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och synen på  brott under 
senmedeltiden och idag

CASES OM 
BROTT 
OCH STRAFF



Inledning
Många tror att medeltidens rättsväsende var oerhört grymt. I själva verket präg-
lades den svenska medeltidsrätten av försoning genom böter. Man sökte i första 
hand förlikning mellan parterna. Domarna var ofta mildare än vad lagen föreskrev. 
Böter kunde skrivas ner i förhållande till den dömdes betalningsförmåga. En bru-
talisering av rättsskipningen skedde däremot efter medeltiden, under 1500- och 
1600-talen. (Samtidigt ska man komma ihåg att redan under 1600- och 1700-talen 
går rättspraxis i en mildare riktning.) 

I och med att den katolska kyrkan växer sig stark påverkar den rättssystemet. 
Synen på sedlighetsbrotten blir hård, t ex hor (äktenskapsbrott). Äktenskapet 
läggs under kyrkan, det ses som en helig handling (ett sakrament). Vem som ärver 
vem blir viktigt, inte minst för kyrkan som gärna tar emot donationer och testa-
mentgåvor från sina församlingsmedlemmar. Inte sällan uppkommer tvister mellan 
arvingar och kyrka/kloster vad gäller just testamenten.

På mitten av 1300-talet får riket den första enhetliga lagen, Magnus Erikssons 
landslag, som skulle gälla för landsbygden, och Magnus Erikssons stadslag, gäl-
lande för städerna. Lagarna skulle, med vissa ändringar, vara i bruk ända fram till 
år 1736. I Tänkeböckerna, bevarade från år 1474 till omkring 1660, kan vi följa 
hur stadslagen tillämpades i Stockholm under senmedeltiden. Det är notiserna i 
Tänkeböckerna samt Niklas Ericssons avhandling Rätt eller fel? Moraluppfattningar i 
Stockholm under medeltid och vasatid som ligger till grund för dessa cases.



Likt och olikt
Om vi jämför med dagens rättssystem är en hel del olikt, annat likt. År 1308, 1408 
och idag, vilka är de stora skillnaderna? Under medeltiden kunde en person som 
blivit tagen för stöld bli dömd till döden genom hängning. Idag skulle samma brott 
kanske ge några månaders fängelse. Å andra sidan, en person som år 1308 miss-
handlade en annan person till döds, skulle ha kunnat klara sig med att betala böter, 
medan samma brott idag förmodligen skulle ge många års fängelse. År 1408 kunde 
en man bli dömd till döden för äktenskapsbrott medan det idag inte är ett brott 
alls utan var och ens privatsak.

År 1408 kunde en person bli dömd för trolldom och förgörning, d v s att med nå-
got trolldomsmedel ha försökt att skada eller döda en annan människa. Idag skulle 
ett sådant ”fall” betraktas som ett vansinnesdåd och personen ifråga skulle sin-
nesundersökas och kanske hamna inom sluten psykiatrisk vård. Någon sådan vård 
existerade inte under medeltiden. 

Till de värsta brotten under senmedeltiden hörde högförräderi, mordbrand, stöld, 
dråp, mord på föräldrar eller barn, tvegifte (gift med två samtidigt) och trolldom. 
Generellt sett var det värre att stjäla än att misshandla en människa. Våldsbrotten 
dominerade. Straffen skulle verka avskräckande, så är det än idag. Under medel-
tiden skärptes straffet vid återfall och det stämmer fortfarande. Och omvänt, om 
man är förstagångsförbrytare, blir straffet inte lika hårt. 

Idag kan noteras en skärpning i synen på straff både ifråga om straffnivåerna och 
vad som ska straffbeläggas. Inte minst handlar det om användningen av internet, 
nedladdning av film och musik samt spridning av hot, trakasserier och förtal över 
nätet.

Beviskraven är en annan brännande fråga. Hur ska t ex våldtäkt bevisas om det 
inte är fråga om en överfallsvåldtäkt? Är det kvinnans eller mannens ord som ska 
väga tyngst? Hur kan mannen försäkra sig om att han efter ett samlag, som enligt 
honom ingåtts frivilligt, inte kommer att anklagas för våldtäkt? Och om en kvinna i 
berusat tillstånd blir våldtagen, har hon då bara ”sig själv att skylla”? 



Dödsstraff
Idag är unga människors acceptans av dödsstraffet förvånansvärt hög men kanske 
onyanserad. Hur kan det komma sig? Hur ska man t ex ställa sig till beviskravet? 
Att det är ställt utom varje rimligt tvivel att den till döden dömde är den rätte 
gärningsmannen? 

De flesta människor som fick dödsstraff under medeltiden hade blivit dömda för 
stöld, dråp eller mord. Mord var ett sällsynt brott. Att hänga i galgen som en simpel 
tjuv var vanärande och i vissa fall kunde benådning ske till halshuggning. Halshugg-
ning med svärd betraktades som icke vanärande. Även en avrättad brottsling kun-
de bli begravd i vigd jord (på en kyrkogård) men det hände också att liken grävdes 
ner på galgbacken eller i anslutning till den.
 
I Sverige avskaffades dödsstraffet år 1921 i fredstid och 1972 även i krigstid. Den 
siste som avrättades var Alfred Ander som dömts för rånmord och han giljotinera-
des på Långholmen i Stockholm 1910.
 
Enligt Amnestys rapport från april 2007 har 69 länder fortfarande kvar dödsstraffet 
medan 11 länder har avskaffat det för samtliga brott utom svåra brott i krigstid.



Din gorvarg!!!!!

Stadens prostituerade fick inte bära guld eller 
silver, gråskinn (ekorrskinn) eller annat dyrbart 
skinn i sin dräkt. Bakom smeknamn som Ingrid 
Honungspottan, Anna Svandunet och Litet och 
gott finns förmodligen en prostituerad kvinna. 
De prostituerade betalade till och med skatt, 
det kan vi utläsa från skottelängderna, de kom-
munala skattelängderna.

Andra fula ord under medeltiden var:
Gortjuv (slakttjuv), agnabak (sädestjuv), lumpe-
hund, trollkarl, skamsäck, stympare, bredmun, 
fyllmärr, korpmat, kasevarg (mordbrännare) 
och gorvarg (boskapsdråpare).

CASE 1

Son av hynda …
Om lögner, tillmälen och fula ord

Att använda nedsättande ord om någon var 
straffbart enligt Rådstugubalken i Magnus 
Erikssons stadslag. Straffet var böter och kun-
de man inte betala blev påföljden kroppsstraff 
vid stocken (skampålen) och i vissa fall för-
visning från staden. Några av de nedsättande 
orden var som följer:

Förvunnen (överbevisad) tjuv
Förvunnen mördare
Förvunnen lögnare
Förvunnen skökoson (son av prostituerad)
Förvunnen mordbrännare
Förvunnen son av hynda (hundtik)
Förvunnen träl (slav)
Förvunnen horkona eller sköka (gällde endast 
för ärbara kvinnor)
Förvunnen trollpacka eller förgörerska 

Det blev en mildare dom om ordet förvunnen, 
överbevisad, inte användes.

Att tjuv räknas upp först i listan är nog ingen 
slump. Stöld ansågs vara värre än både miss-
handel och rån och kunde bestraffas med 
döden, stympstraff (hand eller öra) eller böter. 
Rån förmodades ske öppet medan stöld sked-
de i lönndom (hemlighet) och det räknades 
därför som allvarligare.

Läs mer
Sexuellt umgänge före äktenskapet och prosti-
tution var i sig inte straffbart men om kvinnan 
blev med barn kunde hon förvisas från staden. 
Att vara född utanför äktenskapet var skamligt 
och ett socialt handikapp. Personen ifråga hade 
en starkt begränsad arvsrätt och inom hant-
verket var det omöjligt för en man av ”oäkta 
börd” att starta ett hantverk, d v s bli sin egen 
mästare. Om föräldrarna gifte sig ”bättrades” 
barnet, d v s det räknades som äkta.

Kommentar: den som hängdes i galgen var 
ofta en man dömd för stöld och denne blev 
sålunda korpmat.

Medeltidsmänniskan var kanske lika rädd för 
bränder som för krig. Straffet för mordbrand 
var döden. På slutet av 1400-talet dömdes 
Gunilla till levande begravning, satt kvick i jord, 
för upprepad stöld och mordbrand.

Fråga 
Vilka ord som anses nedsättande har givetvis 
med värderingar, klass- och grupptillhörighet 
att göra och i vilken situation orden uttrycks. 
Om en färgad man kallar en annan färgad man 
för svartskalle upplevs det inte som nedsättan-
de men om en icke färgad säger samma sak till 
en färgad kan det vara ett uttryck för rasism. 



Att kalla någon för ”oäkting” (född utanför 
äktenskapet) är idag verkningslöst eftersom 
det för de allra flesta inte har någon betydelse 
om föräldrar är gifta eller inte.

Kan det idag vara straffbart att kalla någon för 
hora, bög, svartskalle, socialfall eller skattesmi-
tare? Hur är det med beviskravet? Är det ned-
sättande mot färgade att kalla chokladbollar 
för negerbollar? Vad säger tillmälena om vårt 
samhälle?

Det är givetvis lättare att bevisa användningen 
av nedsättande ord och förtal i tryckt mate-
rial än i verbala tillmälen. På kvällstidningarnas 
löpsedlar kan man läsa både det ena och det 
andra. Sanningshalten varierar. Får man ostraf-
fat påstå vad som helst? 

Modernt exempel
Den 15 december 2006 vann skådespelaren 
Mikael Persbrandt över Otto Sjöberg, ansvarig 
utgivare på tidningen Expressen, i ett förtals-
mål vid Stockholms tingsrätt. Sjöberg dömdes 
till 80 dagsböter à 1000 kronor samt måste 
betala ett skadestånd till Persbrandt på 75 
000 kronor. Expressen hade påstått att Mikael 
Persbrandt led av akut alkoholförgiftning och 
var intagen för behandling. Ingen av uppgif-
terna var sann.
Jämför med Rådstugubalken XXX. Om dens 
straff, som djärves ljuga äran av någon.

”Den som ljuger äran av en man, eller en kvin-
na, böte sextio marker till treskifte: till målsä-
ganden, konungen och staden, om vittnesbörd 
finns av sex gode män. Förmår han ej böta, skall 
han bliva slagen vid kåken och med ed lova att 
aldrig komma åter till staden; och han komme 
aldrig tillbaka dit utan att bliva halshuggen. Nu 
finns icke vittnen; då värje han sig med tolv 
män. Brister han åt eden, är han fälld till saken.” 
I Rådstugubalken finns också det märkliga 
straffet att slå sig själv för munnen och säga att 
man ljugit. Gärningsmannen fick så att säga äta 
upp sina egna ord.

Vad kostade det?
Om inte bötessumman skrevs ner kunde det 
bli svårt för många att betala. I vissa fall var det 

möjligt att få ett bötesstraff omvandlat till ett 
kroppsstraff även om kroppsstraffet räknades 
som hårdare. 

År 1360 kostade en stridshingst 140 mark och 
en vanlig häst 17 mark. För 60 mark kunde 
man få cirka 17 tunnor tyskt öl av bättre sort!
Marken var ett räknemynt. 1 mark = 8 öre = 
24 örtugar = 192 penningar. 

Ur Vad kostade det? av Lars O Lagerqvist och 
Ernst Nathhorst-Böös.

I det medeltida samhället var skam och vanära 
respektive ära och heder rätt viktiga begrepp.
Vad anses skamligt och vanärande idag och 
varför? Enligt en undersökning igångsatt av fd 
biskopen Bengt Wadensjö tycker många att 
det är skamligt att ha det stökigt hemma när 
man får oväntat besök. Människor som har 

funktionshinder, lider av psykiska besvär eller 
missbruk kan också berätta om skamkänslor 
som de har eller har haft. 
Vad tycker du är skamligt?

Idag-sidan, SvD, 8 oktober och 16 oktober 2007

CASE 1

Stockholms Tänkebok



SKITKORVAR (Fingerad monolog)

Det började med att Katarina, hon som blivit 
änka efter bagaren, började kasta långa blickar 
efter min gubbe, Hans köttmånglare. Och det 
var ett fasligt rännande här i vår bod efter 
korvar. Jag tröttnade en eftermiddag och släng-
de en hink med skulor efter henne. Då skrek 
Katarina att jag minsann fick hålla bättre reda 
på vår gris som hon påstod gjorde sina behov 
utanför hennes bod.
- Jag vill inte sopa undan skitkorvarna, gor-
made hon.
Sådant prat kunde jag inte tåla.
- Nej, du kan steka dem till middag istället för 
att ränna här, svarade jag henne.
Det skulle jag inte ha gjort. Jag skulle ha hållit 
tand för tunga, som mannen min sa efteråt.
 
Katarina flög på mig och drog mig i håret. Jag 
drog tillbaka. 
- Du är efter min man! skrek jag.
- Det är jag inte alls, din dyngloppa! skrek hon.
Jag sparkade henne på smalbenet, hon bet mig 
i näsan.
Det slutade med att vi fick böta båda två för 
hårdragning och okvädingsord.
- Jag vill inte se er här igen, sa borgmästaren.
Vi skämdes båda två. Men kort därefter blev 

Katarina konserverad av bagargesällen Didrik 
från Lübeck. Så nu är hon gift igen och får sina 
bullar varma för Didrik har hett humör han. 
En stilig karl … 

Kommentar
I Stockholm, där man bodde tätt inne på 
Stadsholmen, uppstod gräl mellan människor 
som allt som oftast slutade i rådstugan med 
böter för de inblandade. Hantverkare stod 
mot hantverkare, hantverkarhustru mot hant-
verkarhustru. Ibland drog man varandra inför 
rätta för att vinna fördelar, ära eller för att 
svärta ner den andre. 

Lösspringande husdjur, gemensamma innergår-
dar och problem med sophantering gjorde att 
det var lätt att bli irriterad på sin granne. Gri-
sar som bökade, husmödrar som sprang och 
lånade glöd av varandra, husägare som anmo-
dades sopa gatan utanför sitt hus och se till att 
vattentunnan vid husknuten var fylld ifall elden 
kom lös; allt detta och mycket mer gav upphov 
till argumentation och missnöje. 
Ett för stort intag av öl i samband med kalas 
och gillesfester kunde sluta med slagsmål och 
död. 
Jämför med idag. I vilka situationer blir vi  
irriterade på våra grannar eller andra i vår 
närhet?

CASE 1
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Med trolldom och förgörningar menades kon-
kreta saker som olika trollmedel (t ex troll-
påsar med innehåll av örter, djurtänder, -klor, 
-skelett) och gift.
I Stockholm var det ovanligt med trolldomsfall. 
Endast två personer blev dömda för trolldom 
enligt Stockholms Tänkeböcker under åren 
1474 – 1492. 

Sierskan från Norden
Birgitta Birgersdotter 1303 - 1373, känd ef-
ter sin död som Heliga Birgitta, var en stor 
personlighet och internationell kändis. I sina 

visioner från Gud talade hon mycket detaljerat 
om vad som skulle hända med syndare efter 
döden. Hon varnade människor för att gå till 
siare och trollpackor när de ville få veta något 
om framtiden, hade bekymmer för barnen el-
ler behövde kärleksråd. 

Det ligger kanske en lockelse i att söka upp 
”de kloka” för att få råd och hjälp. Spådamer 
och siare finns än idag. På internet kan man få 
sitt horoskop ställt och mycket annat. Under 
medeltiden erbjöd trollkarlar och trollkonor 
ett alternativ när det gällde sjukdomsbot och 
kärlekslindring. Men man trodde också att de 
trolldomskunniga kunde skada, ställa till med 
missväxt och olyckor av olika slag. Gränsen 
mellan vit och svart magi var flytande. Det vik-
tiga var avsikten. 

Djävulen existerade. Han kunde uppenbara sig 
som en svart katt och sände ut onda andar 
och demoner. Till sin hjälp hade människan 

CASE 2

”skeva må den avundsammes öga, 
sot må komma i trollkarlens näs-
borrar …”Om trolldom och svart magi

Ur Högmålsbalken IV. Om en man eller en kvinna blir tagen med trolldom.
Förgör en man en annan man eller en kvinna, eller en kvinna en annan kvinna, med trolldom 
eller andra förgörningar, så att han eller hon lider döden därav, då skall han steglas och hon 

brännas, om sex vittnen finnas. Eller ock värje han sig med sex mäns ed. Brister han åt eden,
 då är han fälld till saken.

Träskulptur, Heliga Birgitta Foto: Lennart Karlsson



Guds ord, Bibeln, bönen, helgonen och äng-
larna. Det gällde att alltid passa sig, värst utsatt 
för djävulen var man i dödsstunden. Då satt 
den onde på lur för att försöka snappa åt sig 
människans själ. Viktigt var därför att be om 
förlåtelse för sina synder och att få sista smör-
jelsen av en präst. 

På söksajten Google får man upp ca 35 200 
000 träffar om man slår in sökordet voodoo.
Vodun, voodoo eller vodoo, som betyder ande, 
är en naturreligion som praktiseras av ca 60 
miljoner människor. Den innebär förfaders- 
och andedyrkan.  Avarter förekommer.

”I vissa delar av Afrika utspelas fortfarande 
häxprocesser där de anklagade påstås prakti-
sera kannibalism, incest, övergrepp och ritual-
mord på barn.” Under strecket, SvD, 2 september 2007

I Aftonbladet i april 2007 kunde man läsa om 
kvinnliga hallickar som styr prostituerade 
flickor med svart magi. Nigerianska kvinnor 
som tvingas till prostitution med voodoo och 
som, enligt artikeln, nu börjat dyka upp i Skan-
dinavien:
”Förutom att samla in och spara blod, naglar 
och könshår från kvinnan så tar voodoopräs-
ten ibland också ett foto på hennes spegelbild. 
Då kan han kontrollera henne på avstånd. Och 
se och följa hennes rörelser i Europa, säger 
Kalibers reporter Mikael Funke.” 

Radioprogrammet Kaliber i P 1

Suget efter magi
Magnus Erikssons stadslag kom i bruk på mit-
ten av 1300-talet. Med tanke på tidens tän-
kande är det inte så märkligt att det fanns ett 
lagrum för trolldom. Viktigt att komma ihåg är 
att mycket av det som vi kallar vidskeplighet 
under medeltiden var förenligt med tidens 
tänkande och vetenskap.

Idag kan ingen bli dömd för trolldom eller 
svart magi i Sverige. Men hur förklarar man, 
700 år senare, att det fortfarande finns ett så-
dant sug efter magi? 

Vad är det som ligger bakom? Saknar vi en ma-
gisk dimension av tillvaron i vår tillrättalagda 

teknokratiska värld? Den populäre författaren 
Paolo Coelho har sagt att det oförklarliga är 
det viktigaste som finns. 

Eller är det ekonomiska intressen som styr? På 
en sajt kan man t o m köpa voodoodockor för 
olika ändamål – t ex för att få den man älskar 
– och det är förmodligen helt ofarligt. 

Skrock, eller …?
Att inte lägga nycklar på bordet, att inte gå un-
der stegar, att inte trampa på vissa brunnslock, 
att inte slå sönder en spegel … 

Att jämföra med
En biskop i Bergen i Norge dömde år 1325 
Ragnhild Tregagås till att vallfärda i hela sju 
år till heliga platser utanför Norges gränser. 
Ragnhild hade med diverse olika häxkonster 
försökt skilja sin älskare från hans hustru. Men 
straffet var milt. Det hade kunnat sluta med att 
hon blivit dömd till dränkning av myndigheterna.

Spelar helvetet fortfarande en roll i det 
västerländska tänkandet?
Gregory David Roberts, som skrivit romanen 
Shantaram om sitt liv som kriminell, berättar 
att han en gång satt med ett gäng kriminella 
och drack. De började tävla om vem som hade 
den bästa livshistorien. Gregory vann, det av-
görande var att han öppnat en vårdmottagning 
i slummen. De andra sa:
- Vi vet att det finns en plats i helvetet för oss 
när vi dör, men du har en chans att komma 
någon annanstans.    DN Kultur 19 september 2007

TESTA DIG SJÄLV 
Sant eller falskt:
A Ordet häxa förekom inte på medeltiden. 
B Man trodde att vissa människor kunde 
skada andra genom talet, tanken eller ögat, det 
s k onda ögat. 
C Att säga att man lurats av djävulen till att 
begå brott gick inte hem i rätten under med-
eltiden. 
D Kyrkan brydde sig inte om ifall människor 
gick till siare och trollpackor när de hade 
personliga problem. 
E Att förneka Guds ord (t ex att inte tro på 
skapelseberättelsen) kunde leda till dödstraff. 

CASE 2



CASE 3

Som en tjuv 
om natten …
Om stöld

Vad kostade det?
År 1470 fick man ge två mark för en ko. En 
manskåpa kostade en mark. De kyrkliga före-
målen uppräknade ovan var oerhört dyrbara. 
År 1470 var en mässbok (bok för kyrkan) värd 
30 mark. Och år 1480 kostade en transport 
med skepp mellan Stockholm och Kalmar 30 
mark.  
Marken var ett räknemynt. 1 mark = 8 öre = 
24 örtugar = 192 penningar. 

Ur Vad kostade det? av Lars O Lagerqvist och 
Ernst Nathhorst-Böös.

Dömda till döden i Stockholm mellan 
1 juli 1476 och december 1482: 
Peder Eriksson för att ha stulit en kista och en 
tröja av sarduk (ett slags tyg).
Mårten Jönsson för att ha stulit en ko.
Anders Nilsson för att ha stulit en kittel på 2 
pund (knappt 1 kilo).
Peder Jakobsson för att ha stulit en silversked 
och 4 mark penningar.
Kurt ”borgmästare” för att ha stulit en kjortel 
och en kappa. Samt kyrkotjuvarna Erik Olsson, 
tillsammans med Henrik Olsson, för att ha stu-
lit 67 mark penningar, 7 silverskedar, 8 silver-
knappar, en vitfodrad kåpa, en kalk, en patén, 
1 mark penningar samt en liten och en stor 
kanna. Dessutom stal de en Mariabild, silver, 
ett korallradband, ett kors, en silverbeslagen 
kristall samt pengar från Örebro kapell och 
S:ta Gertruds kapell vid Västerås. 

Ur I medeltidens Stockholm av Göran Dahlbäck.
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Illustration från Tjuvabalken, M E:s landslag



Stöld var, generellt sett, värre än misshandel, 
dråp och i vissa fall mord men man kunde 
slippa undan med böter eller kroppsstraff. 
Det berodde på det stulnas värde och om det 
var första eller andra gången personen ifråga 
begick stöld. En tjuv kunde undgå dödsstraff 
om det stulnas värde understeg 1 mark (el-
ler ½ mark om det rörde sig om stöld i ett 
badhus, från sin egen herre eller från kyrkan). 
Vid ”andra resan” skulle tjuven avrättas. Trots 
detta förekommer i praxis tjuvar som redan är 
dömda upp till fem gånger.  
Det kunde finnas förmildrande omständighe-
ter. Ett exempel är pigan Margit som år 1479 
lockades av sin matmor Katarina, Henrik över-
skärares hustru, att från Lars kanngjutares käl-
lare stjäla tre kannor öl på S:ta Katarinas dag. 
Det blev Katarina som dömdes till böter för 
sin och pigans räkning.
 
Att man såg så strängt på egendomsbrotten 
handlar delvis om att en människas försörj-
ningsgrund hotades om hon utsattes för stöld. 
Det fanns inget socialt skyddsnät på samma 
sätt som idag. Det handlade förstås också om 
att bevara samhällsordningen, det ansågs t ex 
värre att stjäla från sin egen herre. Och det 
sjunde budordet spelade in: Du ska icke stjäla. 
Generellt sett utdömdes mildare straff än vad 
lagen föreslog. Lagen skulle verka avskräck-
ande. Så är det än idag. 

2. TESTA DIG SJÄLV
Vad tror du räknades som förmildrande 
omständigheter under medeltiden:

A Att gärningsmannen var ung (straffmyndig 
var man vid 15 år). 
B Att gärningsmannen var sinnessjuk. 
C Att den brottsliga gärningen inte utfördes 
med vilja (det fanns inget direkt uppsåt). 
D Att gärningsmannen kände vrede vid brotts-
tillfället.
E Att gärningsmannen handlat i nödvärn (för 
att skydda sig själv eller andra). 
F Att djävulen lurat eller frestat gärningsman-
nen att begå brott. 
G Om en dödsdömd kvinna var gravid sköts 
verkställandet upp tills hon fött barnet.
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Trygghet och släktets fortbestånd betydde för-
modligen mer för medeltidsmänniskan än kär-
lek och personlig lycka. Man och kvinna hade 
olika sysslor på gården, borgen eller i staden, 
men bådas arbete var lika viktiga för överlev-
naden. Fanns inte tillgivenheten eller kärleken 
där från början så kom den kanske med tiden. 
Olyckliga äktenskap fanns – då som nu – men 
då gick det inte att skilja sig i vår mening. Man 
kunde i vissa fall få biskopens tillstånd att 
slippa leva tillsammans men det gick inte att 
gifta om sig. Tvegifte betraktades som ett av de 
värsta brotten.

Sedlighetsmålen var rätt så många. En man 
fick inte fresta eller locka en ungmö till sam-
lag (mökränkning). Då kunde straffet bli fyrtio 
mark i böter. Våldtäkt däremot var bestraffat 
med döden. 
Äktenskapsbrott kallades för hor, enkelt eller 
dubbelt. Värst var dubbelt hor, när båda var 
gifta men inte med varandra. Den bedragne 
mannen kunde kräva rätt till både hustruns 
och hennes älskares liv men han kunde också 
nöja sig med böter. Om däremot en ogift 
kvinna gjorde hor med en gift man kunde bara 
böter komma ifråga och då fick den bedragna 
hustrun en fjärdedel av dem. 
Om parterna inte kunde betala, skulle, med la-
gens ord: en snara läggas omkring hans lem och 
stadens stenar läggas på henne, och så skall hon 
leda honom omkring i staden, och sedan skola de 
med ed lova att aldrig komma åter till staden.

Fråga
I Tänkeböckerna finns många fall med kvinnor 
som dömts till stadens stenar och förvisning 
från staden men inget om mannens skamstraff. 
Hur kan det komma sig? Fanns det ekono-

miska eller sociala skäl som gjorde att mannen 
lättare ”kom undan” med böter?

De pigor var säkert inte få som förfördes av 
sina husbönder och blev med barn. En del av 
dem kördes på porten med sin horunge, andra 
fick stanna på nåder. 

CASE 4

Otillåtna 
famntag …
Om hor och mökränkning

För att upprätthålla moralen och kontrollera 
om någon fött barn i smyg uppträdde i Stock-
holm vid medeltidens slut sedlighetskommit-
téer, gifta och förmodat ärbara kvinnor som 
gick omkring och ”mjölkade pigorna”, d v s 
kontrollerade om det fanns mjölk i de unga pi-
gornas bröst. Fanns det mjölk men inget barn 
kunde brott misstänkas – barnamord. I botten 
låg inte enbart en sträng moral. Det handlade 
även om att en man (och hans släkt) inte ville 
dra försorg om barn som inte var hans egna.
Det var förmodligen den sociala utslagningen 
som gjorde att ogifta kvinnor som fött barn 
ibland kunde drivas till barnamord stället för 
att träda fram med barnet. Men det var risk-
fyllt, barnamord var belagt med dödsstraff. 

Stadens stenar, SMM Foto: Henrik Hultgren



Läs mer
En del unga kvinnor som idag har blivit utsatta 
för våldtäkt berättar om hur de i domstolarna 
blir skärskådade in i minsta detalj som om det 
är deras eget fel att de har blivit våldtagna. 
”Att de får skylla sig själva” för att de har varit 
berusade eller klätt sig utmanande. Att ett nej 
från en ”slampig” tjej egentligen är ett ja. 
Är mannen fortfarande norm? Utgår man ifrån 
att kvinnan klär sig för mannen? Kan inte en 
kvinna klä sig utmanande/vackert/fräckt för sin 

egen skull eller för en annan kvinnas skull? Är 
en berusad kvinna ”ett lovligt byte”? Vill män 
”alltid ha sex”?
 
Det förekommer varje år en del rätt så spek-
takulära rättsfall om våldtäkter och slagsmål 
som hänt under midsommarhelgen. Mycket 
alkohol finns med i bilden.
   
Sök på ”stening till döds” på sajten Googles 
och du får upp ca 11 700 träffar. Stening till 
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döds tillämpas ännu som straff för både kvin-
nor och män i en del länder och vad gäller 
kvinnorna handlar det om att hon t ex har fött 
utomäktenskapliga barn.

Ärmgard, hustru till Jöns Olsson, och 
Lille Anders. Ur Tänkeboken år 1475:
”lille Anders låg i sängen med löst nästekläde i 
skjortan och skuffat hosorna neder om knäna 
och hon (Ärmgard) var i särken.”

Lille Anders och Ärmgard blev tagna på bar 
gärning av Henrik stadstjänare. Lille Anders 
försökte muta stadstjänaren med pengar för 
att han skulle hålla tyst. Men det lyckades inte. 
Den otillåtna kärleksstunden slutade med att 
Anders fick betala böter och att Ärmgard bar 
stenarna och visades ur staden. Som gift kvin-
na hade hon svårt för att betala böter. Hennes 
man hade kunnat betala dem men ville eller 
kunde inte. Så fick Ärmgard lämna hem, barn 
och man och klara sig utanför stadens beskydd 
och trygghet. (Det hände att personer som 
fått lämna staden kom tillbaka och att de då 
slapp det dödstraff som lagen gjorde gällande.)
Man var pragmatisk när man dömde. Straffar-
bete började användas på 1500-talet men finns 
i vissa fall omnämnt redan i Magnus Erikssons 
stadslag. Straffarbete på 1500-talet kunde 
innebära arbete på Stockholms slott eller i 
Sala silvergruva, att bli stadens bödel eller att 
”spännas för renlighetskärran”, d v s ta hand 
om latrintunnorna.

Idag blir ingen i Sverige, eller i varje fall mycket 
få, upprörd över att ogifta unga kvinnor föder 
barn. Men liksom på medeltiden blir de flesta 
av oss upprörda över barnamord. Ta till ex-
empel ”fallet Bobby” år 2005. (Bobby var en 
pojke som misshandlades till döds av sin mor 
och styvfar.)

Eviga sanningar?
Under förkristen tid hände det att man satte 
ut nyfödda flickor i skogen för att de skulle dö. 
Varför? 

Diskutera om det finns ”eviga sanningar” om 
rätt och fel. 

Vad är moral? Även kriminellt belastade per-
soner har moraliska värderingar. I våra fäng-
elser har t ex de som förgripit sig på, skadat 
eller dödat ett barn låg status bland övriga 
intagna. Vilka typer av brott hamnar ofta på 
kvällstidningarnas löpsedlar?

Kärlek i fel säng, ett fall från 1584
Hustrun till Ludvig och Ivar, Hans trumpetares 
son, hade ihop det. Ludvig kom hem en dag 
och upptäckte dem i sängen och slog ihjäl Ivar. 
Ludvig blev varken dömd för dråp eller mord 
– han gick fri. Hans trumpetare yrkade på att 
hustrun skulle dömas till döden. Så blev det 
inte.  Den otrogna hustrun fick istället stå vid 
kåken och bli offentligen piskad. En förmild-
rande omständighet var att hon hade tre små 
barn. 

Det kunde också vara tvärtom. Att rätten 
ville utdöma dödstraff men någon närstående 
till den dömde bad för dennes liv och rätten 
benådade. Böner var mycket vanliga för att få 
igenom benådning och mildare straff.

Läs mer
Våld i relationer idag
I Sverige blir långt fler kvinnor än män varje 
vecka misshandlade och/eller dödade av en 
man som hon har eller har haft ett förhållande 
med. Ofta finns gemensamma barn med i bil-
den. Hur förklarar man detta? Är människan 
fortfarande en primitiv varelse där t ex svart-
sjuka och hämnd styr hennes handlingsmöns-
ter snarare än förnuft och tolerans? ”Halkar” 
människans känslor efter?

Kättja, otillåten lusta, var en dödssynd och den 
Heliga Birgitta var inte nådig i sina visioner av 
vad som kunde hända med en äktenskapsför-
bryterska efter döden, i skärselden eller i hel-
vetet. Hon säger:
”Hennes bröst sticks som av igelkottens 
skinn, vars taggar tränger in i hennes kött och 
obarmhärtigt sargar det. Hennes armar och 
andra lemmar, som hon så vällustigt utsträckte 
för att famna den älskade, är som två ormar 
vilka snor sig om henne och obarmhärtigt för-
tär och biter henne. … Hennes sköte pinas så 
ömkligen, som om den vassaste påle vore in-
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driven i hennes naturliga lem och stöttes med 
all kraft för att tränga längre in. Hennes ben 
och knän är den hårdaste och stelaste is och 
känner ingen ro eller värme. Hennes fötter, 
på vilka hon ilade till sitt nöje och drog andra 
med sig, står liksom på de vassaste rakknivar 
vilka oupphörligen skär henne …”

Läs mer
De sju dödssynderna
Enligt den romersk-katolska kyrkan var de sju 
dödssynderna följande:
Högmod (att man framhäver sig själv, gör sig 
förmer än man är, glömmer bort Gud)
Girighet
Vällust (kättja, ond lusta)
Avund
Frosseri
Vrede
Likgiltighet

Likgiltighet
Diskutera varför likgiltighet var en dödssynd. 
Idag pratar man om att människor inte har så 
mycket civilkurage, d v s få människor vågar 
ingripa i en brottssituation. Därför blir per-
soner som har ryckt in och hjälpt någon i en 
brottssituation uppmärksammade och ibland 
belönade av polisen. 
 
Vid bråk och misshandel med dödlig utgång 
och med många inblandade skyller ibland gär-
ningsmännen på varandra. Om det inte går att 
peka ut gärningsmannen/männen och ingen 
erkänner sig skyldig hur ska rätten döma då? 
Ska alla dömas eller ska alla frikännas? Vad 
tycker du?

Vrede
Brottsförebyggande rådet, Brå, säger att tonår-
ingar som dödar andra tonåringar är ovanligt. 
I Sverige inträffar det endast en till två gånger 
per år. Däremot har anmälningarna av vålds-
brott bland unga ökat. Vad kan det bero på?
Bland vissa unga män är det inne att slåss i 
grupp, en del tillhör s k firmor. Att lösa konflik-
ter med hjälp av samtal och samförstånd anses 
som töntigt och mesigt. Hur kan det komma 
sig? Handlar det om tonårens behov av pro-
test mot vuxenvärldens normer eller om att få 
uppleva spänning? Vad tror du?

Fråga
Ska det vara belagt med straff att inte ingripa i 
en brottssituation om man har möjlighet?

3. TESTA DIG SJÄLV 
Sant eller falskt:
A Ett oäkta barn ”bättrades” och räknades 
som äkta om föräldrarna gifte sig. 
B Om en gift kvinna var otrogen fick hon ändå 
behålla sin morgongåva (den gåva hon enligt 
lagen hade rätt att få på andra bröllopsdagens 
morgon av sin make.) 
C Den katolska kyrkan statuerade att ingen 
fick tvingas till giftermål. Båda parterna skulle 
vara överens. 
D När en kvinna gifte sig blev mannen hennes 
förmyndare. 
E Böner från närstående var vanliga när det 
gällde att påverka rätten att utdöma ett mil-
dare straff.  



OVANLIGA FALL
Severin Brun som dömdes till döden 
för sjöröveri.
Tänkeboken i februari år 1527:
”Ther fore kunde the gode men i rådhet ing-
elunde veria honom ther fore, at han ju var en 
siöö röffuare och hade inghen herre for han-
den, som honom forsuara (försvara) kunde.”

Menade domstolen att om Severin Brun haft 
en herre (husbonde) som givit honom order 
om sjöröveri så hade saken kommit i ett annat 
läge? Förmodligen var det ovanligt med en-
skilda fall, som detta, av sjöröveri. Nu dömdes 
Serverin Brun till döden men innan han skulle 
avrättas försökte han begå självmord genom 
att skära sig med en stor kniv.

Den vackre tjuven
Berend Torlefsson som blev benådad från 
dödsstraff till stupan för stöld. Torlefsson hade 
stulit bl a tyg av silke.

Tänkeboken i november år 1504:
”Tha fore hans vngdom (ungdom) schul ok 
ansichte, ath Gud hanom vel schapt (välskapt) 
hade, vppa tet han matte komme til betring 
(bättra sig), dömptes han til stwpan til eth fulth 
badh och forswerie (försvinna från) stadin.”

Fallet är unikt.  Att gärningsmannen var ung 
var en förmildrande omständighet. Berend 
Torlefsson var både ung och vacker därför be-
nådades han. Under medeltiden, och även se-
nare, var skönhet ett uttryck för godhet, fulhet 
ett uttryck för ondska. I den kristna konsten 
gestaltades t ex helgonen som ytterst sköna, 
med stilrena, milda drag. De onda var fula med 
grova och klumpiga drag. 

Den gode, den onde, den fule … 
Diskutera 
Hur är det inom vår tids populärkultur, t ex 
filmen? Skildras bovarna som osympatiska och 
fula? Kommer de från ett visst geografiskt om-
råde eller tillhör de en viss etnisk grupp? 
Behandlas välvårdade och välklädda människor 
bättre? Har vi lättare för att tro på människor 
med ett fördelaktigt yttre? Förklara begreppen 
”gentlemannatjuv” och ”sol-och-vårare”. Har 
de något med belevat sätt och snyggt yttre att 
göra?

Detalj från Sankt Göransgruppen, Storkyrkan, Stockholm 
Foto:  Anders Qwarnström



FACIT TILL TESTA DIG SJÄLV

1.TESTA DIG SJÄLV 
Sant eller falskt:
A SANT Ordet häxa är belagt i Sverige först år 1667. Termer som användes för utövare av häxeri 
och trolldom var bl a trollkarl, trollkona, spåman, andebesvärjare, ormdövare, giftblandare.
B SANT I Finland kunde man skydda sig mot det ”onda ögat” bl a med orden ”skeva må den 
avundsammes öga, sot må komma i trollkarlens näsborrar”.
C SANT
D FALSKT
E SANT

2. TESTA DIG SJÄLV 
Vad tror du räknades som förmildrande omständigheter under medeltiden:
A JA
B JA
C JA
D TVEKSAMT Vrede kunde faktiskt räknas som en försvårande omständighet, ett bevis för det 
onda uppsåtet. Men det kunde även vara en förmildrande omständighet (några fall finns i Tänke-
böckerna). Olaus Petri på 1500-talet skriver i sina Domarregler att vrede kunde vara förmildrande.
E JA Det var en förmildrande omständighet om nödvärnet kunde bevisas men inte säkert för det 
att straffet blev lägre.
F NEJ
G JA

3.TESTA DIG SJÄLV
Sant eller falskt:
A JA
B NEJ
C JA
D JA Detta upphörde i Sverige först på 1870-talet.
E JA
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