfte och frågeställningar 

Den vetenskapliga revolutionen beskrivs i litteraturen som en betydande samhällsförändring i 

Europa under tidigmodern tid. En förändring som bland annat innebar att det under senare delen av 

1600-talet, började spira nya idéer om världen och människans uppfattning av den. Men att denna 

förändring mestadels ägde rum i kretsar av bildade män. En skepsis började i dessa kretsar leda till 

ett avståndstagande till tidigare idéer om människa och natur. Ett område som tydligt påverkades av 

dessa nya influenser var rättssystemet. Tron på exempelvis magins roll i världen och samhället 

började minska i rättssalen i takt med att nya förklaringar inträdde. Tron på magi blev således, för 

de lärda skikten i samhället, något man började distansera sig från. Lärda män började allt mindre 

uppfatta magi som en självklar kraft i universum som ständigt inverkade på det vardagliga livet.5  

3 Fairburn, M. Social History, problems, strategies + methods (1999). 
4 Lindkvist, T. & Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720, Klerkerna och adelns tid (2003, 2013) s. 334-336, 354 f; 
Sandén, A. Missdådare, Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (Atlantis 2014, 2015) s. 7-12; Rystad, G. 
Europa i världen ca 1500-1700, Expansion och integration (2000) s. 56-61.   
5 Oja, L, Varken Gud eller natur, Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige (Symposion 2000) s. 34-35. Clark, S. 
Thinking with Demons, The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe (Oxford 1997) s. 294-311.  
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Det verkar därmed rimligt att erkänna någon form av förändring i tänkandet i Europa från 

tidigmodern tid till nutid. Häxprocesser, blåkullafärder och ständiga gudomliga och djävulska 

ingripanden karakteriserade på många sätt det tidigmoderna europeiska tankemönstren.  

Samtidigt var det under denna period som magiska tankemönster började trängas undan till förmån 

för mer kritiska och förnuftsbaserade tankemönster. Men att avgöra hur stort brottet från 

tidigmodernt- till modernt tänkande har varit, är dock mer problematiskt. Det verkar heller inte 

självklart vad det precis är för mekanismer i tänkandet som i så fall har förändrats. Vad är det för 

särskilda karakteristiska drag vi kan finna i det vetenskapliga tänkandet som är så pass annorlunda 

jämfört med ett för-vetenskapligt tänkande? Och finns det ett tänkande som helt enkelt är universellt 

mänskligt och som inte i grunden påverkas av vare sig evolution eller revolution? Och hur djupt är 

egentligen det ”mentala dike” som den tidigmoderna europeiska människan sägs ha passerat i 

övergången till det moderna?  

Att besvara ovanstående frågor utgör därmed uppsatsens övergripande syfte. Genom en analys av 

dödsfall under euroepisk tidigmodern tid, undersöks i vilken grad egendomliga kausalsamband 

förekommer. Tidigmoderna dödsfall utgör därmed studiens undersökningsobjekt. Resultaten från 

den empiriska undersökningen ställs även emot relevanta teoretiska utgångspunkter gällande det 

mänskliga tänkandets historia.      

Varför en studie om tänkandets rationalitet? 

I litteratur som beskriver utvecklingen av tänkandets historia framhävs det att det är kontrasterna 

mellan traditionellt och modernt tänkande som varit mest framträdande. Modern samhällsvetenskap 

beskrivs som arvtagare av kontrastfulla föreställningar om det traditionella samhället och den 

traditionella människan. Det traditionella tänkandet upplevs som naturligt riktat mot övernaturliga 

förklaringar på vardagliga händelser. Som en kontrastfull motsats till det traditionella tänkandet 

ställs det moderna tänkandet. Det moderna vetenskapliga tänkandet upplevs istället som naturligt 

orienterat mot förklaringar karakteriserade av vardaglig logik och sunt förnuft.6  

Om kontraster varit det mest framträdande draget i synen på den moderna och förmoderna 

människan, verkar det rimligt att ett sådant synsätt rent allmänt har påverkat känslan av mänsklig 

samhörighet och/eller åtskillnad. Med ett kontrastperspektiv verkar åtskillnad vara ett naturligt 

6 Horton, R. Patterns of thought in Africa and the West; Essays on magic, religion and science (Cambridge University 
Press 1993) s. 63-69.  
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resultat, oavsett om det gäller relationen mellan den moderna och förmoderna europeiske 

människan eller relationen mellan den moderna människan och människor i samtida traditionella 

samhällen. Undersökningen skall därför ses som ett bidrag till diskussionen om huruvida kontraster 

eller kontinuitet är det dominerande draget mellan den traditionella och moderna människan.   

Forskningsöversikt 

I följande avsnitt ges en forskningsöversikt som placerar undersökningen i en relevant teoretisk 

kontext. Dels ges begreppet rationalitet en närmare förklaring. Dels ges en fördjupad presentation 

av olika synsätt på traditionella och moderna tankemönster. Synsätt som har spelat en avgörande 

roll för hur skillnader och likheter i dessa tankemönster uppfattats av modern samhällsvetenskap.    

Rationalitet 

Historikern Linda Oja utgår från en ståndpunkt, i sin studie av synen på magi i 1600- och 1700-

talens Sverige, att de flesta tankesätt har sin egen rationalitet. Hon menar att slutsatser logiskt följer 

ur vissa gällande grundantaganden. Hennas uppfattning är att ” om man exempelvis antar att det bor 

ett underjordiskt småfolk vid ens hus som ställer till med skada om man stör eller förorättar dem, är 

det rationellt att varna småfolket innan man häller ut hett vatten på marken.” Det är därmed logiskt, 

säger hon, att vara försiktig med det varma vattnet utifrån tidigare antaganden och det framstår både 

rimligt och förnuftigt. Oja drar därmed slutsatsen att en tanke eller handling måste betraktas utifrån 

sina egna förutsättningar, i tid och rum, för att kunna förstås.7  

Historikern Per Sörlin har visat att även tillsynes uppenbart absurda företeelser innehåller sin egen 

rationalitet. Genom att undersöka häxsabbatens uttryck och mekanismer kopplat till den rådande 

världsbilden under europeisk tidigmodern tid, argumenterar Sörlin för att häxsabbaten var ett 

naturligt och rationellt sätt för människan att ordna världen. Han beskriver hur den tidigmoderna 

världsbilden har sina rötter i grekisk filosofi, där världen tolkades utifrån motsatser. Världen 

ordnades utifrån motsatspar som gott och ont och ljus och mörker. Ett tänkande som även kom att 

cementeras av kristendomens dualistiska tänkande om Gud och djävulen.8  

Detta tänkande, menar Sörlin, gjorde det logiskt att förutsätta en antites till det ordnade samhället i 

form av en sekt ledd av satan. Och att en sådan sekt var nödvändig för att det ordnade samhället 

kunde uppta sin rättfärdiga plats i universum. Därför, hävdar Sörlin, framstår inte häxsabbaten som 

7 Oja, L. Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige (Symposion 2000) s. 20-21.  
8 Sörlin, P. Arv. Nordic Yearbook of Folklore (1997, vol. 53) s. 137- 138.  
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irrationell, men som en logisk produkt av ett sätt att tolka verkligheten. Och färderna till Blåkulla 

blir därmed endast att framstå som absurda med nutida ögon. Människorna under tidigmodern tid 

tänkte därför inte ”felaktigt”, de konceptualiserade helt enkelt det förbjudna och hotfulla på ett 

annorlunda sätt utifrån annorlunda förutsättningar.9  

Journalist och historiker Thorsten Thurén konstaterar att det inte finns någon rationalitet i största 

allmänhet. Han hävdar att ett beslut endast är rationellt i relation till ” vilken målsättning man har, 

vilket i sin tur beror på vilka värderingar man utgår ifrån.” Samt ”vilka kunskaper man har, alltså 

vilken verklighetsuppfattning man bygger på.” Thuréns definition av rationalitet är ” Att vara 

rationell är att utifrån de kunskaper man har välja de medel som säkrast leder till det mål man vill 

uppnå.”10 

Rationellt tänkande är därför inte, som vi har sett, endast att finna i moderna tiders europeiska 

vetenskapsdominerande samhällen. Rationella grundläggande tankeprocesser var även en verklighet  

i för-vetenskapliga samhällen innan den vetenskapliga revolutionen.    

Perspektiv på traditionella och vetenskapliga tankemönster 

Antropologen Robin Horton hävdar att det sedan början av 1900-talet har visat sig ett ökat intresse 

av tankemönster hos människor, som trots at de är samtida, har kulturer som är för-industriella och 

för-vetenskapliga. Horton menar att det särskilt är två anledningar till det ökade intresset i dessa 

tankemönster. Dels föreställningen att sådana tankemönster ger oss insikt i vårt eget förlorade arv 

som möjligtvis förändrades av vetenskapens framsteg. Dels föreställningen att det endast är genom 

studiet av för-vetenskapliga tankesystem, som vi kan få en klar syn på vetenskap. Bara om vi har en 

idé om hur det är att leva i en värld där vetenskapligt synsätt inte än har uppstått, kan vi vara säkra 

på vilka de utmärkande dragen är hos det vetenskapliga synsättet och vad som helt enkelt är 

universellt mänskligt tänkande.11    

För att tränga in i detta monumentala område, kan man enligt Horton inte göra något bättre än att 

starta med en genomgång av de två stora sociologerna Lucien Lévy-Bruhl och Emile Durkheim. 

Båda, hävdar han, har haft en enorm betydelse för studiet av den mänskliga tanken. Men att de 

också står för två betydligt skilda uppfattningar av relationerna mellan ”primitivt” och ”modernt” 

9 Ibid. s. 138-139.  
10 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare (Liber AB 2007) s. 83. 
11 Horton, R. Patterns of thought in Africa and the West; Essays on magic, religion and science (Cambrige university 
Press 1993) s. 63.  
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tänkande. Och att flertalet antropologer och sociologer tagit till sig endast en av dessa uppfattningar, 

nämligen den av Lévy-Bruhl, trots att relevant data pekar på den motsatta. En central del i bägge 

dessa uppfattningar, hävdar Horton, är på vilket sätt de båda mästarna och deras lärjungar såg på 

idéer rörande andliga varelser. För som Horton säger, så var det försvinnandet av sådana idéer från 

mänskligt tänkande i stort, som sedan länge har setts som en av de huvudsakliga händelserna i 

transitionen från ”primitivt” till ”modernt”. Synen på den mänskliga tankens förändring blir därför 

avgörande för hur den vetenskapliga revolutionen uppfattas.12  

För denna underökning är det relevant att belysa den uppfattning som varit dominerande rörande 

relationen mellan ”primitivt” och ”modernt” tänkande. Lévy-Bruhls uppfattning om ”primitivt” 

tänkande kan grovt samlas under fem huvudkategorier: 

1. Mystical orientation – En primitiv människas perception är starkt färgad av känslor. Känslor 

associerade med objekt är inkorporerade med den primitives bilder och formar därmed ett 

mystiskt element. 

2. Lack of objectivity – Den primitiva människan ser mystiska element av en upplevelse som 

viktigare än det direkt upplevda. Drömmar och visioner, som den moderna människan ser 

som subjektiva, är i den primitives perception lika verkligt som en vanlig vardaglig 

upplevelse.  

3. Participation – Hos den primitive är den visuella aspekten av en upplevelse oskiljaktig med 

den känslomässiga aspekten. Objektet är både sig självt och en ande, anden är både sig självt 

och ett objekt.  

4. Pre-logical mentality – En viktig konsekvens av ovanstående kognitiva funktion 

(Participation) är en grad av likgiltighet inför logiska motsättningar. Den mystiska aspekten 

av Participation får Lévy-Bruhl att karakterisera det primitiva tänkandet som pre-logiskt.  

5. Communion with the world – Den sista uppfattningen av primitivt tänkande är en 

konsekvens av flera av de föregående. Perceptionen, delaktigheten och de mystiska 

influenserna resulterar i att den primitiva människan bäst beskrivs som att vara en del av 

världen runt om, snarare än att uppfatta och tolka den.13  

För att få en heltäckande bild av Lévy-Bruhls syn på ”primitivt” och ”modernt” tänkande följer 

även en sammanfattning av hans uppfattning av karaktärsdragen i ”modernt” tänkande: 

12 Ibid. s. 63.  
13 Ibid. s. 64-66.  
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1. Natural orientation – Den moderne tänkaren är orienterad mot den naturliga aspekten av 

en upplevelse som når fram genom syn och beröring. Känslomässiga intryck som uppstår 

genom syn och beröring avfärdas automatiskt. Som en konsekvens, upplever den moderne 

tänkaren objektet utan någon mystiskt aura och lever i en värld mestadels obesvärad av 

icke-observerbara väsen och influenser.  

2. Objectivity – Eftersom perceptionen nästan uteslutande består av input genom syn- och 

känselorganen, ser den moderne människan saker som de är i naturen och tenderar 

automatiskt att se objektivt.  

3. Induction – Genom att förminska känslornas betydelse, är den moderna människan fri att  

registrera naturligt pågående samband mellan händelser i den synliga och gripbara världen. 

Objektiva upplevelser byter därmed ut känslorna i bestämmandet av hur saker är 

sammanlänkade.  

4. Logical attitude – När den mystiska orienteringen är borta uppstår en naturlig känslighet 

för motsättningar. Därför är den moderna människan övervägande logiskt i sin attityd.  

5. Separation from and mastery of the world – Den moderna människan kan se och röra saker 

utan att känna dem eller deltaga i dem. Perceptionen är inte längre påverkad av personliga 

och mystiska influenser. Det skapas ett utrymme för åtskillnad mellan mänskliga och icke-

mänskliga komponenter i världen. Därmed uppfattar den moderna människan den icke-

mänskliga världen som separat från hen själv. Världen är något att bemästra och 

kontrollera, snarare än endast vara en del av den14 

Det är som visat en tydlig kontrast mellan Lévy-Bruhls syn på ”primitivt” och ”modernt” tänkande. 

Enligt Lévy-Bruhl resulterade den vetenskapliga revolutionen i Europa i en transition från ett 

tänkande präglat av känslor, mystik och magi till ett tänkande präglat av rationalitet, förnuft och 

logik. Enligt Horton, var det just den tydliga kontrasten mellan de olika tankemönstren som var det 

mest framträdande hos Lévy-Bruhl. Samt att denna kontrasfyllda syn var den som kom att bli den 

dominerande inom samhällsvetenskaperna. Trots att relevant data pekar på motsatsen har, enligt 

Horton, den dominerande uppfattningen om traditionellt och modernt tänkande ärvts av 

kontrast/inversions schemat. Horton förklarar detta med att Emile Durkheims kontinuitet/evolution 

schema grovt har feltolkats, till förmån för kontrast/inversion schemat. En grundläggande orsak till 

14 Ibid. s. 66-67. 
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feltolkningen, menar Horton, är en bristande förståelse hos den västerländska samhällsvetenskapen i 

att förstå den egna vetenskapliga tänkandet.15  

“They should accept the fact that they cannot be effective anthropologists of traditional magico-religious thought 

without at the same time being anthropologists of modern scientific thought. Since social sciences still accept 

everything more easily when it comes to them via Durkheim, they might do well to start their reorientation by re-

reading Formes Elémentaires and acquainting themselves with what the master really said.”16 

Som vi har sett är det synen på de tydliga kontrasterna mellan ”primitivt” och ”modernt” tänkande 

som mestadels kom att överföras från 1800-talets betydande tänkare på området, till 1900-talets 

samhällsvetenskap. Ett sådant kontrastperspektiv verkar även ge stöd åt föreställningen att det 

”mentala dike” som människan säga ha passerat varit av ett betydande djup. Alltså att 

grundläggande tankeprocesser gällande rationalitet, logik och sunt förnuft, var väsentligt 

annorlunda under tidigmodern tid jämfört med efter den vetenskapliga revolutionen i Europa.  

Horton argumenterar dock utifrån en alternativ förklaring på relationen mellan traditionella- och 

vetenskapliga tankemönster. Genom att studera traditionella afrikanska samhällen, där ännu inte 

den vetenskapliga tanken uppstått, visar Horton på vad han ser som de verkliga likheterna och 

skillnaderna mellan traditionella och vetenskapsdominerade tankeprocesser. Traditionella 

afrikanska samhällen blir för denna undersökning jämförbara med tidigmoderna europeiska 

samhällen, där likheterna just ligger i att de är för-vetenskapliga.  

För att förstå likheter och skillnader i tänkande i västerländska vetenskapliga kulturer och 

traditionella för-vetenskapliga kulturer, argumenterar Horton för vikten av att först förstå själva 

naturen och funktionerna av teoretiskt tänkande. Han framlägger en rad generella propositioner 

gällande teoretiskt tänkande som han format genom sin träning i biologi, kemi och filosofi. 

Propositioner som han menar även är högst relevanta för traditionellt afrikanskt tänkande.17 

“The quest for explanatory theory is basically the quest for unity underlying apparent diversity; 

for simplicity underlying apparent complexity; for order underlying apparent disorder; for 

regularity underlying apparent anomaly.” 

Trots att det är vanligt att förneka att afrikanskt religiöst tänkande innehåller något väsentligt inslag 

av teoretiskt tänkande finns det, enligt Horton, stora likheter med det vetenskapliga teoretiska 

15 Ibid. s. 82-88, 100. 
16 Ibid. s. 104.  
17 Ibid. s. 197-198.  
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tänkandet. Likheten består i en önskan att bringa ordning ur kaos. Detta görs genom att involvera 

krafter som opererar ”bakom” eller ”inom” vanliga observationer med det sunda förnuftet. Inom 

vetenskapen är exempelvis teorier om atomer, molekyler och vågor, enligt Horton, sätt att studera 

underliggande och dolda funktioner, som trots sin osynlighet påverkar förståelsen av det vardagliga. 

På liknande sätt tillgriper det afrikanska religiösa tänkandet osynliga gudar och andar med 

ändamålet att förklara det vardagliga. Horton ser därmed en likhet i mekanismerna med att 

orsaksförklara det icke-observerbara mellan traditionellt och vetenskapligt tänkande. ”Like atoms, 

molecules and waves, then, the gods serve to introduce unity into diversity, simplicity into 

comlexity, order into disorder, regularity into anomaly.”18 

”Theory places things in a causal context wider than that provided by common sense.” 

Teori, säger Horton, placerar saker i ett orsakssammanhang av tillsynes ”vilda” händelser. Att 

orsaksförklara genom teori är en vanlig företeelse i vetenskapligt tänkande. Men det är samtidigt en 

utbredd syn på att traditionellt afrikanskt tänkande mestadels är inriktat på att söka förklaringar i 

övernaturliga orsakssammanhang. Men det är felaktigt menar Horton. Och det bästa sättet att visa 

det på, menar han, är att se på det vanligaste exemplet av sökandet efter orsakssammanhang i det 

traditionella Afrika, nämligen att ställa diagnoser på sjukdomar. Den traditionella afrikanske 

medicinmannen som konfronteras med en sjukdom refererar inte endast till den andliga världen 

(teori), utan använder sina idéer om den andliga världen till att sammanlänka sjukdomen till orsaker 

i den synliga världen.19  

En orsak till den felaktiga synen på tankemönstret hos den traditionella afrikanske medicinmannen, 

finner Horton i en missuppfattning i hur denne diagnostiserar. Han relaterar ofta sjukdomen till 

personliga egenskaper (eller brist på relevanta sådana) eller på den sjukes sociala fält. Detta, menar 

Horton, har ofta upplevts som en strak kontrast till den västerländska diagnostiseringsmetoden, där 

objektivitet och en distans till patientens person är en förutsättning. Men, säger Horton, det blir allt 

vanligare inom västerländsk medicin att oförklarliga diagnoser och åkommor klumpas ihop under 

benämningen ”psykosomatiskt”. Vad gäller psykisk sjukdom, menar han, att de stora framträdande 

teorierna inom västerländsk psykiatri har en notoriskt osäker empirisk bas och är säkerligen i hög 

grad kulturellt bundna. Därmed drar han slutsatsen att både den traditionella- och den vetenskaplige 

tänkaren, har ett liknande grundläggande intresse i empiriska resultat i användandet av teori. Det är 

18 Ibid. s. 198-200.  
19 Ibid. s. 200-201. 
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snarare, säger han, skillnaderna i användandet av det  personliga och opersonliga, kopplat till 

teorianvändning som har legat till grund för en feltolkning av den traditionella tänkaren.20 

“Common sense and theory have complementary roles in everyday life” 

I den europeiska tankens historia har det ofta, enligt Horton, varit motstånd mot att nya teorier skall 

bryta ner och förstöra de gamla. Som ett exempel beskriver han rädslan och de intellektuella 

angreppen mot den korpuskulära teorin av Newton som enligt motståndarna hotade att reducera den 

varma och färgglada världen till en livlös och färglös vildmark av flygande små bollar. Men som 

han säger, så kom inte den newtonska revolutionen att påverka det sunda förnuftet i någon större 

utsträckning. I den europeiska tankens historia kan man, enligt Horton, dra lärdomen att medan 

teorier kommer och går, så påverkas inte människans användande av det sunda förnuftet i särskilt 

mycket. En orsak, menar han , till att det sunda förnuftet förblir oförändrat trots yttre förändring, är 

att det sunda förnuftet är mycket mer praktiskt och ekonomiskt än teoretiskt tänkande. Det är endast 

när man behöver transcendera den kausala synen av det sunda förnuftet som det mänskliga 

tänkandet använder sig av teori.21 Därför föreslår Horton att relationen mellan sunt förnuft och 

teori, i grunden är den samma i det traditionella Afrika som i den moderna världen. Oavsett vilka 

andevärldar (teorier) eller vetenskapliga teorier (osynliga världar) som råder, är det det sunda 

förnuftet som är mest framträdande i det mänskliga tänkandet. 22   

“Level of theory varies with context” 

Här argumenterar Horton för att användandet av teori är beroende av vilken kontext man befinner 

sig i. För exempelvis en kemist, är det relevant att använda en lämplig nivå av teori för det som skal 

förklaras utifrån den kontext denne befinner sig i. Om förhållandena ändrar sig för kemisten måste 

kemisten även ändra nivå av teori. Nivå av teori anpassas alltså av vetenskapsmannen utifrån hur 

vid kontext dennes förklaringar skal täcka. Likadant är det, menar Horton, med den traditionelle 

tänkaren. När mindre och mer avgränsade lokala områden i den traditionellas närhet skal 

orsaksförklaras, används typiskt teorin om andar. Men när mer universella orsaksförklaringar blir 

nödvändiga, ändras nivå av teori till en mer heltäckande och lämplig teori. I praktiken, säger 

Horton, är det typiskt ett byte från andevärlden till ett allomfattande högsta väsen.23  

20 Ibid. s. 201-207.  
21 Ibid. s. 207-208.  
22 Ibid. s. 208-210.  
23 Ibid. s. 210-212.  
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”In evolving a theoretical scheme, the human mind seems constrained to draw inspiration from 

analogy between puzzling observations to be explained and certain already familiar 

phenomenon” 

En betydande anledning till varför den traditionella tänkaren ofta blir ställd i stark kontrast till den 

moderne tänkaren, menar Horton, är att de traditionella orsaksförklaringarna som regel kopplas till 

det subjektiva och personliga. Kontrasten ligger då i hur den moderne tänkaren som regel 

orsaksförklarar händelser på ett mer opersonligt och objektivt sätt. Men, säger Horton, skillnaden 

mellan personligt och opersonligt är mer en fråga om skillnader i utryck. Horton argumenterar för 

att både hos den traditionella och den moderne tänkaren, gäller samma underliggande tankemönster. 

Om ett samband dras mellan det okända och det kända genom att tillämpa en modell (teori), 

återkopplas naturligt tankeprocessen slutligen till det kända och vardagliga. För den moderne 

tänkaren resulterar det i en återkoppling till den materiella sfären. Men för den traditionella 

tänkaren blir istället återkopplingen naturligt till den personliga sfären.24   

Det implicita intresset i det personliga och opersonliga avmystifierar därmed Horton och ger istället 

en social förklaring. Han erkänner att upplevelsen av att det är enklare att umgås med saker än med 

människor, aldrig legat långt från hans eget sinne. Ska vi vara ärliga, säger han, så ligger det i tiden 

i det moderna samhället, att ha mer nära relationer med saker och ting än med människor. I 

komplexa snabbt föränderliga industrisamhällen, är den mänskliga scenen i ständig förändring. 

Ordning, regelbundenhet, förutsägbarhet och enkelhet verkar beklagligt frånvarande. Men i 

traditionella afrikanska samhällen är processen omvänd.25 

”The human scene is the locus par excellence of order, predictability, regularity. In the world of the inanimate, these 

qualities are far less evident. Here, being less at home with people than with things is unimaginable. And here, the mind 

in quest of explanatory analogies turns naturally to people and their relations.”26  

Som vi har sett råder motstridiga förklaringar om hur stora likheter eller skillnader det för-

vetenskapliga- och det vetenskapliga tänkandet egentligen innehåller. Skiljer sig de grundläggande 

tankeprocesserna avsevärt mellan förmoderna och moderna tankemönster? Eller är de båda 

tankemönstren i grunden lika och särskiljer sig främst i tänkandets innehåll? Innan en analys görs, 

24 Ibid. s. 213.  
25 Ibid. s. 213-215.  
26 Ibid. s. 215.  
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för att granska tidigmoderna tankemönster och avgöra vilken förklaring som bäst avspeglar 

undersökningens resultat, ges en beskrivning av den empiriska undersökningens källmaterial.      

Källmaterial 

För att besvara uppsatsens frågor har fyra källor använts. Det rör sig i samtliga fall om domböcker 

från svenska häradsrätter, från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet. I domböckerna kan 

dödsfall uppfångas och studeras, vilket är denna uppsats undersökningsobjekt. Domböcker som 

använts är Långhundra härads Dombok 1545-1570 samt Vendels sockens Dombok 1615-1645, 

vilka utgör delar av Uppländska domböcker utgivna av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i 

Uppsala. 27 Vidare har Vifolka härads Dombok 1599-1620 samt Järrestads härads Domböcker 

1684-1713 använts, där båda källorna är digitala utgåvor.28   

Valet av domboksmaterial från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet, är förbundet med 

uppsatsens frågeställningar och utgångspunkter. Den förändring i tänkandet som den vetenskapliga 

revolutionen förde med sig är centralt för uppsatsen, vilket motiverar tidsperioden. För det var, som 

tidigare nämnts, under 1600-talet som de nya idéerna om natur och människa framträdde som 

tydligast. Med anledning av 1600-talet, som en för uppsatsen viktig period, valdes därför två av de i 

allt fyra källorna till att täcka just den perioden. För att kunna skönja en eventuell förändring i 

argumentationen rörande dödsfall, valdes även en undersökningsperiod från 1500-talets senare del 

samt en undersökningsperiod som sträcker sig till början av 1700-talet.  

Generellt angående användandet av domboksmaterial, för att komma åt människors handlingar och 

föreställningar, finns det först några källkritiska problem att förhålla sig till. I sin undersökning om 

lydnaden i karolinernas tid, nämner historiker Magnus Perlestam en rad källkritiska överväganden 

som bör göras i användningen av domboksmaterial. Det är, säger han, exempelvis inte vanliga 

människors röster vi hör när domboksmaterialet studeras. Utan det var oftast den så kallade 

skrivaren som var utsedd av rätten till att föra protokoll. Att en skrivare tolkade och återgav det 

sagda innebar en rad svårigheter, menar han. Skrivaren kunde missförstå, göra egna tolkningar och 

utelämna delar av det sagda. Därtill kunde en förvanskning ske när det muntliga vardagliga språket 

förvandlades till skrift. Perlestam betonar även vikten av att vara medveten om den hierarki som 

rådde i den rättsliga miljön mellan de åtalade och rättens ledamöter. Eftersom rättskipningen 

27 Edling, Nils & Svenonius, Olof. Långhundra härads Dombok 1545-1570 (Uppsala 1946); Vendels sockens Dombok 
1615-1645 (Uppsala 1925). 
28 Mosén, Henrik. Vifolka härads Dombok 1599-1620; Järrestads härads domböcker 1684-171 (2000).   
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utgjorde en företeelse där en lärd elit dömde vanliga människor innebär det att de folkliga 

föreställningarna inte framträder lika tydligt som elitens.29   

Perlestam tydliggör dock att de källkritiska argumenten inte skall överdrivas. Dels menar han att det 

trots allt fanns ett relativt utrymme för både vittnen och åtalade med att ge sina egna versioner och 

tolkningar. Dels återgavs det talade ordet tämligen väl av skrivaren. Det fanns heller inte, säger han, 

någon distinkt skriftkultur under 1600-talet. Därför gjorde varken skrivaren eller någon annan en 

tydlig åtskillnad mellan det talade ordet och skriften.30        

Med en medvetenhet om de källkritiska argument Perlestam framför, bedöms sammantaget att 

domboksmaterial generellt inte utgör ett hinder när argumentationen rörande dödsfall skall studeras. 

Det är dock nödvändigt att säga något om de specifika källmaterialens pålitlighet och användbarhet 

för undersökningen. Det tidigaste källmaterialet, Långhundra härads Dombok 1545-1570, är något 

korthugget och fattigt beskrivet. Ofta är det endast beskrivelser av händelser på tre till fyra rader. 

Men när våldsbrott avhandlas och framförallt med dödlig utgång, tenderar beskrivningarna att bli 

mer fylliga och innehållsrika. Därför upplevs källmaterialet ändå användbart för undersökningen.  

Vad gäller Vifolka härads Dombok 1599-1620 har misstankar väckts gällande erfarenheten hos den 

som gjort avskrifterna. Det rör sig om en digital utgåva där en inledande beskrivning även bekräftar 

dessa misstankar. Avskrifterna är gjorda av Mosén främst för eget bruk utifrån ett stort intresse i 

Vifolka härad. Han framhåller själv att förbehåll skall tas för redigeringstekniska felaktigheter och 

rena skrivfel. Dock har alla mål som kommit upp på häradstingen kommit med, där en utförlig 

beskrivning gjorts. För denna undersökning har karaktären på avskrifterna från Vifolka inte haft en 

nämnvärd betydelse. En enkel gång har ett dödsfall varit så pass fragmenterat beskrivet att det har 

varit befogat att överge det, torts att det inledande väckte intresse.  

I Vendels sockens Dombok 1615-1645 samt i Järrestads härads Domböcker 1684-1713, ändras 

dock karaktären markant i jämförelse med tidigare källor. Beskrivningarna blir i dessa två källor 

betydligt mer fylliga och omfångsrika. Här är istället utmaningen att urskilja det för underökningen 

relevanta inslagen i de beskrivna händelseförloppen. Fördelen är dock att fördjupade resonemang 

förs där tydliga tankemönster framträder, vilket givetvis är betydelsefullt i sammanhanget.  

 

29 Perlestam, M. Lydnad i karolinernas tid, (Nordic Academic Press 2008) s. 47.  
30 Ibid. s. 48.  
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Metod  

Innan analysen av de olika källmaterialen presenteras val av metod samt något om uppsatsens 

disposition, centrala begrepp och definitioner. Den empiriska undersökningen utgör en analys av 

källmaterialet utifrån kategorier valda för att komma åt dödsfall med inslag av egendomliga 

kausalsamband. Alla dödsfall i källmaterialet  registrerades oavsett om det rörde sig om ett mord, 

dråp, barnamord, vållande till annans död, olycka eller självmord. Med utgångspunkt i det 

inledande exemplet (s. 3) analyseras alla registrerade dödsfall utifrån kategorierna: tidsförlopp, 

tillvägagångsätt, skador, vapen och argumentation. Tiden mellan skada och dödsfall, vid 

exempelvis ett dråp, blir intressant för att se om orimligt långa tidsförlopp anges mellan en handling 

och dess konsekvens. Tillvägagångsätt, skador och vapen analyseras av samma grund, för att se om 

tillvägagångsättet, vapentypen och beskrivna skador, rimligtvis kan ha orsakat ett dödsfall. 

Dödsfallen genomgår därmed tre nivåer av granskning. Först sammanställs samtliga dödsfall i 

källmaterialet. Därefter analyseras dödsfallen med syfte att upptäcka omständigheter med 

egendomliga inslag. Där egendomliga inslag registreras genomförs slutligen en analys av om 

egendomliga eller rationella inslag dominerar händelsen. Syftet är att om möjligt säga något om 

förekomsten av dödsfall med tydligt uppseendeväckande kausalsamband.       

Klassificeringen av dödsfall är gjorda utifrån hur ett dödsfall benämnts eller omtalats i 

källmaterialet. Denna indelning har framförallt gällt mord, dråp och vållande till annans död. 

Olyckor och övriga dödsfall är dock tolkningar utifrån beskrivningar av händelseförloppet. Där en 

olycka kunnat misstänkas har dödsfallet klassats som en olycka. Övriga dödsfall är där någon har 

dött, men att det av olika anledningar inte är möjligt att klassificera in dödsfallet i någon av de 

övriga kategorierna. 

Valet av dödsfall som undersökningsobjekt har framförallt en väsentlig anledning. Dödsfall är 

allvarliga händelser som fordrar förklaringar i särskilt hög grad, jämfört med flertalet andra 

händelser. Därför lämpar sig dödsfall bättre än andra händelser när sättet att orsaksförklara studeras. 

När ett dödsfall utreds, har orsak och verkan en naturligt framträdande roll i argumentationen. 

Det inledande exemplet blir för denna undersökning vägledande i sökandet efter egendomliga 

kausalsamband. I exemplet finns tydliga inslag av orsakssamband som med nutida ögon verkar 

egendomliga. En kvalitativ granskning av vad som är rationellt eller egendomligt skapar givetvis 

metodologiska svårigheter. Det blir i någon grad ofrånkomligt med en subjektiv bedömning av vad 
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som framstår som rimligt eller orimligt, rationellt eller egendomligt. Därför sätts kravet för vad som 

bedöms som egendomligt tämligen högt. Ett dödsfall måste, likt det inledande exemplet, innehålla 

tydliga inslag av misstänkta orsakssamband för att falla innanför denna undersöknings ramar.  

Disposition, begrepp och definitioner 

Syftet med denna uppsats är att undersöka aspekter i transitionen i tänkandet från europeisk 

tidigmodern tid till modern tid, i och med den vetenskapliga revolutionen. Den inledande delen 

introducerar uppsatsens problemformuleringar, utgångspunkter och frågeställningar. Men den för 

även fram teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och en genomgång av det använda 

källmaterialet samt val av metod. I den analyserande delen utförs en empirisk undersökning av 

källmaterialet, för att se i vilken grad egendomliga kausalsamband förekom. Den empiriska 

uppsatsdelen avslutas med en diskussion av undersökningens resultat, vilket innebär en 

återkoppling till uppsatsens teoretiska resonemang. Syftet är då att förklara undersökningens 

resultat genom att placera dem i ett större sammanhang. Den avslutande delen utgör primärt en 

sammanfattning av uppsatsen och dess resultat.         

Innan den empiriska undersökningen är det nödvändigt att tydliggöra de begrepp som 

undersökningen hänvisar till samt hur de definieras. Ett centralt begrepp för undersökningen är 

rationalitet. Som tidigare visats bedöms rationalitet som kopplingen mellan själva handlandet och 

de rådande normerna och/eller världsbild.31 Rationalitet blir därmed inte en fråga om rätt eller fel, 

moraliskt eller omoraliskt, logiskt eller ologiskt. För denna undersökning blir även rationalitet 

synonymt med kausalitet. I det inledande exemplet bedömdes att det fanns anmärkningsvärda 

kausalsamband i händelseförloppet gällande dödsfallet. Att förklara händelser genom till synes 

orimliga orsakssamband skulle då kunna säga något om förekomsten av rationella eller irrationella 

tankemönster.                

När dödsfallen analyseras utifrån rationella- eller irrationella inslag, är det övergripande 

tankemönstrens uttryck som studeras. Som Horton har visat, såg Lévy-Bruhl tydliga kontraster 

mellan den moderne- och den traditionelle tänkaren, där den senare ännu inte uppnått, genom sin 

brist på vetenskapligt tänkande, en känslighet för kognitiva motsättningar. Därmed utgör den 

empiriska underökningen djupast sett ett sökande efter, med Lévy-Bruhls egna ord, förekomsten av 

a logical attitude and/or a pre-logical mentality.    

31 Se s. 6.  
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Analys 

Dödsfall i fyra svenska häradsrätter 1545-1713 

Innan den kvalitativa undersökningen av källmaterialet inleds, är det dock relevant att först göra en 

samlad kvantitativ framställning av resultatet av den empiriska undersökningen. Nedan visas en 

tabell över samtliga registrerade dödsfall i källmaterialet. Hänvisningar till samt analys av tabell 1 

sker löpande i genomgången av källmaterialet.    

Tabell 1. Absoluta tal över dödsfall i Långhundra-, Vifolka-, Vendel- och Järrestads härad.  

Dödsfall Långhundra 
(1545-1570) 

Vifolka  
(1599-1620) 

Vendel 
(1615-1645) 

Järrestad 
(1684-1713) 

 

Mord (inkl. barnamord) 4 0 1 0  
Dråp 9 6 9 1  
Vållande 3 3             1 1  
Olycka 
Övriga 
Totalt 

0 
0 

16 

0 
2 

11 

0 
1 

12 

6 
1 
9 

 

Källa: N. Edling och O. Svenonius, Långhundra härads Dombok 1545-1570 (Uppsala 1946). H. 

Mosén, Vifolka härads Dombok 1599-1620; N. Edling, Vendels sockens Dombok 1615-1645 

(Uppsala 1925). M. Lindskog, Järrestads härads domböcker 1684-171 (2000).  

Anmärkning till tabellen: Se separat bilaga (s. 40) för hänvisning till samtliga registrerade dödsfall.  

 
Dödsfall i Långhundra härads Dombok 1545-1570 

I Långhundra härads dombok registrerades 16 dödsfall. Över hälften av dödsfallen var dråp. 

Ungefär en tredjedel av dödsfallen utgjorde mord/barnamord. Detsamma gällde för vållande till 

annans död. Inga olyckor och övriga dödsfall registrerades.  

Mord 

Vad gäller de mord som registrerats nämns inget misstänkt om tidsförlopp. Morden utgör tre 

barnamord samt ett mord som omtalas indirekt. Ett av barnamorden utförs genom att en kvinna har 

hängt upp barnet i en skog (ett trä). Händelsen är kortfattat beskriven och ger ingen möjlighet till 

vidare analys. Även de två övriga barnamorden är endast kortfattat presenterade med det högst 

nödvändiga, genom att beskriva att de har inträffat. I det mord som omtalas indirekt nämns inget om 
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tillvägagångsättet och det kan heller inte registreras något misstänkt utifrån någon av de övriga 

analyskategorierna.  

Dråp 

Även dråpen är kortfattat beskrivna. Dråpen beskrivs genomgående som att någon har slagits ihjäl. 

Dock nämns det inte i dessa fall vad offret har slagits ihjäl med. I två av dråpen har offret skjutits 

till döds. Ensartat för dråpen är att det inte är möjligt att urskilja något misstänkt gällande någon av 

kategorierna tidsförlopp, tillvägagångsätt, vapen eller skador.  

Vållande till annans död 

Detsamma gäller vid fallen av vållande till annans död, inget misstänkt är att finna gällande 

orimliga tidsförlopp. Ett av fallen av vållande verkar vara en jaktolycka som inte innehåller några 

egendomliga inslag. Ett annat fall av vållande nämns indirekt och är knapphändigt beskrivet. Det 

tredje och sista fallet av vållande innehåller dock inslag som skal analyseras närmare. 1557 sakfälls 

tre män för ett slagsmål i Stockholm där en kvinna på något sätt blivit skadad i samband med 

slagsmålet. Männen sakfälls för de ”…6 blånade de gaffue Lasse smedz hustrv i Fröslunda i Solne 

sochn…” samt ”…fför hans hustrv (samma kvinna) dee slogo att honn ffödte dött barn…”32 Tre 

män står alltså åtalade för ett slagsmål och att de även slagit Lasse i Fröslundas hustru så att hon 

födde ett dött barn.   

Det sista presenterade fallet av vållande till annans död, är ett fall som kan misstänkas för att 

innehålla otydliga kausalsamband. Därför är det framförallt i argumentationen som fallet väcker 

uppmärksamhet. Lasse i Fröslunda stämmer de män som han menar har slagit hans hustru ”de 6 

blånade” så att hon föder ett dött barn. Lasse kallar även ett vittne (en grannhustru möjligtvis) som 

vittnar om att Lasses hustru födde ett dött barn på grund av det våld hon blev utsatt för. Det verkar 

som om den vittnande kvinnan och en piga var närvarande vid födseln av det döda barnet och att de 

hade dragit ett samband mellan misshandeln av Lasses hustru och det dödfödda barnet. Lasse svor 

själv ”på boken att såå skedde”. Därmed dömdes gärningsmännen till böter för brottet.33  

Rätten och den misshandlade kvinnans närstående erkände därmed ett samband mellan misshandeln 

med de ”6 blånade” och att skadorna orsakade ett fosters död. Nu får vi i och för sig inte veta 

mycket om de sex blåmärken kvinnan fick och var på kroppen hon blev slagen. Var slagen och 

32 Edling, N. & Svenonius, O. Långhundra härads Dombok (Uppsala 1946) s. 102:9, 106:12, 119:4.  
33 Ibid. s. 120:5. 

                                                           



21 
 

blåmärkens i magtrakten finns givetvis en rimlig chans  för att de kunnat orsaka fostrets död. Men 

det är egendomligt att inget nämns, och att ingen verkar vara intresserad av att få veta eller föra 

fram var kvinnan blev slagen, med tanke på hennes graviditet. Att endast bötestraff utdömdes kan 

möjligtvis tyda på ett tvivel och svår bevisbörda. Bedömningen är att fallet i sin helhet uppvisar 

otydliga kausalsamband i beskrivningen av händelseförloppet.    

Sammanfattning  

Bland morden/barnamorden registrerades inget misstänkt om vare sig tidsförlopp, tillvägagångsätt, 

skador eller vapen. Detsamma gällde för dråpen. Därmed analyserades heller inte något av morden 

och dråpen utifrån argumentation. Bland fallen av vållande hittades ett fall med beskrivningar som 

undersöktes närmare och där otydliga kausalsamband registrerades. 1 av de 16 dödsfall i 

Långhundra härads dombok 1545-1570 bedömdes innehålla egendomliga kausalsamband.  

Dödsfall i Vifolka härads Dombok 1599-1620 

I Vifolka härads dombok registrerades 11 dödsfall. Över hälften av dödsfallen var dråp. En 

fjärdedel av dödsfallen gällde vållande till annans död. Två av dödsfallen var olyckor. 

Transkriberingen av Vifolkas dombok är en digital utgåva. I de fall då citat ges är det en direkt 

återgivning av den transkriberade texten. 

Dråp 

Samtliga dråp beskrivs som att två män, av olika anledningar, råkar i slagsmål och att den ene blir 

ihjälslagen. I två av fallen nämns det att vapen varit inblandade (yxa och skjutvapen). I de flesta av 

fallen registreras inga egendomligheter i kopplingen mellan vapen och skada eller gällande långa 

tidsförlopp. I ett av dråpen registreras dock en till synes lång tidsperiod mellan våldsdådet och 

våldsoffrets död. Den 6 juni 1615 tar häradsrätten upp ett slagsmål som brutit ut vid Skattegården i 

Vifolka. Två män ryker ihop i samband med att de sitter och dricker. Slagsmålet eskalerar och den 

ena mannen tillgriper en yxa. Mannen med yxan slår den andre mannen ett slag i ryggen och ett i 

tinningen. Den slagne mannen dör efter en månad och tre dagar.34  

I ovanstående fall kunde det hävdas att tidsförloppet mellan skadan och dödsfallet var i längsta 

laget. Likaså kunde det påpekas att ett slag i tinningen rimligtvis borde ha lett till en omedelbar död. 

Men sammantaget bedöms inte detta fall som ett fall med väsentligt oklara kausalsamband. Det 

34 Mosén, H. Vifolka härads Dombok 1599-1620. 
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verkar rimligt att yxslagen skadat mannen allvarligt och att brist på adekvat medicinsk hjälp 

resulterat i att mannen kämpat med sina skador i en längre tid innan han dog.  

Vållande till annans död 

Ett av fallen av vållande till annans död togs upp av Vifolka häradsrätt den 19 oktober 1605. Två 

druckna män råkar i bråk och en av dem mister livet. Följande citat får illustrera händelsen:  

”…När nu Thore blev strax drucken och han sina öxxa och achtade gå sina fred? Tå bad wunden 

Per Joensson att han skulle gå till bordet igen, men han ville icke. Tå steg Niels Karlsson upp, och 

sade Jag skall taga honom till bordet, och steg så upp till Thore, vilken hade stort sin yxepigg i 

golvet och dansade där omkring, och Niels begynte dansa emedan yxan av lust och glädi, och med 

det samma span Niels under yxan så att piggen blev qwar i golvet, och yxan flög fram under ... Och 

med detsamma av druckenhet ragade de båda och ... och föllo så båda till golvet, men för Niels 

etc... etc...”35 

Avskriften av källmaterialet har uppenbart varit svårhanterlig i ovanstående fall. Av det som går att 

utläsa av händelsen är det dock vissa inslag i den som uppfattas som lite märkliga och kommer 

därmed att undersökas närmre. Det finns uppenbart en bakomliggande spänning mellan männen. De 

festar och dansar och har även sällskap av en yxa. Yxan har någon slags pigg. ”Yxepiggen” slås fast 

i golvet och de dansar runt den. Sedan verkar det som om Nils springer in i yxan så yxan flyger iväg 

och piggen blir kvar i golvet. Och det är då som de av ”druckenhet” föll till golvet.  

Det borde anses som orimligt att den ivägsparkade yxan kunnat orsaka ett dödsfall. Det enda 

förklaring som då återstår är att Nils, mannen som sägs ha dött, fallit på den ”yxpigg” som satt fast i 

golvet och därmed dog av sina skador. Även om det verkar orimligt att fallet orsakat en mans död, 

är händelsen för fattigt beskriven för att registreras som ett dödsfall med otydliga kausalsamband. 

Ytterligare beskrivningar rörande tidsförloppet och vad som hände direkt efter fallet är nödvändigt 

för att få en mer heltäckande bild av händelseförloppet.  

Ett annat fall av vållande till annans död avhandlades i Vifolka häradsrätt den 3 juni 1616. Följande 

är beskrivet om händelseförloppet: ”…Lasse i Torpa hade för Någon tijd sedan skutit sin eigen 

hustru ihiäl, som han satt wid sitt bord och drack med en fogleskytta. Tog så skyttens bysso, höll 

henne åth dörrenne i öfuermod, och trychte till och icke bätter hände, än at lodet gick egenom 

35 Ibid.  s. 46-48a.  
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dörran och fastnade uthi hennes låår, som uthe stod och hade welat låtit up dörran och gångit ihnn. 

Lefde thär efter i half tridie wiku…”36   

Vid en första anblick verkar även detta dödsfall något misstänkt. En kvinna dör efter att ha blivit 

skjuten i låret. Kulan går dock först genom en dörr innan den träffar kvinnan i benet. Kvinnan dör 

efter två och en halv vecka. Om det var så att dödsorsaken var en kula i benet, borde det då 

rimligtvis bero på avsaknaden av modern medicinsk hjälp. Att bli skjuten av ett krutladdat vapen i 

benet, där kulan först går igenom en dörr, skulle säkerligen inte ha orsakat ett dödfall idag. 

Resonemanget ligger dock utanför ramarna för denna underöknings syfte. Argumentationen i detta 

fall pekar heller inte på något misstänkt. Snarare tvärt om. Fallet avslutas med att: ”…Så aldenstund 

the tolf höllo thz med sin Eed at thet war rättan wåde, och icke hans willie. Der före fältes han till 

20 mkr efter thz 2 Cap Dråp.Bll.”37 Genom ed svor mannen att det inte var med vilja utan av våda 

som han skjutit kvinnan. Argumentationen måste därför karakteriseras som mestadels tydlig.  

Det sista registrerade fallet av vållande till annans död blev behandlat i Vifolkas häradsrätt den 11 

februari 1617. ”Samma dag kärde Eskill i Walsberg till Joen i Lergärde om sin son, som honom 

tjänte i fiord, och kom bort Matthsmässo tid, och nu i medlertid äro pojkens kläder och yxe funnen, 

samt huvudskulten och nedkäfnen och hade nu fattat en misstanka till honom, att han skulle vara 

vållandes uti hans död, och rätta baneman. Men Joen nekade här till fast, och böd sig upp till så 

hög ed som den andre begärade, att fria sig med. Så alldenstund gossen var liten och intet annat 

göra kunde, utan vatta --- och ingen liknelse finnas kunde, huru eller på vad rum han skulle bliva 

död, och getterna kommo hem samma kväll, som han borto blev, självkrävdo. Därför efterlät 

målsäganden honom att fästa en tolvmanna ed till nästa ting.”38 

Fallet innehåller en del intressanta inslag. Det verkar inte konstigt att misstänka en person för sitt 

barns död om barnet varit tillsammans, och under beskydd av en annan vuxen. Och särskilt om 

pojkens verktyg och kläder återfinns. Argumentationen väcker heller inga misstankar i detta fall. 

Det finns inga klara tecken på att en olycka eller ett brott har begåtts. De inblandade söker dock 

efter logiska samband och inblandar heller inga ologiska samband i avsaknaden av en logisk 

förklaring. Efter ed blir de inblandade förlikade med tanken att ” ingen liknelse finnas kunde, huru 

eller på vad rum han skulle bliva död” Trots att en tolvmannaed inte garanterar en beskylld 

36 Ibid.  s. 180-181 
37 Ibid.  
38 Ibid.  s. 191-192.  
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gärningsmans oskuld, saknas logiska och trovärdiga bevis om vad pojken råkat ut för och därmed 

kan ingen dömas. Sammantaget bedöms detta fall innehålla övervägande tydliga inslag och då 

främst i argumenteringen.        

Övriga dödsfall 

Ett av de övriga dödsfallen behandlades av Vifolka häradsrätt den 8 Juli 1620. Ett överfall med ett 

svärd, där den överfallne mannen dör. Det råder dock oklara omständigheter om vad som egentligen 

orsakat mannen död. Följande tre citat beskriver händelseförloppet:     

”…Då slog han honom gienstan på munnen och Oluf drog då sin värja mot honom, detta förtröt 

Peer drog så sine värjo ut, och slog honom därmed över huvudet ett flatslag, så att udden flög i 

vädret och han omkull. När Per det såg, fattade han uti honom och bad honom stå upp, men han 

var mycket drucken, så väl som de andre, och är av slaget kunde förty, så hastigt icke resa sig, dock 

likväl om sider reste han sig upp, och följde dem till Siögesta. Därefter levde han icke mer än 

halvsjätte vecka, och blev så död…” 

Den dödes släktingar pekar ut gärningsmannen och svärdsslaget som orsaken till mannens död. Men 

rätten nöjer sig inte med det, utan fattar misstanke om händelseförloppet. Det finns en klar önskan 

hos rätten att undersöka alternativa möjligheter till dödsfallet. Därför väljer rätten att höra vittnen:  

”…Nu kallades den dödes hustru Karin Larsdotter fram, och tillspordes vad hennes man hade 

bekänt för henne medan han levde, såsom och hans grannar, vad de hade hört av hans mun [...] [så 

beskrivs hans sjukdomsförlopp]…” 

Mannens sjukdomsförlopp kommer alltså i rättens sökljus. Trots att den döde mannen blev slagen 

med en värja i huvudet, fattar rätten misstanke om vad som verkligen kan orsakat mannens död. 

Möjligtvis uppstod ett tvivel hos rätten på grund av att det rörde sig om ett ”flatslag” och att han 

efter en stund ” reste han sig upp, och följde dem till Siögesta”.  

Och just frågan om dödsorsak ”…togo de tolv i noga betänkande, övervägande granneligen, alla 

omständigheter, om detta målet, antingen Peer T. skulle vara Oluff Drasuantz baneman, eller ej, 

eller eljest av en hastig sjukdomskulle vara fallen, och beslute siåledes omsider att Peer T. var 

alldeles fri, för banemålet, ändock han hade så slagit honom med sitt flata svärd…”39 

39 Ibid.  s. 254-259. De tre citaten refererar till samma text i källmaterialet.   
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Rätten friar gärningsmannen i brist på bevis. Det var inte ställt bortom rimlig tvivel att en hastig 

sjukdom kunde ha varit mannens dödsorsak. Bedömningen är att rätten i detta fall ställde krav om 

klara samband mellan orsak och verkan. Tvivel och kritik granskning karakteriserade 

argumentationen och fallet i sin helhet.  

Sammanfattning 

Vad gäller dråpen registrerades inte tillräckligt anmärkningsvärda inslag i någon av 

analyskategorierna tidsförlopp, tillvägagångsätt, vapen eller argumentation för att något fall kunde 

registreras som egendomligt. I fallen av vållande till annans död och fallet av övriga dödsfall är  

argumenteringen det mest framträdande. Argumenteringen är för visso tätt sammankopplad med 

fallens tillvägagångsätt, men det är inget i tillvägagångsätten i sig som möjliggör vidare analys. Inte 

heller räcker valet av vapen till en separat analys. Det är i argumenteringen som det registreras 

relevanta iakttagelser för denna undersökning. Argumenteringen karakteriseras av ett logiskt och 

utredande resonemang. Inget tyder på anmärkningsvärda slutsatser i fråga om att förklara ett 

händelseförlopp.           

Dödsfall i Vendel sockens Dombok 1615-1645 

I Vendel sockens dombok registrerades 11 dödsfall. Majoriteten av dödsfallen utgjorde dråp. Ett 

barnamord registrerades samt ett fall av vållande och ett fall i kategorin övriga dödsfall.  

Barnamord 

En kvinna föder ett barn och gömmer det i skogen under mossan. När hon blir tillfrågad säger hon 

dock att hon födde ett barn som redan var dött. Men när hennes matmoder kontrollerar kvinnans 

uppgifter kommer det fram att barnet fortfarande var varmt och kvinnan som födde barnet blir 

misstänkt för mord. Rätten var intresserade i huruvida barnet verkligen levde eller var dött när det 

föddes. Inför rätten nekande först kvinnan till att barnet levde vid födseln. Men efter att kvinnans 

matmoder vittnade kunde hon inte neka mer, utan erkände att hon med uppsåt lämnat barnet att dö. 

Rätten frågar också kvinnan om barnets far varit med på mordplanerna. Men hon nekar till detta och 

friar därmed mannen hon fick barnet med, från inblandning i barnamordet.40 

Kan kvinnans handlande vara ett utryck för en irrationell handling? Eva Österberg gör i sin studie 

av våld och våldsmentalitet bland bönder i 1500- och 1600-talens Sverige bemärkningen, ”…Att 

40 Edling, N. Vendels sockens Dombok 1615-1645 (Uppsala 1925) s. 144:1.  
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någon enstaka kvinna dödat sitt eget spädbarn kan knappast brukas för en diskussion av allmän 

våldsmentalitet och hjärtlös grymhet i samhället. Barnakvävningen har sannolikt sin bakgrund i 

den ogifta kvinnans skräck och utsatthet i en trång social miljö, baserad på familjeliv och en 

moralism i Gamla testamentets anda…”41  

Kvinnan kan alltså ha handlat utifrån de sociala normer hon befann sig i. Det var inte möjligt att 

behålla ett barn som fötts utanför äktenskapets ramar. Det är kanske därför riktigt att hävda att hon 

handlade utifrån den kunskap hon hade om den sociala verklighet hon befann sig. Sett i det ljuset 

handlade kvinnan rationellt, hon gjorde det hon visste var nödvändigt för att ”överleva” socialt. 

Bedömningen av barnamordet är att både kvinnan och rätten i sin helhet uttryckte rationella, snarare 

än egendomliga tankemönster.   

Dråp 

Tre av dråpen misstänks innehålla egendomliga inslag utifrån analyskategorierna. Det är framförallt 

i analyskategorierna tidsförlopp samt argumentation som misstankar gjorts. I ett av fallen, den 9 

januari 1621, börjar två druckna män att bråka varefter den ena mannen drar en kniv som han slår 

den andre i bröstet med. Den överfallne mannen dör efter nio dygn.42 Vi får inte veta vad för skada 

kniven orsakade på den överfallne mannen. Och nio dygn kan verka som en lång tidsperiod mellan 

skadan och döden. Men den dåtida bristen på modern medicinsk hjälp ökar förvisso sannolikheten i 

händelseförloppet. Fallet uppvisar dock inte tillräckligt med egendomliga inslag utifrån någon av 

analyskategorierna, för att i denna undersökning klassas som ett dödsfall med otydliga 

kausalsamband.  

Den 31 januari 1631 tas ännu ett dråp upp som påvisar både ologiska och logiska inslag och fallet är 

därmed svårbestämt. En närmare analys kan möjligtvis bringa klarhet över hur fallet skall 

klassificeras. En man får av sin granne någon slags hugg/slag vid tinningen där en stor svullnad 

uppstår. Mannen dör efter 7 veckor och 5 dagar hemma i sin säng. Tidsförloppet mellan skadan och 

döden måste här ses som något extraordinär. Och även om skadan är i huvudtrakten, verkar en 

svullnad som en väl lindrig skada för att orsaka någons död. Det går därför att resa vissa tvivel mot 

de orsakssamband som åberopades i händelseförloppet. Men i argumenteringen ändrar plötsligt 

41 Österberg, E. Våld och våldsmentaliteter bland bönder. Jämförande perspektiv på 1500- och 1600-talens Sverige 
(2008) s. 16.  
42 Edling, N. Vendels sockens Dombok 1615-1645 (Uppsala 1925) s. 35:3.  
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fallet karaktär till ett fall där höga krav på orsakssammanhang efterfrågades. Rätten går i detta fall 

detaljerat tillväga för att om möjligt utesluta exempelvis andra dödsorsaker.43  

Rätten lyfter fram vissa punkter som skal ”…widere examineras och förhöras…” De vill veta om 

den döde ”…blef strax så Swagh, när han hade fått hugg, att han Leet förra sigh heem...” Och om 

han ”…sigh av samma huggh klagade när han hem kom, och Lade sigh strax til Sengz…”, och 

”…war der af Siuk till dess han dödh blef, eller om han gick Vppe, och han huadh han sig företaget 

hade…” Och slutligen ”…på huad Leedh eller Lenna (sic) ort han hade huggh fått, och huru 

många…” Rätten är tydligt intresserade i att finna en sammanhängande förklaring till dödsfallet.  

Rätten kallar även två vittnen för att ytterligare få sammanhängande förklaringar på 

händelseförloppet. Av vittnena, den döda mannens hustru och parets granne, vill rätten få veta hur 

den döde mannen uppförde sig efter han kommit hem samt om hans skador och lidanden.44   

Bedömningen av ovanstående fall är att, trots inledande misstänkta inslag gällande tidsförlopp och 

skador, har övervägande rationella tankemönster gällande orsakssammanhang funnits. Framförallt i 

argumentationen framträder rätten som angelägna att få en logisk förklaring på hur mannen dog.      

Ett annat dråp togs upp av rätten den 16 maj 1634. Två druckna män hade börjat munhuggas, vilket 

slutligen eskalerade i ett slagsmål. Båda drog kniv, men den ena tog tillslut sitt svärd och ”…höggh 

och be:te Johan honom i armen till otto blodsår…” Och att han ”…ther Liggiendes till dess de boro 

honom in i Stugun, och när han nu Vthi fiorton dagers tidhj ther efter sengen Lägat hadhe, 

affsomnade han med mykin werck och sueda, Jfrå denne werdene…”45  

Vid en första underökning kan misstankar riktas mot att åtta blodsår i armen leder till en mans död, 

fjorton dagar efter det att han fått huggen. Med vid en närmare analys innehåller inte fallet 

tillräckligt med egendomliga inslag för att klassas som ett egendomligt fall. Vapnet, ett svärd, kan 

säkerligen ha orsakat rätt så allvarliga skador även om slagen riktades mot en arm. Tidsförloppet är 

inte heller, med tanke på bristande tillgång till medicinsk hjälp, inte helt orimlig. Rätten uppträder 

även mer säker i sin argumentation i detta fall. Gärningsmannen döms till döden med motiveringen 

att denne inte bedömdes ha utfört dråpet i självförsvar. I sin helhet kan inte dödsfallet registreras 

som betydligt avvikande gällande orsak och verkan46  

43 Ibid.  s. 81:3, s. 83.  
44 Edling, N. Vendels sockens Dombok 1615-1645 (Uppsala 1925) s. 83. 
45 Ibid. s. 110-111.  
46 Ibid.  s. 111. 
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Sammanfattning  

Inget i de två dödsfallen, övriga dödsfall och vållande till annans död, väckte misstanke om 

egendomliga inslag och därmed var ingen vidare analys nödvändig. Ett barnamord blev dock vidare 

granskat och analyserat. Barnamordet visade sig att inte innehålla inslag som av denna 

undersökning ses som misstänkta. Barnamordet visade istället att de inblandade aktörerna visade på 

ett logiskt och rationellt handlande. Tre dråp blev vidare analyserade. Genomgående i fallen av 

dråp, var att det stundom förekom egendomligheter som initialt väckte misstanke. Det rörde sig då 

ofta om ett långt tidsförlopp mellan påförd skada och ett dödsfall. Men misstankar kunde även 

väckas om själva skadan.. Relativt lindriga skador som ledde till dödsfall verkade ibland orimliga. 

Men vid en närmare analys gjordes bedömningen att relationen lindrig skada och dödsfall mer hade 

att göra med bristen på modern medicin. Även det ibland långa tidsförloppet kan förklaras av att, 

om ingen adekvat hjälp fanns att få, kunde exempelvis några svärdshugg i armen, leda till en lång 

och utdragen död. Argumentationen uppvisade ett intresse och ett krav på logiska och rationella 

orsakssammanhang vid händelse av ett dödsfall.       

Dödsfall i Järrestads härads Dombok 1684-1713 

I Järrestads härads Dombok registrerades nio dödsfall. Majoriteten av dödsfallen är olyckor och 

tragiska händelser. Det rör sig om fyra olyckor, men där sex människor mister livet vilket bedöms 

som sex fall av olyckor med dödlig utgång. Ett dråp registreras och ett fall av vållande till annans 

död samt ett fall av övriga dödsfall.  

Olyckor 

Vid ett av fallen den 6 oktober 1688 beskrivs hur ett barn och barnets moder dog vid en svår födsel.  

I ett annat fall den 23 oktober 1703 beskrivs hur ett barn dog då en ”amma” låg ihjäl det. En 

”amma” somnade av utmattning och kom till att kväva ett spädbarn hon var satt till att passa och 

amma. Det är märkbart hur tagen ”amman” blev av händelsen och hur mycket skuld hon kände 

inför familjen till barnet, som hon passat barn för tidigare. Ytterligare en olyckshändelse den 5 

september 1690, beskriver hur en pojke och en flicka har drunknat. En vagn med hästar brakar 

igenom en bro och barnen drunknar. Den sista olyckshändelsen den 21 oktober 1698, beskriver hur 

en tiggare faller ner i en brunn och dör.47 

47 Lindskog, M. Järrestads härads domböcker 1684-1713 (2000) d. 6/10 1688.      
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Gemensamt för olycksfallen är att inget tyder på något misstänkt i fråga om egendomliga 

orsakssammanhang utifrån analyskategorierna tidsförlopp och tillvägagångsätt. Argumentationen i 

olycksfallen ger heller ingen misstanke eller grund för vidare analys. De förklaringar som 

framträder gällande olycksfallens händelseförlopp bedöms som i huvudsak tydliga och logiska.  

Dråp  

Den 13 augusti 1702 skulle rätten i Järrestad ta ställning till ett dråp som skett genom att: 

”…Ryttaren Per Rasmuss. sedan han på allmän fahrwäg förfört sig på een och annan också har 

öfwerfallit Hindrich Jönss. på hwilken han uthan skuld eller gifwen orsak rent wärjan i lifwet 

hwaraf Hindrich Jönss. andra dagen liutet döden, warandes Per Rasmuss. å färsk gärning gripen 

som det samma för Rätten har måst tilstå; Altså efter andre Cap: dråp M: B: med willia L:L: 

blifwer Per Rasmuss. för dhet oppå Hindrich Jönss. begångne dråp dömbder ifrån lifwet och at 

blifwa halshuggen, dog sådant den höglofl. Kongl. Giöta hofRätts högrättwisa omdöme underdåhn 

ödmiukl: henskutit…”48  

”…Ryttaren Per Rasmuss. tilstodh dhet han hade stuckit honom, men at han warit så drucken at 

han intet wiste af sig uthan reed sedan in i Tommerop och der ifrån till dess Rusthållare dher han 

lade sig såfwa, eij weetandes at han giordt något ondt förr än han blef grepen…”49 

Ifråga om tydliga eller otydliga orsakssamband är detta fall särskilt intressant. Ryttaren sägs ha 

utfört dråpet på allmän väg, där inga vittnen fanns till själva händelsen. Därför blir det, utifrån ett 

logiskt resonemang, avgörande att få veta vad som hände före och efter dråpet och bedöma om 

dessa före- och efter-uppgifter har ett logiskt samband. Och det är just en sådan undersökning rätten 

gör i detta fall. Trots att ryttaren erkänner dråpet uppvisar rätten ett intresse i att få 

händelseförloppet beskrivet så objektivt som möjligt. De kallar vittnen som har sett ryttaren både 

före och efter händelsen. Rätten försöker även, genom vittnesuppgifter, att jämföra ryttarens 

tillstånd (alkoholpåverkan) före och efter händelsen. De är därmed angelägna om att de 

vittnesuppgifter de har från tiden före dråpet stämmer överens med de vittnesuppgifter de har efter 

att dråpet har ägt rum.50  

Som något nytt visar sig här även ett intresse från rätten att få med rättsmedicinska uppgifter: 

”…Männen som iempte feltskäraren Ludwig hade sedt skadan berättade at den war tät under 

48 Ibid. d. 13/8 1702. 
49 Ibid. d. 13/8 1702. 
50 Ibid. d. 13/8 1702. 
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bröstbeenet ända i lifwet och trängde sig istret i holet at intet stort blod kom der uth uthan spåttade 

städze blod uhr munnen. Blef stucken wid pass klockan 11 om middagen och andra dagen så dags 

war han dödh…”51 

Fallet uppvisar inga misstänkta inslag utifrån någon av analyskategorierna i undersökningen. Tvärt 

om så visar sig ett logiskt resonemang där klara samband mellan orsak och verkan eftersträvas. 

Bedömningen är även att fallet uppvisar ett ännu tydligare krav på logiska resonemang gällande 

orsakssamband jämfört med tidigare källmaterial.      

Vållande till annans död 

Fallet av vållande till annans död liknar i några avseenden dråpsfallet. Inte så mycket i själva 

händelseförloppet, men i rättens argumentation. Den 14 mars 1706 anklagades en man för ett dråp 

på en ryttare. Ryttaren hade uppträtt berusat och hotfullt vid ett ”barnsöl”. Den åtalade mannen 

hade då försökt att avvisa den hotfulle mannen vilket resulterade i ett slagsmål. Ryttaren drog 

därefter vidare till en annan by och fortsatte att dricka. Ryttaren klagade dock på bland annat 

magsmärtor och vände hem till sin rustmästare för att vila. Där tilltog smärtorna och på 4.e dagen 

efter slagsmålet så dog ryttaren.52  

Rätten är i detta fall angelägen om att höra vittnen om händelserna runt själva slagsmålet. Men 

rätten är även intresserade i ryttarens sjukdomshistoria. De kallade vittnen som känt ryttaren sedan 

tidigare samt vittnesmål från personer som haft med ryttaren att göra efter slagsmålet. Rätten ville 

veta om ryttaren klagat över smärtor i magtrakten. De ville även veta om ryttaren själv sagt något 

om slagsmålet och om vilka skador han själv uppgett att han ådragit sig.53 

Även i detta fall använder sig rätten av rättsmedicinska uppgifter i bedömningen av händelsen:    

”… Nämbdemannen Mårten Nilsson och Anders Kock hwilke hade synat Jeppe Frisk sedan han 

war dödh aflade wittnes edhen och bekiände att den 3:die dagen efter han war dödh, hade dhe först 

sedt honom då befunno dhe att hans hals rundt omkring så och axlen och litet op åth kinderna war 

blåspättat, men ingen annorstädz hwarken på bröstet eller magen, och att dhe blåspätter intet war 

af något slagzmåhl uthan af den förändring som luften plägar giöra på dhe döde…”54  

51 Ibid. d. 13/8 1702. 
52 Ibid. d. 14/3 1706.  
53 Ibid. d. 14/3 1706.  
54 Ibid. d. 14/3 1706.  
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Rätten gör en samlad bedömning av fallet utifrån en rad hänsynstaganden Dels vägdes personliga 

förhållanden och sjukdomshistoria in. Ryttaren beskrivs som en man med alkoholproblem och med 

en skröplig hälsa. Dels såg rätten till omständigheterna som efterföljde slagsmålet: ryttaren fortsatte 

sitt drickande och det löpte en avsevärd tid mellan slagsmålet och ryttarens död. Dels undersöktes 

om det kan ha uppstått en möjlig skada i magtrakten på ryttaren i samband med  slagsmålet. För det 

var magsmärtor ryttaren klagade på innan han dog. Rätten finner vid en granskning av ovanstående 

områden ingen annan utväg än att fria den åtalade mannen, som ryttaren slagits med.55 

I dråpsfallet finns inget misstänkt som tyder på egendomliga orsakssamband. Snarare används i 

detta fall, underökningens analyskategorier av rätten, till att sätta in händelsen i ett försvarbart 

orsakssammanhang. Händelseförloppet granskas kritiskt. Tidsförloppet (4 dagar) tas med som en 

försvårande omständighet för att slagsmålet skulle ha orsakat ryttarens död. Skadan som offret har 

klagat över vid sin död granskas kritiskt och sätts mer villigt in i ett sjukdomsförlopp, än i ett 

brottssammanhang. Därför visar detta fall på tydliga rationella och logiska förklaringar. Trots att en 

man dör efter att ha varit inblandad i ett slagsmål, så nöjer sig rätten inte med att dra några 

förhastade eller ologiska slutsatser. Precis som hos dråpsfallet bedömds detta fall, jämfört med 

tidigare källmaterial, att inneha ett ännu tydligare krav på logiska orsakssamband.          

Sammanfattning 

Bland dödsfallen i Järrestads domboksmaterial förekommer inte några, för denna underökning, 

relevanta inslag av egendomliga orsakssamband. Detta gäller för undersökningens alla 

analyskategorier. Det visade sig istället att det i argumentationen, hos framförallt rätten, fanns en 

tydligt rationellt och logiskt krav gällande orsakssamband. Detta gällde vid olycksfallen, men det 

blev särskilt tydligt vid fallet av vållande till annans död samt vid dråpsfallet. Vid de två sistnämnda 

fallen bedömdes kravet på tydliga orsakssamband vara om än lite skarpare än hos de tre tidigare 

analyserade källmaterialen.   

 

 

 

 

55 Ibid. d. 15/3 1706.  
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Resultat 

I tre av de fyra analyserade källmaterialen registrerades dödsfall med otydliga kausalsamband. I 

tabellen nedan redogörs för i vilken brottskategori dessa dödsfall registrerades samt fallen i 

förhållande till det totala antalet registrerade dödsfall i källmaterialet.     

Tabell 2. Absoluta tal av antal och typ av dödsfall där otydliga kausalsamband registrerades.  

Dödsfall m. egendomliga inslag Långhundra 
(1545-1570) 

Vifolka  
(1599-1620) 

Vendel 
(1615-1645) 

Järrestad 
(1684-1713) 

 

Mord (inkl. barnamord) 0/4 0/0 1/1 0/0  
Dråp 0/9 1/6 3/9 0/1  
Vållande 1/3 2/3         0/1 0/1  
Olycka 
Övriga 
Totalt 

0/0 
0/0 

1/16 

0/0 
0/2 

3/11 

0/0 
0/1 

4/12 

0/6 
0/1 
0/9 

 

Källa: N. Edling och O. Svenonius, Långhundra härads Dombok 1545-1570 (Uppsala 1946); H. 

Mosén, Vifolka härads Dombok 1599-1620; N. Edling, Vendels sockens Dombok 1615-1645 

(Uppsala 1925); M. Lindskog, Järrestads härads domböcker 1684-171 (2000).   

Anmärkning till tabellen: Se separat bilaga (s. 41) för hänvisning till dödsfall med otydliga kausalsamband.  

I Långhundra, Vifolka och Vendel registrerades sammanlagt åtta dödsfall med misstänkta inslag 

som vidare analyserades utifrån undersökningens analyskategorier. I Järrestad registrerades noll 

dödsfall med otydliga kausalsamband. Majoriteten av misstänkta dödsfall  registrerades i 

brottskategorierna dråp och vållande till annans död. Ser man till den samlade mängden dödsfall i 

samtliga källmaterial i förhållande till ”misstänkta” dödsfall blir resultatet 48:8. En sjättedel av det 

totala antalet dödsfall bedömdes alltså att innehålla otydliga kausalsamband.  

Resultaten visar att dödsfall med anmärkningsvärda orsakssammanhang i källmaterialet endast 

utgjorde en mindre del av det totala antalet dödsfall i källmaterialet. I de fall där otydligheter 

registrerades, gjordes ofta bedömningen att det registrerade dödsfallet inte innehöll tillräckligt med 

otydliga kausalsamband för att registreras som betydligt avvikande, i likhet med det inledande 

exemplet (s. 3). Egendomligheter kunde misstänkas initialt, men vid en närmare granskning uppstod 

motstridiga uppgifter. Exempelvis kunde det vid misstanke mot en relativt lindrig skada som lett till 

någons död, i flera fall bättre förklaras med bristen på modern medicin. Även vid misstanke mot 

ibland långa tidsförlopp mellan skada och död, härleddes fallet mer till just bristen på adekvat 

medicinsk hjälp. Det verkar inte osannolikt att exempelvis en sönderskuren arm, om ingen hjälp 

fanns mot infektioner och liknande, kunde ha lett till ett utdraget dödsförlopp.   
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Genomgående för underökningen var även att argumentationen i de analyserade dödsfallen som 

regel karakteriserades av rationalitet, snarare än egendomliga och orationella orsakssamband. 

Framförallt hos rätten fanns en vilja och ett krav om att finna giltiga förklaringar på händelseförlopp 

gällande dödsfall. Det registrerades även en förändring över tid gällande argumenteringens karaktär. 

Mot slutet av undersökningsperioden, i Järrestads härads dombok 1684-1713, upplevdes 

argumentationen än mer skarpare och kravfylld efter logiska och rationella orsakssamband jämfört 

med tidigare källmaterial. Något nytt i Järrestad var även att rätten hämtade in rättsmedicinska 

bedömningar till sina beslut gällande omständigheterna kring ett dödsfall.    

Av de sammanlagt åtta dödsfall med egendomliga inslag uppfyllde endast ett dödsfall kriterierna för 

att klassas som ett egendomligt dödsfall, i likhet med det inledande exemplet (s. 3). Det rörde sig 

om ett fall av vållande till annans död i Långhundra härads dombok 1559.56 Dödsfall med tydliga 

och bestående egendomliga inslag var därmed sällsynta i de källor denna undersökning analyserat. 

Tankemönstren i händelseförlopp gällande dödsfall hade inte en framträdande egendomlig karaktär 

i källmaterialet. Även om det i slutet på undersökningsperioden visade sig en mer utredande och 

fyllig argumentering, uppvisar ingen av undersökningsperioderna anmärkningsvärt orationella och 

ologiska tankemönster.      

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Edling, N. & Svenonius, O. Långhundra härads Dombok (Uppsala 1946) s. 120:5. 
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Diskussion och slutsatser  

”Det stora dikets” djup   

Trots att det genomgående åberopades tydliga kausalsamband i  hela undersökningsperioden, visade 

det sig att det mot slutet av perioden var betydligt ”fylligare” och mer utredande beskrivningar av 

händelseförloppen. Framförallt i Järrestads dombok 1684-1713, ses en tydlig förändring i 

beskrivningarna jämfört med i de tidigare källmaterialen. Bland annat började rättsmedicinska 

uppgifter att användas av rätten som ett ytterligare stöd i förklaringar gällande kausalsamband.  

Denna utveckling är även något som kriminologen Maria Kaspersson har uppmärksammat. Hon har 

visat att synen på vad som bedömdes som exempelvis dråp, kom att förändras under tidigmodern 

tid. Man hade blivit bättre på att avgöra om våldet i sig var det som verkligen orsakade dödsfallet. 

Hon hävdar att ett dråpsfall på 1500- talet, inte nödvändigtvis hade bedömts som ett dråp på 1700-

talet. På 1500-talet antogs okritiskt att tillfogat våld ledde till döden. Men det betydde inte att man 

inte kunde tänka i kausaltermer, menar hon. Det var snarare ett kännetecken för den tidens 

kausaltermer, där orsakslagen gällde med nödvändighet. Hon drar slutsatsen att den rättsmedicinska 

utvecklingen, med en förnyad syn på orsak och verkan, resulterade i att färre fall rubricerades som 

dråp på 1700-talet. Kaspersons resultat ger därmed en förklaring till den ändrade karaktären i den 

senare delen av undersökningsperioden. 57   

Argumentationen blev i många fall den avgörande analyskategorin i bedömningen att de flesta 

dödsfall utryckte tydliga orsakssamband. Men det var överhängande en argumentation som 

speglade rättens uppfattning om orsak och verkan. Med andra ord var det en uppfattning som 

utrycktes av ”lärda män”. Därmed reser sig frågan om folket kan ha haft annan uppfattning av 

orsakssammanhang, än de lärda män som utgjorde rättssystemet. Linda Oja har visat ett den största 

nedgången i tron på magi under senare delen av 1600-talet gällde just för lärda män. Tidigare 

övernaturliga  förklaringar började översättas med, som man såg det, allt mer naturliga förklaringar. 

Avståndstagandet från magin hade även en starkt social dimension. De övre klasserna använde 

motståndet mot magi för att distansera sig från de lägre klasserna. Magiska föreställningar 

förpassades till den folkliga kulturen som ett sätt att stärka den egna identiteten. Men, säger hon, 

avståndstagandet från magi gällde även de lägra klasserna. Social distansering föregick även bland 

57 Kaspersson, M. Dödligt våld i Stockholm på 1500-, 1700- och 1900-talen (2000)  s. 95. 
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bönder och hantverkare. Magiska kunskaper tillskrevs de som sågs som främmande eller 

annorlunda,  som samer, finnar, zigenare och tattare.58  

Oja ger alltså delvis en social förklaring på nedgången i tron på magi i 1600- och 1700-talets 

Sverige. Därmed kan tankemönstren om orsak och verkan, som denna undersökning fokuserar på, 

varit i grunden allmänmänskliga och likartade hos rätten (de lärda) och hos folket. Även om 

förändringar i tänkandet infördes och spred från toppen, tog den övriga befolkningen mer eller 

mindre till sig de nya influenserna, och ofta för att distansera sig från ”de andra”.   

Den vetenskapliga revolutionen lade grunden till en genomgripande förändring i det mänskliga 

tänkandet i Europa. Under tidigmodern europeisk tid rådde en magisk världsbild, där förklaringar i 

hög grad vilade på osynliga krafters inverkan på många av livets områden. I det moderna 

europeiska samhället, råder förklaringar som uteslutande bortser från magisk och andlig påverkan 

på det vardagliga livet. En allmän ”vetenskaplighet”, där förnuft och logik är de styrande 

elementen, borde ses som ett framträdande drag i det nutida europeiska tänkandet. Men hur 

förklaras då, att när tidigmoderna dödsfall studerats, registrerades tankemönster som mestadels 

karakteriserades av rationella och logiska förklaringar? Om nu en genomgripande förändring har 

inträffat i det mänskliga tänkandet i Europa, borde då inte karaktären på förklaringarna gällande 

dödsfallen i denna underökning innehålla betydligt mer kontrastfyllda inslag?  

Vad gäller kontraster mellan ”primitivt” och ”modernt” tänkande ger Horton, som tidigare visats, en 

förklaring på beröringspunkter i de båda tankemönstren. Beröringspunkter som på ett 

tillfredställande sätt placerar denne undersöknings resultat i ett större sammanhang. Det står klart att 

Hortons framläggning av ett allmänmänskligt universellt teoretiskt tänkande, har ett större 

förklaringsvärde för denna undersöknings resultat, jämfört med Lévy-Bruhls kontrastperspektiv. 

Horton visar att trots teoretiska förändringar och vetenskapliga revolutioner, kan det urskiljas ett 

grunddrag i det mänskliga tänkandet som tenderar att föredra det sunda förnuftet framför teori. 

Samt att de skillnader som ofta har framhävts mellan traditionellt och modernt tänkande, mer 

handlar om skillnader i sociala och kulturella förhållanden. Översatt till denna undersöknings 

resultat, skulle det betyda att trots att en för-vetenskaplig magisk världsbild dominerade det 

tidigmoderna Europa, gällde säkert de tankemönster som Horton beskriver. Det verkar alltså rimligt 

att jämställa tankemönstren i några svenska tidigmoderna häradsrätter, med tankemönster i 

58 Oja, L. Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige (Symposion 2000) s. 292-295.   
                                                           



36 
 

traditionella nutida samhällen. Likheten mellan dem består då i att de, trots skillnad i tid och rum, 

inte har genomgått en vetenskaplig revolution, där det vetenskapliga tänkandet ännu inte uppstått.  

Därmed ger det inte mening att tala om tänkandet i europeiska tidigmoderna samhällen som 

orationellt och mestadels orienterat mot övernaturliga orsaksförklaringar som kontrastperspektivet 

vill framhålla. För även om övernaturliga orsaksförklaringar florerade under perioden, kan det med 

Hortons ord, bättre förklaras med att de avspeglade periodens teoretiska tänkande. Alltså att, när 

situationen krävde det, tillgreps rådande igenkännbara teorier om verkligheten, när vardagliga 

förklaringar inte räckte till. Därför verkar det även riktigt att hävda att det för visso har skett en 

betydande förändring i tänkandet från europeisk tidigmodern tid till nutid. Men att det då främst är 

tal om en förändring tänkandets utryck och innehåll. Världsbilder och teorier kommer och går och 

är därmed under ständig förändring, medans universella grundläggande tankemönster är mindre 

påverkade av tid och revolutioner.  

Vad gäller tänkandets rationalitet måste därför slutsatsen vara att ”The Great Ditch” inte kan ha 

varit särdeles djupt. Europas övergång från tidigmodernt till modernt i och med den vetenskapliga 

revolutionen, påverkade troligtvis inte på ett avgörande sätt, det grundläggande sättet att tänka i 

fråga om rationalitet och sunt förnuft.  Vilket ur ett samtida perspektiv tyder på, att den upplyste 

moderne tänkaren, varken är mer eller mindre rationell än den traditionelle afrikanske bonden.             
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Avslutning 

Sammanfattning 

Genom att undersöka händelseförlopp kring dödsfall under tidigmodern tid i Sverige har tänkandets 

rationalitet studerats. Utgångspunkten har varit föreställningen, att det i och med den vetenskapliga 

revolutionen i Europa, inträffade ett betydande brott i sättet att tänka mellan den förmoderna och 

den moderna människan. Där den moderna europeiska människan övergav tankemönster med 

irrationella och ologiska inslag, i utbyte mot tankemönster karakteriserade av rationalitet, logik och 

sunt förnuft. Syftet har varit att belysa storleken och karaktären på det ”mentala dike” som den 

moderna europeiske människan sägs ha passerat i övergången från tidigmodern till modernt. 

Den empiriska undersökningen analyserade händelseförlopp kring tidigmoderna dödsfall, för att 

synliggöra de beskrivna orsakssambanden när en person hade dött. Genom en analys av sambanden 

mellan orsak och verkan kunde rationaliteten i tankemönster studeras. Utgångspunkt togs i ett 

tidigare studerat dödsfall, där markant egendomliga orsakssamband åberopades gällande 

sammanhanget mellan själva händelseförloppet och offrets död. Utifrån det inledande 

”egendomliga” dödsfallet, skapades analyskategorierna tidsförlopp, tillvägagångsätt, skador, vapen 

och argumentation. Med utgångspunkt i analyskategorierna analyserades i allt 48 dödsfall. Åtta av 

de 48 dödsfallen visade sig innehålla ”misstänkta” inslag, liknande dem i det inledande exemplet.  

Dock resulterade en närmare analys i att endast ett av de åtta ”misstänkta” dödsfallen innehöll 

tillräckligt med ”egendomliga” inslag för att bedömas som ett dödsfall med otydliga 

orsakssamband. I de fall där det initialt väcktes misstanke, gällde det typiskt mot den skada som 

sades ha orsakat någon död samt mot den tid som gick mellan en skada och offrets död. Det kunde 

verka anmärkningsvärt att en tillsynes lindrig skada kunde orsaka någons död och då framförallt 

efter en avsevärt lång tid. Det visade sig dock att dessa dödsfall, gällande graden av otydliga 

orsakssamband, inte kunde sammanliknas med det inledande exemplet. Omständigheterna kring 

dessa dödsfall förklaras troligtvis bättre med bristen på modern medicin.  

Slutsatsen är därför att framträdande otydliga orsakssamband var sällsynt i källmaterialet, när 

händelseförlopp gällnade dödsfall studerades. Genomgående för hela undersökningsperioden var 

istället att argumentationen i de analyserade dödsfallen som regel karakteriserades av rationalitet, 

snarare än av egendomliga och orationella orsakssamband. Förklaringarna ändrade dock karaktär 

under undersökningsperioden. Mot slutet av perioden och framförallt i Järrestads härads dombok 
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1684-1713, sågs de mest tydliga och fylliga utredningar när ett dödsfall ägt rum. Förändringen över 

tid kopplades till den för tiden generella utvecklingen mot en ökad kunskap om natur och människa 

i och med den vetenskapliga revolutionen. Exempelvis så kom ett ökat kunnande i rättsmedicinska 

frågor att påverka rättens bedömningar. Allt oftare indrog rätten obduktionsrapporter som 

kompletterande bevismaterial när orsakssammanhanget runt ett dödsfall skulle förklaras.  

Den empiriska undersökningens resultat diskuterades utifrån två teoretiska perspektiv. Dels sågs 

resultaten ur ett kontrastperspektiv, där tydliga kontraster framhävs mellan traditionella och 

moderna tankemönster. Människor och samhällen som inte genomgått en transition till ett 

vetenskapligt tänkande, beskrivs som mestadels orienterade mot övernaturliga förklaringar av 

vardagliga händelser. Dels sågs resultaten ur ett kontinuitetsperspektiv, där grundläggande 

tankemönster ses som mestadels opåverkade av både tid och revolutioner. Här beskrivs det 

mänskliga tänkandet som i grunden lika i både ”primitiva” och ”moderna” samhällen. Teoretiskt 

tänkande, oavsett om det syftade på andliga varelser eller vetenskapliga teorier, ses som en 

mekanism i tänkandet som används när mer komplicerade orsakssammanhang skall förklaras. Men 

att det huvudsakligen är mest naturligt och önskvärt för det mänskliga tänkandet, att nyttja det 

praktiska tänkandet och det sunda förnuftet, när vardagliga händelser skall förklaras.                   

Slutsatsen är därför att kontinuitetsperspektivet har störst förklaringsvärde för denna undersöknings 

resultat. Perspektivet förklarar varför logiska förklaringar dominerade i källmaterialet, trots att den 

tidigmoderna magiska världsbilden var väsentligt annorlunda än den moderna europeiska 

vetenskapliga världsbilden. Övergången från det förmoderna till det moderna resulterade mycket 

riktigt i betydande mentala och sociala förändringar för den europeiska människan. Men 

övergången påverkade inte i någon större utsträckning det mänskliga tänkandet i fråga om 

rationalitet. En strävan efter rationella förklaringar var ett naturligt och universellt drag i det 

mänskliga tänkandet innan den vetenskapliga revolutionen i Europa. Tänkandets rationalitet måste 

därför ses som universellt och lika närvarande i traditionella som i moderna samhällen, oavsett om 

de är samtida eller tidigmoderna.      
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