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Blod, kött och tårar handlar om människors förståelse av kroppen på
1600- och 1700-talen. Avhandlingen bygger på omkring 800 rättsliga
utredningar av magi och tidelag, mord och dråp, barnamord och
utomäktenskapliga havandeskap. I det dåtida Sverige utgjorde de
berörda brotten allvarliga synder. Utifrån vittnesmål och angivelser
rörande dem utforskas bland annat den tidigmoderna tillvarons
religiösa sidor. Hur upplevde människor Djävulens förledande
påverkan? Hur tolkade de sina samvetskval i relation till Gud? Även
andra aspekter av kroppsligheten närmas. Samband mellan
förnimmelser, förstånd och affekter uppmärksammas, liksom
upplevelser av sjukdom och funktionshinder. Kvinnors erfarenheter av
graviditet, missfall och förlossningar ägnas särskild uppmärksamhet.
Och så diskuteras de känslomässiga och andliga behov som det
rättsliga tinget kunde fylla för dem som trädde inför rätta med
vittnesmål och angivelser. Genom att människors förståelse av kroppen
i det tidigmoderna Sverige avtäcks, avtecknar sig också en ny bild av
dåtidens människor och de behov de hade av sina kroppar.
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Abstract
Blood, Flesh and Tears. The Lived Body in Sweden, c. 1600–1750
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Palmsöndagen 1714 påträffades ett barnlik hos Ingrid Gutt-
ormsdotter och Hans Larsson. Det var i samband med att det 

hölls marknad i närheten av deras hem. Liket identifierades snart som 
Olof Perssons nyligen begravda dotter och vid vintertinget i Enonteki 
påföljande år kom Ingrid och Hans att anklagas för att ha grävt upp 
henne. De misstänktes ha haft för avsikt att använda liket för magiska 
syften. Parallellt med denna anklagelse kom utredningen av makarna 
emellertid att också kretsa kring om Ingrid även hade gjort sig skyldig 
till fosterfördrivning. Mot denna andra anklagelsepunkt försvarade hon 
sig med att förklara att hon hade drabbats av missfall, eftersom hon 
hade blivit så förskräckt när barnliket hade hittats. Ingrid berättade att 
hon av förskräckelse ”så rörder och kranck blifwit, att hon sedan ingen 
hällsosam dagh hade tills dess hon i Wåhrdagene sidst i Aprill Månad 
om siider med een stoor smärta födt een Missfödzel”. Hon menade att 
hennes havandeskap hade varit långt framskridet och att det dödfödda 
barnet var en pojke. Trots att barnet var dödfött och odöpt hade hon 
sedan sökt få det begravt på kyrkogården. Det vittnade komminister 
Olof Sirma om. Ingrid hade uppsökt honom med en liten kista, men 
när han hade låtit öppna den hade han inte funnit något dött barn däri. 
Kistans innehåll hade, enligt komministern, ingen liknelse ”till något lik 
annat än som liitet sammanluppit blod”. Det inspekterades sedermera 
av rättens företrädare. Även de avfärdade tanken på att ”det Späda 
Kiöttet”, det ”såkallade liiket”, skulle vara en död människokropp; det 
uppvisade inte några mänskliga kroppsdelar. Två personer som hade 
varit närvarande vid Ingrids förlossning hördes som vittnen, för att både 
kasta ljus över misstanken om magi och frågan om hon hade fött ett 
barn eller inte. Det ena vittnet, Lars Larsson, vittnade att Ingrid under 
förlossningen, då hon hade varit mycket försvagad av smärta, hade svurit 
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sig fri från anklagelsen om stöld av barnliket. Enligt honom hade hon 
där och då sagt, att om ”Gud mig nu igenom döden kallar på denne 
Sängen, så må ingen tänka att hwarken iag eller min Man weeta eller 
äro orsaken till det liifz oroandet”. Det andra vittnet, Ella Andersdotter, 
styrkte Ingrids utsaga om att hon hade förskräckts vid åsynen av barnli-
ket och att hon därefter hade insjuknat. Hon nämnde vidare att Ingrid 
hade förlorat medvetandet åtskilliga gånger under den smärtsamma 
förlossningen. Men Ella kunde inte gå i god för att Ingrid hade fött ett 
dödfött barn. Enligt henne visade det som Ingrid hade fött fram inte 
någon mänsklig skepnad; det bestod blott av ”2ne Blod Knippor, stoora 
som en Knyt Näfwe”. Under hela den tid som fallet avhandlades vid 
tinget nekade Ingrid och Hans till båda anklagelsepunkterna, Ingrid 
”med gråtande Tårar”.1 En präst ålades att med hjälp av Guds ord söka 
övertala dem till att bekänna. De båda fortfor dock att svära på att de 
var oskyldiga i sina samveten och inför Gud, väl medvetna om att Gud 
skulle straffa dem med evig pina om de ljög inför rätta.

Det refererade utdraget visar tydligt att det kunde talas utförligt och 
ur olika perspektiv om kroppen inför rätta i det tidigmoderna Sverige. 
Fallet belyser hur en havande kvinnas förnimmelser och känslomässiga 
upplevelser förstods kunna återverka på både hennes kropp och på den 
ofödda kropp som hon bar i livmodern. Det illustrerar hur denna ofödda 
kropp kunde definieras och värderas olika beroende på hur den såg ut. 
Och så framgår att Gud uppfattades kunna ingripa i människors liv, 
både under barnsbörd och vid tingsförhandling. Kulturhistoriker som 
har undersökt tidigmodernt rättsmaterial har emellanåt uppmärksam-
mat liknande utsagor om kroppsliga upplevelser. De har diskuterat hur 
människor som anklagades för olika brott kunde urskulda sig genom att 
hävda att de hade blivit förledda av djävulen, men också att de kunde 
beskriva plågsamma samveten och gråta ymnigt när de väl stod inför 
rätta.2 Ibland har det gjorts för att ge kött och blod åt de människor 

1 Enonteki 1715, barnamord, citat från s. 22, 23, 26, 27, 28. Jag hänvisar genomgående till rättsfall 
genom att, som här, i en samlad not skriva ut ort, år, brottsrubrik samt sida, i de fall jag hänvisar till 
tryckt källmaterial. Fallen är förtecknade i respektive brottskategoris fallsamling i Appendix 1-5.

2 Se ex. Jonas Liliequist, Brott, synd och Straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet (Umeå 
1992), s. 98; Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880 
(Lund 1997), s. 90; Malin Lennartsson, I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets 
Småland (Lund 1999), s. 246, 300.
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som kärade och vittnade, ibland för att kunna tolka deras utsagor som 
narrativa strategier. Beskrivningar av blod, kött och tårar har dock inte 
stått i fokus. Rättsliga utsagor om kroppsliga upplevelser har inte tidigare 
analyserats i egen rätt ur ett existentiellt perspektiv, men i föreliggande 
avhandling avser jag göra det. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur människor i Sverige 
förstod att deras kroppar fungerade under den lutherska ortodoxin, 
cirka 1600–1750. Jag vill därmed närma mig en förståelse av kroppens 
betydelse för hur människor ur de breda folklagren och i vardagliga sam-
manhang uppfattade existensen och sin egen tillvaro under perioden. 
För att göra det kommer jag att undersöka hur de i rättsliga samman-
hang beskrev och förklarade kroppsliga fenomen och upplevelser, både 
utifrån hur de beskrev sina egna och andras kroppar. Undersökningspe-
riodens början kring år 1600 sammanfaller med konsolideringen av den 
lutherska ortodoxin. Perioden kännetecknades av en strävan efter att 
skapa religiös enhet. Tidens stora existentiella fråga var hur människor 
skulle kunna bli saliga.3 Även om kyrkans ställning under 1700-talets 
första hälft kom att utmanas av inomkyrkliga väckelserörelser, bestod 
ortodoxins universum intill undersökningsperiodens slut.4 Det var som 
kropp och ande och med hjälp av olika ritualer – såsom dop, predi-
kan och nattvard – som människor tillägnade sig religionens löfte om 
möjlig salighet.5 Det är för att fördjupa förståelsen för de människor 
som levde då, som jag med avhandlingen ställer frågan: hur förstod 
människor att kroppen fungerade? Analytiskt kommer jag att under-
söka deras kroppsförståelse genom att anlägga ett fenomenologiskt 
perspektiv, framförallt med hjälp av begreppet ”den levda kroppen”. 
Jag utgår därmed ifrån att människans existens är grundad i hennes 
kropp och att kroppen är förutsättning och utgångspunkt för hennes 

3 För översikt över ortodoxin, se Martin Berntson et al., Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyr-
kohistoria (Skellefteå 2012), s. 163-196. Om tidens stora fråga, se Kajsa Brilkman, Undersåten som 
förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen (Skellefteå 
2013), s. 12, 51-52, 63.

4 För kyrkans ställning under 1700-talet, se Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering 
och individualisering i svenska skillingtryck 1750-1850 (Lund 2012), s. 201-202. 

5 Om de listade ritualerna under svenskt 1600-tal, se Göran Malmstedt, Bondetro och kyrkoro. Religiös 
mentalitet i stormaktstidens Sverige (Lund 2002), ex. s. 31-33. Om det kroppsliga tillägnandet av 
religionen, se Thomas Kaufmann, ”Die Sinn- und Leiblichkeit der Heilsaneignung im späten Mitte-
lalter und in der Reformation”, i Johanna Haberer & Bernd Hamm (red), Medialität, Unmittelbarkeit, 
Präsenz. Die Nähe des Heils im Verständnis der Reformation (Tübingen 2012).
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upplevelser, för hennes förståelse av sig själv, av andra människor och 
av sin omvärld.6 I det följande kommer jag därför inte att tala om synen 
på kroppen, utan om förståelsen av den – en förståelse som jag tolkar 
som grundad i människors levda erfarenheter. Metodologiskt kommer 
jag att utifrån domböcker undersöka den förståelse av kroppen som 
kommer till uttryck i människors beskrivningar av upplevelser, både 
deras egna och andras, genom de orsakssamband som däri utstakas 
mellan förnimmelser, återverkningar och handlingar.

Ett sätt att specifikt närma sig förståelsen av hur kroppen fungerade 
för tidigmodernt vidkommande är att göra det med hjälp av tidens 
definition av fysiologi. Den dåtida fysiologin var en teoretisk vetenskap 
som förklarade hur den levande kroppen fungerade. Fysiologin under-
sökte hur mänskligt liv blev till och animerades samt hur och varför 
människokroppen upphörde att leva. Den undersökte orsakssamband 
rörande sjukdom och bot, smärta och lindring. Fysiologin var även 
läran om hur kroppen fungerade i förhållande till sin sinnliga varsebliv-
ning av den yttre omgivningen, i förhållande till sitt inre medvetande 
och om hur affekter förmedlade mellan yttre och inre (det vill säga det 
som idag kan benämnas perception, emotion och kognition).7 Istället 
för att studera vetenskapliga förklaringar av hur kroppen fungerade, 
kommer jag emellertid att undersöka hur människor beskrev upplevda 
fysiologiska orsakssamband i rätten. I ljuset av den anförda definitionen 
kan det inledande fallet läsas som ett slags fysiologisk fallberättelse, 
om än med grund i kroppsligt levd erfarenhet istället för medicinsk 
observation. I Ingrids fall beskrivs ju, bland annat, hur ett tillblivande 
liv kunde definieras, hur en förskräckande syn fick kroppsliga åter-
verkningar – både affektiva och hälsovådliga – samt hur medvetandet 
påverkades av den starka smärtförnimmelse som förlossningen innebar. 
För att närma mig ämnet för undersökningen kommer jag att dels utgå 

6 Maurice Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception (Paris 1976), s. 234-235, 254-260, 271-280; 
Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen (Frankfurt am Main 2006), s. 59-60, 67. Se även 
Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Paris 2005), s. 171.

7 Den centrala texten på området är Andrew Cunningham, ”The Pen and the Sword. Recovering 
the Disciplinary Identity of Physiology and Anatomy before 1800. I: Old physiology—the Pen”, 
Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and 
Biomedical Sciences (2002). Se även Helen King, ”Introduction”, i Manfred Horstmanshoff, Helen 
King & Claus Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing Concepts of Physiology from Antiquity 
into Early Modern Europe (Leiden 2012), s. 7-10. Jfr SAOB: ”fysiologi”; EDN: ”Physiologie”.
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ifrån den anförda definitionen av fysiologi och dess ämnen, dels ifrån 
existentiella aspekter som var viktiga för dem som levde då. Även om 
jag genom att ställa en fråga om kroppslig funktion knyter an till his-
toria om fysiologi är den tidigare forskning jag har att förhålla mig till, 
inte minst till följd av syftets existentiella anslag, bredare än den som 
i strikt bemärkelse skulle kunna betecknas som historia om fysiologi. 
Den tidigmoderna definitionen av fysiologi tangerar nämligen vad som 
inom dagens historievetenskap utgörs av ett par åtskilda forsknings-
fält, såsom medicin- och patienthistoria, sinnes- och känslohistoria. I 
detta inledande kapitel ska jag gå igenom relevanta delar av nämnda 
forskningsfält, för att dels teckna konturerna av hur den tidigmoderna 
kroppen har undersökts och framställts, dels mejsla ut en syntes av 
de olika fältens respektive perspektiv. På så vis kan den teoretiska och 
metodologiska modellen som gör undersökningens syfte genomförbart 
därefter utvecklas och motiveras. Jag börjar med idé- och medicinhisto-
risk forskning om hur den tidigmoderna kroppen förklarades fungera. 
Sedan övergår jag till hur olika forskningsinriktningar har närmat sig 
kroppsliga, sinnliga och känslomässiga upplevelser i mera vardagliga 
och existentiella sammanhang.

Historia om kropp, sinnen och känslor
Medicin- och idéhistorisk forskning om hur kroppen föreställdes fung-
era i tidigmodern tid är ofta, något förenklat, undersökningar av hur 
antika arv har traderats, utmanats och anpassats för sin samtid. I en 
medicinhistorisk översikt karaktäriserar exempelvis Thomas Rütten den 
tidigmoderna europeiska medicinen som ”an unearthing, appropriation, 
and reworking of older traditions of medicine”. Han skriver vidare att 
dessa ”penetrated deep into folk medicinal practice”.8 I både svensk 
och internationell forskning framhävs i regel två antika auktoriteter, 
Galenos och Aristoteles, som särskilt centrala och levande i tidens 

8 Thomas Rütten, ”Early Modern Medicine”, i Mark Jackson (red.), The Oxford Handbook of The History 
of Medicine (Oxford 2013), s. 61. Se även Lauren Kassell, ”Medical Understandings of the Body, c. 
1500-1750”, i Sarah Toulalan & Kate Fisher (red.), The Routledge History of Sex and the Body. 1500 
to the Present (London 2013).



15

fysiologiska tänkande. Galenos humoralpatologiska förklaring av hur 
kroppen fungerade tillhandahöll, enligt vissa, långt in på 1700-talet 
ett raster för förklaringar och tolkningar av kroppen. Ramverket var 
så djupt förankrat att nya fysiologiska teorier och tolkningsscheman 
hade svårt att få fäste.9 Väl efter att det upphörde att vara medicinsk 
doxa fortlevde det, enligt andra, som ett slags alternativ medicin, 
inte minst inom den så kallade folkliga magin.10 För svensk del har 
humoralpatologins reception och tillämpning påvisats och diskute-
rats av exempelvis Gunnar Broberg och Sten Lindroth. Långt in på 
1700-talet fortfor den galenska humoralpatologin, enligt Lindroth, att 
behärska ”tolkningen av människans konstitution och lidanden, och 
läkedomsörterna var desamma som de varit sedan skapelsen”.11 Den 
empiri som belägger lärans auktoritet i Sverige är medicinska texter av 
exempelvis Andreas Sparrman (adlad Palmkron), Petrus Hoffvenius,  
Carl von Linnés lärare Lars Roberg samt Linné själv.12 Med utgångs-

9 Det är möjligt att en del av det följande – exempelvis beträffande vätskeläran – bör betecknas som 
hippokratiskt. Jag behandlar det dock som galenskt i och med att det, enligt exempelvis Lennart 
Nordenfelt, var Galenos som länkade den samman med aristoteliska arv. Se Nordfelts artikel ”Gale-
nos” i Lennart Nordenfelt (red.), Filosofi och medicin. Från Platon till Foucault (Stockholm 2012). 
Allmänt om den humoralpatologiska läran och dess centralitet i olika tidigmoderna kontexter, se ex. 
Owsei Temkin, Galenism. Rise and Decline of a Medical Philosophy (Ithaca 1973); Nancy G. Siraisi, 
Medieval & Early Renaissance Medicine. An Introduction to Knowledge and Practice (Chicago 1990); 
Thomas Laqueur, Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig (Stockholm/Stehag 
1994)Andrew Wear, ”Medicine in early Modern Europe”, i Lawrence I. Conrad, (red.), The Western 
Medical Tradition. 800 BC to AD 1800 (Cambridge 1995); Fay Bound Alberti, ”Emotions in the Early 
Modern Medical Tradition”, i Fay Bound Alberti (red.), Medicine, Emotion, and Disease 1700-1950 
(New York 2006); Mary Lindeman, Medicine and Society in Early Modern Europe (Cambridge 2010); 
Danijela Kambaskovic, ”Humoral Theory”, i Broomhall, Susan (red.), Early Modern Emotions. An 
Introduction (London 2017); Erica Fudge, Brutal Reasoning. Animals, Rationality, and Humanity in Early 
Modern England (Ithaca 2019), kap 1. Termen ”humoralpatologisk” ska emellertid, enligt Annelie 
Drakman, vara behäftad med vissa teleologiska problem, varför hon istället använder begreppet 
förbaktereologisk medicin om medicinska förklaringsmodeller före 1800-talet. Jag använder dock 
den traditionella termen, eftersom jag varken söker påvisa förändring över tid eller håller mig strikt 
inom en medicinsk kontext. Jfr Annelie Drakman, När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, 
miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt (Uppsala 2018), s. 12 not 4.

10 Robert Jütte, Geschichte der alternativen Medizin. Von der Volksmedizin zu den unkonventionellen Therapien 
von heute (München 1996), s. 68-78; Eva Labouvie, Andere Umstände. Eine Kulturgeschichte der Geburt 
(Köln 1998), kap. 1; Eva Labouvie, ”Der Leib als Medium, Raum, Zeichen und Zustand. Zur 
kulturellen Erfahrung und Selbstwahrnehmung des schwangeren Körpers”, i Paul Münch (red.), 
”Erfahrung” als Kategorie der Frühneuzeitgeschichte. Historische Zeitschrift (München 2001).

11 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden (Stockholm 1997), s. 402.
12 Lindroth (1997), kap. 8; Gunnar Broberg, ”Mat och levnadskonst. Arkiater Linné ger goda råd”, Lychnos. 

Årsbok för idé- och lärdomshistoria (Uppsala 2005), s. 161-171. Se även Charlotte Christensen Nugues, 
”Skolmedicinen i det medeltida Sverige”, i Gunnar Broberg (red.), Til at stwdera läkedom. Tio studier i 
svensk medicinhistoria (Lund 2008), s. 67-68; David Dunér, Tankemaskinen. Polhems huvudvärk och andra 
studier i tänkandets historia (Nora 2012), s. 218-219. Också Claes Ekenstam, som diskuteras utförligare 
nedan, har iaktaggit detsamma som Lindroth. Enligt honom var den humoralpatologiska läran ”ännu på 
1700-talen den naturliga referensramen för de flesta medicinska framställningar”. Se Claes Ekenstam, 
Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950 (Hedemora 2006), s. 194.
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punkt i den humoralpatologiska modellen förklarades kroppen vara 
en enhet sammansatt av materia och ande, som fungerade i relation 
till hur den påverkades av naturliga respektive icke-naturliga ting. 
Till dessa hörde de fyra elementen eld, vatten, jord och luft och 
deras respektive kvalitéer. Hit hörde de fyra kroppsvätskorna blod 
och slem, gul och svart galla samt deras kvantitativa uppsättning 
och inbördes relation till varandra. Hur dessa ting relaterade till 
varandra inom givna kroppar förklarade i förlängningen deras res-
pektive sammansättning, som i slutändan avgjorde hur de fungerade 
individuellt. Den i kroppen dominerande vätskan betingade vidare 
det huvudsakliga temperament som en människa hade, det vill säga 
huruvida hon tenderade att vara melankolisk, sangvinisk, kolerisk 
eller flegmatisk. Övermått av någon av kroppsvätskorna förklarades 
resultera i obalans. Denna kunde justeras genom utflöden av vätskor 
eller affektiv reglering.13 Till följd av att det humoralpatologiska ram-
verket till stor del förklarade fysiologiska processer med hänvisning 
till kroppens vätskor, betecknas den tidigmoderna kroppen i idé- och 
medicinhistorisk forskning ofta som ett slags ”vätskebaserad enhet”, 
som skulle vara ”flödande” och ”öppen” för att fungera.14 Såsom 
öppen har denna kropp också betecknats med hänvisning till att den 
förklarades vara så starkt mottaglig för perceptuell påverkan. Utifrån 
aristotelisk psykologi och affektlära förklarades exempelvis att ögats 
förnimmelser bokstavligen inpräntades på människans inre före-
ställningsförmåga, varefter affekter aktiverades i den sensitiva delen 
av själen.15 Enligt Leif Runefelt, som har studerat det ekonomiska 
tänkandets människouppfattning under svensk stormaktstid, var 
den aristoteliska affektläran den rådande psykologiska teorin under 

13 Renodlingen bygger på Klaus Bergdolt, Leib und Seele. Eine Kulturgeschichte des gesunden Lebens 
(München 1999), s. 218-223; Kambaskovic (2018).

14 ”Vätskebaserad enet” är ett försök till översättning av ”humoral entity”. Hermann Roodenburg 
betecknar tänkandet kring kroppens funktion som grundad i ”humoral determinism”. Se Hermann 
Roodenburg, ”The Body in the Reformations”, i Ulinka Rublack (red.), The Oxford Handbook of the 
Protestant Reformations (Oxford 2017), s. 652 och där anförd litteratur. Se även Kevin Siena, ”Pliable 
Bodies. The Moral Biology of Health and Disease in the Enlightenment”, i Carole Reeves (red.), 
Cultural History of the Human Body in the Enlightenment (Oxford 2010), s. 34-36; Drakman (2018) 
s. 184.

15 Renodlingen bygger på Stuart Clark, Vanities of the Eye. Vision in Early Modern European Culture 
(Oxford 2007), kap. 1.
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1600-talet.16 En liknande bild har Bo H. Lindberg tecknat i sin studie 
av föreställningar om människan i tidigmoderna juridiska avhand-
lingar, lagtexter och förarbeten till dessa.17 Till tals i deras studier 
kommer bland andra ovan nämnde Andreas Palmkron, men även 
Sigfrid Aronius Forsius och Samuel Pufendorff. Både den galenska 
humoralpatologin och den aristoteliska affektläran har alltså visats 
ha varit förhärskande inom vetenskapligt tänkande om kroppen. Vi 
vet dock inte hur fysiologiska processer förstods av de bredare fol-
klagren. Bilden av hur antika arv reproducerades och anpassades i 
olika kontexter genomsyrar inte bara stora delar av den forskning 
som har undersökt tidigmoderna vetenskaper, utan även den som har 
behandlat efterföljande tider. De som har undersökt skapandet och 
etablerandet av en ny fysiologi tar ofta avstamp i de ovan skisserade 
förklaringarna av kroppens fysiologi och förutsätter dessa, för att 
kunna förklara hur de ersattes av nya modeller.18 Det problematiska 
med dessa framställningar är att de emellanåt tecknar ett slags all-
mängiltig bild av hur kroppen uppfattades fungera under tidigmodern 
tid, men som i slutändan bygger på hur kroppen förklarades på en 
lärd nivå. För att på ett adekvat sätt kunna förstå hur nya fysiologiska 
förklaringsmodeller ersatte gamla, bör rimligtvis de gamla studeras i 
egen rätt och på bred front.

Parallellt med betoningen på hur seglivat det antika arvet var, 
framställs emellertid i vissa arbeten särskilt perioden från 1600-talets 
mitt och framåt som en viktig brytpunkt i det fysiologiska tänkan-
dets historia. Mekanistiska förklaringsmodeller om kroppen gjorde 
sig successivt gällande. William Harveys förklaring av blodomlop-
pets funktion och René Descartes karaktärisering av kroppen som 
maskin utgjorde startskotten för ett nytt och naturaliserande fysio-

16 Leif Runefelt, Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk 
stormaktstid (Stockholm 2001), kap. 3.

17 Bo H. Lindberg, Praemia et poenae. Etik och straffrätt i Sverige i tidig ny tid. Bd 1 Rättsordningen (Uppsala 
1992), s. 155-187.

18 Se ex. Maren Lorenz studie av upplysningsfilosofers utopiska förhoppningar om kroppen, Menschen-
zucht. Frühe Ideen und Strategien 1500-1870 (Göttingen 2018), kap. 1. För svensk del, se den scha-
blonbild över 1800-talets första hälfts medicin som tecknas av Anneli Drakman, vilken utgår ifrån 
att antikens humoralpatologiska och klimatmedicinska teorier var relativt konstanta fram till en ny 
medicinsk vetenskap utvecklades. Drakman (2018), s. 19-21. Den tidigmoderna kroppen specificeras 
som öppen på s. 189.
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logiskt tolkningsschema.19 I och med att Descartes svenska anhäng-
are gick segrande ur de så kallade cartesianska striderna i Uppsala, 
kom mekanistiskt influerad fysiologi från och med övergången från 
1600- till 1700-tal, enligt David Dunér, att ”i stort sett bli den helt 
allenarådande medicinska förklaringsmodellen”.20 På obstetrikens 
område slog denna igenom ännu något tidigare, enligt Tove Paulsson 
Holmberg. Hon har undersökt obstetriska manualer skrivna på sent 
1600-tal och tidigt 1700-tal av den i Stockholm verksamme förloss-
ningskirurgen Johan von Hoorn. Dennes alster förutsatte ”en meka-
nisk kroppsbild”.21 Denna kroppsbild grundades i antaganden om att 
både världen och kroppen fungerade enligt samma mekaniska och 
hydrauliska lagar om materia och rörelse. Borta var därmed humoral-
patologins livsbetingande ande och element. Kroppen tolkades istället 
som en organism, som var sammansatt av flytande och fast materia i 
rörelse.22 I forskning om iatromekaniker liknas kroppen, analogt med 
hur den liknades av iatromekanikerna själva, vid en ”maskin” eller 
en ”automat”. Också dessa konstateranden om mekanismens etable-
ring har emellertid endast belagts genom undersökningar av tidens 
medicinska vetenskaper och praktiker. Dunér skriver om människan i 
allmänna och ospecificerade termer, men hans källmaterial är medicin-
ska alster författade av svenska iatromekaniker, ofta skolade i Leiden 
av Hermann Boerhaave. Det rör sig återigen om Linné och Roberg, 
men även om Nils Rosén von Rosenstein, Olof Rudbeck den äldre 
samt Andreas Drossander, som från 1683 var professor i medicin vid 
Uppsala universitet. Även i förhållande till dem som har påvisat att 

19 Att den förhärskande humoralpatologiska förståelsen av kroppen successivt utmanades och ersattes 
av mekanistiska förklaringsmodeller bildar utgångspunkt för framställningar i Bergdolt (1999), kap. 7; 
Philipp Sarasin, Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765–1914 (Frankfurt am Main 2001); 
Michael Stolberg, ”Der gesunde Leib. Zur Geschichtlichkeit frühneuzeitlicher Körpererfahrung”, i 
Paul Münch (red.), ”Erfahrung” als Kategorie der Frühneuzeitgeschichte. Historische Zeitschrift (München 
2001), specifikt s. 52-56; Michael Hagner, Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn 
(Frankfurt am Main 2008), kap 1; Daniel Schäfer, ”More than a Fading Flame. The Physiology of 
Old Age between Speculative Analogy and Experimental Method”, i Manfred Horstmanshoff, Helen 
King & Claus Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing Concepts of Physiology from Antiquity 
into Early Modern Europe (Leiden 2012). För diskussion om maskinmetaforer som naturaliserande, 
se Lorraine Daston, Against Nature (Cambridge MA 2019), kap. 4.

20 För Descartes-reception i Sverige och cartesianska strider i Uppsala, se Dunér (2012), kap 6, citat 
s. 218.

21 Tove Paulsson Holmberg, Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730 
(Lund 2017), s. 181-182, citat s. 181.

22 Sarasin (2001), s. 47-48, 52-55; Hagner (2008); kap. 1; Dunér (2012), s. 219. 
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humoralpatologin successivt under den tidigmoderna perioden kom 
att ersättas med ett nytt tolkningsschema för hur kroppen fungerade, 
lyser folkflertalets röster med sin frånvaro. I de undantagsfall som 
den bredare allmänhetens kroppsförståelse har berörts av idé- eller 
medicinhistoriker, har den inte undersökts utan blott antagits ha varit 
arkaisk och traditionell. Claes Ekenstams undersökning av forman-
det av den moderna människans individualiserade förhållande till 
sin kropp illustrerar denna tendens.23 Han har, bland annat, studerat 
etikettböcker om pediatrik och sexualitet, det vill säga texter som sökte 
ingripa i människans tillvaro och föreskriva hur hon borde förhålla sig 
till sin kropp. Upphovsmän till de moderna idéerna är ovan nämnda 
Linné och Rosén von Rosenstein. Beträffande de människor som de 
ingripande texterna sökte förändra, skriver Ekenstam att de hyste 
”traditionella attityder”.24 Dessa attityder beläggs i sin tur med hän-
visningar till folklivsforskaren Carl-Herman Tillhagens svepande fram-
ställningar av ”folktron” om kroppen och hälsan i förindustriell tid, 
baserade på Nordiska Muséets folkminnessamlingar. Det rör sig om 
folkloristiska uppteckningar och frågelistor besvarade av människor 
på svensk landsbygd från 1890-talet och framåt. Ett antagande som 
genomsyrar Tillhagens arbeten är att så som det var före det indu-
striella samhällets genombrott, så hade det snart sagt alltid varit i 
”det gamla bondesamhället”.25 Kunskapen om folkflertalets förståelse 
av kroppen i förmodern tid är alltså baserad på muntliga uppgifter 
nedtecknade i modern tid. Det saknas alldeles uppenbart en undersök-
ning med empiri från tidigmodern tid. Det är i sammanhanget vidare 
värt att påpeka att det vid den valda undersökningsperiodens mitt, 
1663, endast fanns åtta svenska och tolv utländska läkare verksamma 
i Sverige, koncentrerade till städerna.26 Det finns därmed anledning 
att söka bredare och djupare, bortom de medicinska professionerna 
och kampanjerna för förändrade beteenden och attityder till kroppen. 

23 Ekenstam (2006), s. 335. Hans tes, presenterad på s. 20, är just att ”Kroppens idéhistoria är historien 
om individualisering och dissociering”.

24 Ekenstam (2006), kap. 3, 4, citat s. 23.
25 Carl-Herman Tillhagen, Folklig läkekonst (Stockholm 1977); Barnet i folktron. Tillblivelse, födelse och 

fostran (Stockholm 1983); Vår kropp i folktron (Stockholm 1989), citat s. 325-326.
26 Tillhagen (1977), s. 1. Antalet läkare var, som Sofia Ling har visat i sin studie av anklagelser om 

kvacksalveri 1770-1870, ännu vid 1700-talets slut ringa. Se hennes Kärringmedicin och vetenskap. 
Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870 (Uppsala 2004).



20 inledning

Det har också gjorts, fragmentariskt, i internationell forskning.
Ett sätt att närma sig de bredare folklagrens kroppsförståelse utifrån 

tidigmodern empiri har sedan 1980-talet varit att undersöka korre-
spondens mellan patienter och läkare. Barbara Dudens Geschichte 
unter der Haut är ett inflytelserikt exempel på en undersökning av hur 
sjukdomar tolkades av de sjuka själva. Hon har framförallt undersökt 
korrespondens mellan kvinnor och en läkare i en tysk stad kring 1730, 
men även de fallberättelser som denne utformade utifrån kvinnornas 
redogörelser.27 Dudens tolkning bekräftar å ena sidan en erfarenhets-
baserad förståelse av kroppen i linje med det humoralpatologiska ram-
verket. Kvinnornas sjukdomsskildringar vittnar om att de uppfattade 
att den dominerande kroppsvätskan avgjorde deras temperament och 
att de blev sjuka när kroppsvätskorna flödade i fel riktning eller stod 
stilla.28 Duden visar å andra sidan att kvinnorna i sina tolkningar gick 
bortom det medicinska ramverket. Kroppens gränser tolkades som 
fragila och porösa och yttre påverkan upplevdes som ”osmotiska utby-
ten” och ”metamorfoser”. Öppenhet i förhållande till omgivningen 
kunde båda anföras för att förklara insjuknande och tillfrisknande. 
Sjukdomsmateria kunde absorberas genom hudens tunna skal, men 
den kunde också sippra ut genom det. Kroppens morfologi uppfatta-
des som löst sammansatt och dess öppningar som utbytbara. Utebliven 
menstruation kunde på så sätt, likt andra uppdämda flöden, justeras 
genom åderlåtning.29 Även avsteg från den humoralpatologiska för-
ståelsen höll sig alltså inom ramen för den. På ett liknande sätt har 
Ulinka Rublack visat att kroppen primärt förklarades i förhållande 
till sina vätskor, men också pekat på humoralpatologiska variationer. 

27 Barbara Duden, Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730 (Stuttgart 
1991). Än tidigare med historisk-antropologiska perspektiv som liknar Dudens – vilka kommer att 
diskuteras framgent – var exempelvis Eduard Seidler, ”Primärerfahrung von Not und Hilfe”, i Heinrich 
Schipperges, Eduard Seidler & Paul U. Unschuld (red.), Krankheit, Heilkunst, Heliung (Freiburg 1978); 
Heinrich Schipperges, Homo patiens. Zur Geschichte des kranken Menschen (München 1985); Dorothy 
Porter & Roy Porter, In Sickness and in Health. The British Experience 1650-1850 (London 1988).

28 Duden (1991), s. 152-163. Än nyligare har Lisa Wynne Smith, utifrån korrespondens mellan 
patienter och läkare under 1700-talet, konstaterat att de korresponderande patienterna öste ur en 
humoralpatologisk repertoar i sina beskrivningar av fluktuationer och uppstoppade vätskeflöden. 
Se Lisa Wynne Smith, ”’An Account of an Unaccountable Distemper’. The Experience of Pain in 
Early Eighteenth-Century England and France”, Eighteenth-Century Studies (2008), s. 462-463. För 
liknande resonemang, se Labouvie (2001); Olivia Weisser, Ill Composed. Sickness, Gender, and Belief 
in Early Modern England (New Haven 2015).

29 Duden (1991), s. 140-145, 163-172.
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Vätskorna tolkades som ”polymorfa”. För att förstå enskilda kroppar 
var det därför viktigt att inte bara vara uppmärksam på hur vätskorna 
flödade, utan också på vilken konsistens dessa hade och huruvida de 
var varma eller kalla, rena eller orena.30 Undersökningar av hur krop-
pen tolkades av de sjuka själva har alltså bekräftat humoralpatologins 
starka ställning som tolkningsschema. Alternativa förklaringsscheman, 
mer eller mindre oavhängiga humoralpatologin, har emellertid även 
uppmärksammats.

Robert Jütte, som utifrån ett brokigt källmaterial har undersökt 
medicinsk praxis i det tidigmoderna Köln, har till exempel påvisat att 
en ontologisk sjukdomsuppfattning löpte jämsides med den humoral-
patologiska. Med utgångspunkt i denna tolkade människor sjukdomar 
och smärtor i termer av plågande väsen som hade tagit sig in i krop-
pen.31 Även Michael Stolberg har uppmärksammat denna uppfattning. 
Enligt honom har den medicin- och patienthistoriska forskningen 
överbetonat tidigmoderna människors upptagenhet vid blod, slem 
och galla och föreställningen att dessa behövde flöda balanserat inom 
kroppen, för att den skulle fungera friktionsfritt. Stolberg menar att 
man framförallt tolkade kroppen på grundval av dess dominerande 
temperament, närmast frikopplat från dessas relation till vätskorna. 
Det var temperamenten som ansågs avgöra den enskildes ”natur”.32 
Den tidigmoderna kroppsuppfattningen bör därför, så Stolberg, 
betecknas som ”monistisk”: en övergripande temperamentsprincip 
betingade hur individuella kroppar tänktes fungera.33 Den människa 
som Stolberg menar tolkade sin kropp i dylika termer var emellertid 
en utbildad person ur samhällets högre skikt, som stod i förbindelse 
med någon av periodens mest uppburna läkare. Källmaterialet i hans 
undersökning utgörs framförallt av korrespondens mellan patienter 
och kända läkare i Berlin, Paris och Lausanne. Stolberg diskuterar det 
aningen snedvridna i att föresätta sig att undersöka hur människor i 

30 Ulinka Rublack, ”Erzählungen vom Geblüt und Herzen. Zu einer Historischen Anthropologie des 
frühneuzeitlichen Körpers”, Historische Anthropologie (2001).

31 Robert Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten. Medizinischer Alltag in der Frühen Neuzeit (München 1991), 
s. 124-125. Se dock även Duden (1991), s. 176-177.

32 Michael Stolberg, Homo patiens. Krankheits- und Körpererfahrung in der Frühen Neuzeit (Köln 2003), 
s. 59-66.

33 Stolberg (2001), s. 40.



22 inledning

allmänhet upplevde sjukdomstillstånd, men därvid endast beakta de 
utbildade och välbärgade. Han parerar med att konstatera att det helt 
enkelt inte finns historiska källor som på ett tillräckligt utförligt sätt 
återger den övriga befolkningens perspektiv.34 Det inledande exemplet 
från 1700-talets Enonteki i Tornedalen bevisar dock motsatsen. Det 
finns alldeles uppenbart källmaterial där folkflertalet kommer till tals 
med beskrivningar av sina och andras kroppar.

De tolkningar av kroppen utifrån människors erfarenheter som 
Duden, Rublack, Jütte och Stolberg har utforskat och framställt vittnar 
sammantaget om att tidigmoderna människors förståelse av kroppen 
till övervägande del var grundad i ett humoralpatologiskt ramverk, 
men att det också förelåg ett visst glapp mellan medicinsk teori och 
praktik och vardagliga upplevelser och tolkningar. Deras studier blir 
därför ständigt återkommande referenspunkter för mig, men de gör 
inte min studie överflödig. Det är inte bara för att det inte finns någon 
motsvarande undersökning för svenskt vidkommande för tidigmodern 
tid, utan också för att de diskuterade studierna samtliga håller sig inom 
en medicinsk kontext. Redogörelser för upplevda fysiologiska proces-
ser kan förväntas ha anpassats till denna och därigenom förmodas ha 
fjärmats från andra, vardagliga tolkningsramar. Religiösa tolkningar 
av sjukdom och smärta uppmärksammas därför sällan i dessa verk. I 
det inledningsvis refererade fallet framgick däremot att Ingrid tolkade 
sin förlossningssmärta och eventuellt nära förestående död i relation 
till Gud. Vidare har patienthistoriska perspektiv på kroppen i regel 
undersökt kroppen isolerat, genom att beakta hur människor tolkade 
sina upplevelser av att vara sjuka. Sinnliga upplevelser eller affektiva 
skeenden som inte åtföljdes av insjuknande har därför inte uppmärk-
sammats. Dylika teman har istället studerats inom ramen för sinnes- 
respektive känslohistorisk forskning, där inte minst den tidigmoderna 
människans religiösa existens också har uppmärksammats. För mina 
syften behöver därför också dessa forskningsfält diskuteras.

34 De tre viktigaste källsamlingarna i Stolbergs undersökning är patientbrev skrivna till Leonard Thur-
neisser (sent 1500-tal), Étienne-Francois Geoffroy (tidigt 1700-tal) och Samuel Auguste Tissot (sent 
1700-tal). Som belägg för ”lägre klasser” inkluderar han brev från studenter, präster i lokalsamhällen 
samt välbärgade hantverkare. Vidare om hans källor, metod och om det svårfångade folkflertalet, se 
Stolberg (2003), s. 21-33.
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Inom sinneshistoria är den övergripande ambitionen att närma sig 
historien genom de undersökta aktörernas sinnen, i kontrast till att 
skriva historier om synen på eller värderingar av ett enskilt sinnesorgans 
förnimmelser.35 Det är så man exempelvis har närmat sig den tidig-
moderna religiositeten. Så har till exempel Philip Hahn, med avstamp 
i protestantiskt instruktionsmaterial rörande predikningar, undersökt 
den åtskillnad som efter reformationen gjordes mellan örats hörande 
respektive lyssnande. Skillnaden låg i att de föreställdes påverka den 
troende människan på olika sätt. Hahn visar att ord och musik endast 
tänktes kunna stärka människans tro om hon lyssnade koncentrerat 
och innerligt.36 Han rör sig emellertid på en normativ nivå och hävdar 
pessimistiskt att det troligen inte går att härleda hur det föreskrivna 
omvandlades till praxis, alltså att som historiker närma sig hur åhörarna 
lyssnade och påverkades därav.37 Kanhända är det på grund av liknande 
skepsis som det inom just det sinneshistoriska fältet – i alla fall rörande 
tidigmodern tid – föreligger fler programmatiska texter med teoretiska 
förslag om hur man som historiker bör gå tillväga, än empiriska under-
sökningar. I dem uppmanas historikern att gå bortom de förgivettagna 
fem sinnena och vara öppen för möjligheten att människor i historien 
kan ha förnummit med fler eller färre.38 Constance Classen menar 
exempelvis att upplevelser av transcendens bör tolkas i termer av ett 
utomkroppsligt, sjätte sinne.39 Företrädare för sinneshistoriska perspek-
tiv problematiserar däremot sällan den kropp, med vilken människor i 

35 Som markering gentemot äldre forskning görs på engelska åtskillnad mellan denna äldre ”history 
of senses” och den egna versionen i termer av ”sensory history”. Se ex. Mark M. Smith, ”Making 
Sense of Social History”, Journal of Social History (2003), s. 841; Wolfram Aichinger, ”Sinne und 
Sinneserfahrung in der Geschichte. Forschungsfragen und Forschungsanstze”, i Wolfram Aichinger, 
Franz X. Eder & Claudia Leitner, (red.), Sinne und Erfahrug in der Geschichte (München 2003), s. 
16-18.

36 Philip Hahn, ”Sinnespraktiken: ein neues Werkzeug für die Sinnesgeschichte? Wahrnehmungen eines 
Arztes, eines Schuhmachers, eines Geistlichen und eines Architekten aus Ulm”, i Arndt Brendecke 
(red.), Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure – Verfahren – Artefakte (Köln 2015), s. 463-465. Se även 
Emily Cockayne, ”Experiences of the Deaf in Early Modern England”, Historical Journal (2003). 

37 Hahn (2015), s. 465. Se även Philip Hahn, ”Nur ‘die augen jhn die ohren’ stecken? Überlegungen zu 
einer Sinnesgeschichte der Reformation”, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (2017), s. 513. För 
liknande pessimism om att det är föga troligt att finna beskrivningar av upplevelser rörande sinnlig 
varseblivning i skriftliga källor, se Mark S. R. Jenner, ”Follow your nose? Smell, Smelling, and their 
Histories”, American Historical Reveiw (2001), s. 342.

38 Se ex. Smith (2003); Aichinger (2003); Jan-Friedrich Missfelder, ”Period Ear. Perspektiven einer 
Klanggeschichte der Neuzeit”, Geschichte und Gesellschaft (2012); Jenner (2001). Icke desto mindre 
fokuserar de flesta studier på enskilda sinnen.

39 Constance Classen, Worlds of Sense. Exploring the Senses in History and across Cultures (London 1993), 
s. 4-5.
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historien blev varse. De undersöker den sinnliga varseblivningen som 
mer eller mindre frikopplad från kroppen. Ett implicit antagande kan 
vara att kroppen antas ha tolkats i humoralpatologiska termer. I Her-
mann Roodenburgs undersökningar är detta explicit; han konstaterar 
att förnimmelseprocesser förklarades i linje med de traderade, antika 
arven.40 Frågor om sinnliga upplevelser har inte ställts till ett material 
där folkflertalet kommer till tals, men föreliggande undersökning kan 
fylla detta tomrum. Men, för att återigen anföra Ingrid Guttormsdot-
ters fall: hon förklarade att hon hade drabbats av missfall av att ha 
förnummit någonting förskräckande. För att till fullo kunna förstå fall 
som hennes – och genom dem den tidigmoderna människans tillvaro 
– behöver också känslohistoriska perspektiv diskuteras.

Inom det känslohistoriska fältet finns ett par studier om fysiologiska 
förklaringar av känslors och affekters återverkan. Stolberg har kortfattat 
undersökt medicinska förklaringsmodeller av hur affekter kunde orsaka 
sjukdom.41 I en mer omfattande studie av människors förhållande till 
fruktan och rädsla på 1600-talet har Andreas Bähr berört hur affekter 
uppfattades kunna återverka på dem. Räddhågade kunde exempelvis 
insjukna i pest eller ungerska sjukan.42 De som kommer till tals i Bährs 
undersökning är emellertid inte de människor ur de bredare folklagren 
vars kroppsförståelse jag vill utforska. Det empiriska underlaget utgörs 
av fiktiva och självbiografiska verk, av filosofiska och religiösa traktater. 
Med utgångspunkt bland annat i religiösa traktater, har Mari Eyice 
närmat sig den tidigmoderna religiositeten i Sverige. Hon har undersökt 
människors känslomässiga relation till Gud under 1500-talet och visat 
att denna förklarades utgå från hjärtat. Hjärtat var både hemvist åt 
gudstron och den punkt varifrån bönen skulle emanera.43 De bönböcker 

40 ”theirs was a physiology still shaped by Aristotelo-Galenic theory”, Roodenburg (2017a), s. 645. Se 
även Hermann Roodenburg, ”The Senses”, i Susan Broomhall (red.), Early Modern Emotions. An 
Introduction (London 2017).

41 Michael Stolberg, ”Zorn, Wein und Weiber verderben unsere Leiber’. Krankheit und Affekt in der 
frühneuzeitlichen Medizin”, i Johan Anselm Steiger (red.), Passion, Affekt und Leidenschaft in der 
Frühen Neuzeit (Wiesbaden 2005).

42 Andreas Bähr, Furcht und Furchtlosigkeit. Göttliche Gewalt und Selbstkonstitution im 17. Jahrhundert 
(Berlin 2013), se ex. 228-312. För vidare studie av affekt och sjukdom, se ex. Marjo Kaartinen, 
”’Pray, Dr, is there a Reason to Fear a Cancer?’ Fear of Breast Cancer in Early Modern Britain”, i 
Jonas Liliequist (red.), A History of Emotions 1200-1800 (London 2012).

43 Mari Eyice, An emotional Landscape of Devotion. Religious Experience in Reformation-period Sweden 
(Åbo 2019), ex. s. 60-63, 173.
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och predikosamlingar som Eyice har undersökt återspeglar dock inte 
hur de som bad eller lyssnade till predikan upplevde att de påverkades 
av att be och lyssna. Även här vet vi mer om föreskrivna förhållanden 
än om beskrivna erfarenheter. Inom den känslohistoriska forskningen 
brukar kroppen inte heller vanligtvis problematiseras. Frågor om käns-
lomässiga eller affektiva upplevelser i förhållande till den kropp som 
upplevde dem har inte stått i fokus. Det kan förstås mot bakgrund 
av att företrädare för fältet framförallt har utforskat just olika teman 
som berör tillvaron, för vilka frågor som tangerar fysiologiska ämnen 
inte är relevanta att ställa.44 Det kan också tänkas vara en följd av ett 
allmänt teoretiskt närmande till neuro- och kognitionsvetenskaper, som 
så att säga utgår från hur kroppen antas fungera och förbiser hur den 
antogs fungera. Därigenom blir frågor om hur historiska omständigheter 
påverkar relationer mellan kropp och känsla eller affekt överflödiga.45 
Allmänt gäller alltså att historiska undersökningar av kroppen, sinnena 
och känslorna har företagits åtskilda från varandra. Jag ska snart föreslå 
hur inriktningarna kan jämkas samman, men först summera exposén 
över de för undersökningen relevanta forskningsfälten.

Jag har löpande uppmärksammat att forskning om kroppen i tidig-
modern tid har visat att den förklarades fungera dels i relation till 
sina kroppsvätskor och temperament, dels i förhållande till både sin 
naturliga och övernaturliga omgivning. Explicita frågor om hur krop-
pen förklarades fungera har främst besvarats genom att beakta hur 
den föreställdes som medicinskt forskningsobjekt. Undersökningar 
av kroppen som erfarande patient samt som varseblivande och kän-
nande subjekt har emellertid vidgat förståelsen av fenomenet. Likväl 
grundar sig den samlade kunskapen på området på undersökningar 

44 Det kan exempelvis röra sig om människors känslomässiga inställningar till döda barn. Se ex. bidragen 
i Katie Barclay, Kimberley Reynolds & Ciara Rawnsley (red.), Death, Emotion and Childhood in 
Premodern Europe (London 2016).

45 För inflytelserik dylik ansats, se William M. Reddy, Navigation of Feeling. A Framework for the History 
of Emotions (Cambridge 2000). För orienterande överblick över fältet, se Jan Plamper, Geschichte 
und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte (München 2012). Att liera sig med kognitions- och 
neurovetenskaper för att så att säga komma fram till hur kroppen en gång för alla är sammansatt 
och fungerar förbiser det faktum att även dessas resultat är resultat av en historisk kontext. Jfr kritik 
framförd i Maren Lorenz, ”Wozu Anthropologisierung der Geschichte? Einige Anmerkungen zur 
kontraproduktiven Polarisierung der Erkenntnisinteressen in den Geisteswissenschaften”, Historische 
Anthropologie (2003); Markus Völkel, ”Wohin führt der ’neuronal turn’ die Geschichtswissenschaft?”, i 
Christian Geyer (red.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente (Frank-
furt am Main 2004).
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av tidens medicinska vetenskaper och praktiker eller dess teologiska 
instruktioner. Det finns därmed ett kunskapsmässigt tomrum att fylla. 
Vi vet inte hur människor ur de breda folklagren förstod att kroppen 
fungerade i mer vardagliga kontexter (exempelvis av att vid den årliga 
vintermarknaden drabbas av missfall efter att ha blivit förskräckt).46 
För att undersöka deras kroppsförståelse behövs ett källmaterial där 
flertalets röster kommer till tals och ett angreppssätt som gör det möj-
ligt att, ur så många perspektiv som möjligt, fånga upp hur det var att 
leva som människa av kött och blod. Jag kommer därför att undersöka 
rättsprotokoll och i ett kommande avsnitt motivera valet av material 
närmare. Jag ska dessförinnan redogöra för undersökningens teoretiska 
utgångspunkter, men här först motivera dem. Valet är nämligen delvis 
gjort mot bakgrund av att man inom de tre ovan diskuterade forsk-
ningsfälten i regel har undersökt kropp, sinnen och känslor var för sig. 
Ett flertal historiker har påpekat det fruktbara i att slå samman dessa 
skilda forskningsfält.47 Förutom att framhäva förväntade synergieffekter 
av en dylik sammanslagning har den dock ännu inte, mig veterligen, 
genomförts. En ambition med föreliggande undersökning är därför 
också att jämka samman de tre fälten. Jag företar mig ju, bland annat, 
att undersöka förståelsen av hur kropp, sinnen och känslor relaterade 
till varandra, eftersom ämnet tangerar aspekter av den tidigmoderna 
fysiologin och kan belysa människans tillvaro. I det följande ska jag 
därför skissera ett teoretiskt och metodologiskt ramverk som möjliggör 
ett bredare närmande av kroppen och som sammanför de kulturhis-
toriska fält, vilka hittills har studerats var för sig och tagit olika vägar.

46 För definition av detta slags vardagliga perspektiv, se Alf Lüdtke, ”Was ist und wer treibt Alltags-
geschichte?”, i Alf Lüdkte (red.), Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und 
Lebensweisen (Frankfurt am Main 1989), s. 13.

47 Alain Corbin, Le temps, le désir et l’horreur. Essais sur le XIXe siècle (Paris 1992); Claudia Jarze-
bowski, ”Tangendo. Überlegungen zur frühneuzeitlichen Sinnes- und Emotionengeschichte”, i 
Arndt Brendecke (red.), Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure – Handlungen – Artefakte (Köln 
2015); Benedikt Brunner, ”Ein neuer Mensch? Körperlichkeit, Sinneserfahrungen und Emotionen 
in der Reformation Martin Luthers”, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, (2017). King (2012) 
efterlyser ett underifrånperspektiv på kroppens fysiologi. För att ge ett exempel på argument för 
sammanslagning så menar Claudia Jarzebowski att ett närmande av sinnes- och känslohistorisk 
forskning för tidigmodern del skulle kunna medföra nya insikter om människors handlingslogiker. 
Se Jarzebowski (2015), s. 404.
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Den levda kroppen
I denna undersökning kommer, som kungjorts redan inledningsvis, 
människors förståelse av kroppen att huvudsakligen undersökas med 
hjälp av begreppet ”den levda kroppen”. Det är fenomenologiskt kon-
noterat. Fenomenologiska läsningar av tidigmodernt källmaterial har 
hittills främst tillämpats på litterära texter.48 Perspektivet är dock väl 
lämpat för att både undersöka folkflertalets erfarenhetsbaserade för-
ståelse av hur den egna och andras kroppar fungerade samt syntetisera 
de kulturhistoriska fält som den tidigmoderna fysiologin tangerar. Jag 
använder mig därvid i stor utsträckning av Maurice Merleau-Pontys 
teori om den levda kroppens fenomenologi, kompletterad med Hans 
Blumenbergs antaganden om densamma. Jag utgår därmed primärt 
ifrån tanken att existera som människa är att vara-en-kropp som rela-
terar till och förhåller sig till den värld hon lever i.49 Själva människ-
ans varande förstår jag följaktligen som förkroppsligat. Jag uppfattar 
människans hela kropp som förutsättning och utgångspunkt för hennes 
upplevelser, för hennes möjlighet att varsebli och tänka, känna och bli 
affektivt påverkad.50 Således ges inte något enskilt organ för sinnlig 
varseblivning företräde. (På så sätt möjliggör det fenomenologiska per-
spektivet den breda sinnliga närvaro som ett par sinneshistoriker har 
efterlyst).51 Jag utgår ifrån att det är med den egna kroppen och dess 
sinnen som människan möter världen, att det är så hon får tillgång till 
den verklighet hon är situerad i. Men jag förutsätter inte att sättet som 

48 Se ex. Michael Schoenfeldt, Bodies and Selves in Early Modern England. Physiology and Inwardness in 
Spenser, Shakespeare, Herbert, and Milton (Cambridge 1999); Gail Kern Paster, Humoring the Body. 
Emotions and the Shakespearian Stage (Chicago 2004); Bruce R. Smith, Phenomenal Shakespeare 
(Chichester 2010). För orienterande överblick över fenomenologiska perspektiv inom antropologin, 
se Robert Desjarlais & Jason C. Throop, ”Phenomenological Approaches in Anthropology”, Annual 
Review of Anthropology (2011).

49 Merleau-Ponty (1976), s. 345-351, 364-365, 370-376; Blumenberg (2006) s. 658-664. 
50 Merleau-Ponty (1976), s. 234-235, 254-260, 271-280. Se även Blumenberg (2006), s. 59-60, 67. Om 

känslor, affekter och tänkande såsom grundade i den levda kroppen, se även Michelle Z. Rosaldo, 
”Toward an Anthropology of Self and Feeling”, i Richard Schweder & Robert Levine (red.), Culture 
Theory. Essays on Mind, Self, and Emotion, New York 1984, s. 138, 141-151; Robert Desjarlais, Body 
and Emotion. The Aesthetics of Illness and Healing in the Nepal Himalayas (Philadelphia 1992), s. 150-
151; Descola (2005), s. 171. Jag använder i det följande termen ”affekt” i dess tidigmoderna betydelse 
av kroppslig återverkan i form av inre rörelser som var betingad av yttre begivenheter, exempelvis av 
sinnlig varseblivning (det vill säga det som idag delas upp mellan affekter, emotioner och känslor). 
För denna definition, se EDN: ”Affektenlehre”.

51 För efterlysningar av detta perspektiv (”intersensoriality”), se ex. Jenner (2001); David Howes, ”Can 
these dry bones live? An anthropological approach to the history of the senses”, Journal of American 
History (2008).
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hon upplever, varseblir eller känner på är givet och konstant. Eftersom 
människan som kropp är ett situerat subjekt som är inkastad i ett sam-
manhang, tolkar jag den mening som hon tillskriver sina upplevelser 
som kulturellt och historiskt föränderlig. Hur exempelvis förnimmelser 
upplevs, tolkas och sedan beskrivs kan på så vis tolkas vara historiskt 
betingat och avhängigt hur verkligheten förstås vara sammansatt.52

Nu går det emellertid inte att nå och studera kroppsliga upplevelser 
historiskt annat än såsom de uttrycks i det kulturella verktyg som är 
språket. Avståndet mellan kroppslig upplevelse och språkligt formulerad 
erfarenhet behöver emellertid inte tänkas vara så pass stort att utsagor 
om kroppsliga upplevelser inte kan ge inblickar i dem. Lingvisterna 
George Lakoff och Mark Johnson har formulerat en inflytelserik teori 
om metaforer och deras relation till kroppen och medvetandet. Den tar 
fasta på en växelverkan mellan upplevelser och språkliga beskrivningar 
av dem. Teorin ligger till grund för mina allmänna antaganden om språ-
ket och om hur kroppsliga upplevelser blir meddelbara erfarenheter. 
Enligt Lakoff och Johnson grundar sig metaforiska uttryck i kroppsliga 
upplevelser som efter att de har tolkats ges språklig form. Med hjälp av 
metaforer ges upplevelser substans. På så sätt blir det möjligt att göra 
kroppsliga upplevelser förståeliga, både för en själv och för andra.53 
Beskrivningar av upplevelser kan därmed tolkas konkretisera det som 
upplevs som abstrakt, men likväl som verkligt. Genom metaforernas 
variabilitet blir det vidare möjligt att närma sig upplevelsen av att vara en 
kropp som variabel. Om metaforerna tas på allvar kan de, vilket andra 
historiker också har påpekat, ge inblickar i hur kroppsliga upplevelser 
har förståtts i historien.54 När språket inte räcker till eller helt enkelt är 
överflödigt för att förmedla upplevelser, behöver dessa dock inte undgå 

52 Uppgiften blir således implicit att också undersöka vilken ontologi som människor förstod att världen 
vilade på. Jfr Philippe Descola, La composition des mondes (Paris 2014); Caroline Arni, ”Nach der 
Kultur. Anthropologische Potentiale für eine rekursive Geschichtsschreibung”, Historische Anthro-
pologie (2018), s. 206-207.

53 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors we live by (Chicago 2003), s. 14-33, 68, 115-117, 156-158, 
181, 193. De utgår i sin tur från att kroppen inte ska reduceras varken till en biologisk organism 
eller en diskursiv projektionsyta, utan istället bör förstås som bärare av ett slags för-begreppsliga 
bildscheman vilka kommer till ytan genom språklig kommunikation.

54 Se ex. Sophia Rosenfeld, ”On Being Heard. A Case for Paying Attention to the Historical Ear”, 
American Historical Review (2011); Dunér (2012). Jfr resonemang hos Jakob Tanner, Historische 
Anthropologie zur Einführung (München 2004), s. 130-131. Antagandena ligger vidare i linje med de 
sinneshistoriska antaganden om språket såsom formulerade av Missfelder (2012), s. 27-28.
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historisk analys. De kan då istället tolkas genom beskrivna avläsningar 
av kroppens förkroppsligade betydelser – dess kroppsspråk och uttryck 
– vilka inte tar språkliga omvägar. Förståelsen av andras kroppar kan 
nämligen antas vara grundad i en erfarenhetsbaserad förståelse av den 
egna kroppen. Att vara en kropp möjliggör, som Blumenberg betonar, 
att kunna se andra som kroppar och förstå vad dessa andra uttrycker. 
Det är så man kan förstå och leva sig in i andras upplevelser.55 På så sätt 
blir det möjligt att undersöka hur människor i tidigmodern tid förstod 
att kroppen fungerade, både utifrån hur de beskrev egna upplevelser 
och hur de tolkade andras förkroppsligade upplevelser.

För att i ett första led kunna undersöka vad som uppfattades levan-
degöra kroppen behöver jag emellertid andra teoretiska utgångspunk-
ter, specifikt utformade just för att undersöka livsprinciper. Här finns 
en antropologisk tradition att falla tillbaka på. Sharon Kaufman och 
Lynn M. Morgan har visat hur livets början och slut i regel tolkas 
vara tematiskt länkade inom ett och samma system, som visserligen 
kan vara motsägelsefullt. Gränsdragningar mellan levande och döda 
kroppar utgår ifrån vilken eller vilka definitioner av liv som råder 
i det givna sammanhanget.56 Philippe Descola har specificerat hur 
varje ontologi har sina specifika livsprinciper och sätt att uppfatta och 
identifiera människokroppar som levande varelser. För att en kropp 
ska kunna identifieras som mänsklig, ska den dels till sin form och 
funktion se ut och fungera som en mänsklig kropp, dels vara utrustad 
med inre egenskaper som skiljer den från andra varelser. Till dessa 
räknar han exempelvis intentionalitet, reflexivitet och affektivitet.57 
Med Descola utgår jag ifrån att livsprinciper är avhängiga kroppens 
yttre och inre karaktäristika, vilka i sin tur är avhängiga historisk och 
kulturell kontext. Med dessa undersökningens teoretiska antaganden 
presenterade, ska jag nu förklara hur tolkningen av källmaterialet 
kommer gå till.

55 Merleau-Ponty (1999), s. 60-61, 172-176; Blumenberg (2006), s. 53, 91-92, 97, 130-131, 148-149, 
770-772; Descola (2005), s. 153-154; Hans Blumenberg, Phänomenologische Schriften 1981-1988 
(Frankfurt am Main 2018), s. 251-257.

56 Sharon R. Kaufman & Lynn M. Morgan, ”The Anthropology of the Beginnings and Ends of Life”, 
Annual Review of Anthropology (2005).

57 Descola använder själv de svåröversatta termerna ”physicalité” och ”intériorité”, där den förra 
omfattar morfologi och fysiologi och den senare intentionalitet, subjektivitet, reflexivitet, affektitivet 
med mera. Se Descola (2005), s. 29-30, 168-180, 199-202; Descola (2014), s. 235-240.
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Ytans orsakssamband och den 
rättsliga utsagans kännetecken

Frågan om det metodologiska tillvägagångssättet – om hur jag kommer 
att operationalisera det fenomenologiska perspektivet på det historiska 
källmaterialet – är på sätt och vis enkel att besvara. För att närma 
mig den levda kroppen historiskt, kommer jag att läsa utsagor om 
fysiologiska skeenden fenomenologiskt. Jag kommer att ta fasta på 
beskrivningar av upplevelser och tolka dem som förklaringar av upp-
levda orsakssamband. Om än skriftliga källor förmedlar upplevelser på 
omvägar och nedtecknade redogörelser alltså kan anses vara represen-
tationer, behöver de framställningar av upplevelser som de innehåller 
inte avfärdas som blott och bart representationer. Beskrivningar av 
upplevelser kommer istället att tolkas utifrån de orsakssamband som 
kommer till uttryck i själva beskrivningarna av dem. Uppgiften blir 
alltså att hålla sig nära textens yta, för att göra rättvisa åt den sanning 
som här kommer till uttryck.58 Vid tolkning av materialet kommer jag 
därför inte att efterfråga något slags andemening, vilken skulle kunna 
förmodas finnas bakom eller under det framställda och som skulle 
kunna anses vara mer verklig eller relevant än själva ytans beskriv-
ning. Jag läser därmed den tidigmoderna domboken som ”text” på 
ett sätt som skiljer sig från en tidigare förhärskande läsning, där upp-
märksamhet framförallt fästes vid hur kollektiva föreställningar och 
normer åberopades inför rätta, för att förstå kärandes och klagandes 
bakomliggande strategier och motiv.59 Utsagorna kommer istället att 

58 Merleau-Ponty (1976), s. 203-232; Descola (2005), s. 161-162; Descola (2014), s. 224-235. Jag har 
här också hämtat inspiration från litteraturvetenskapligt håll; för resonemangen om ytans sanning, se 
Sharon Marcus & Stephen Best, ”Surface Reading. An Introduction”, Representations (2009), s. 9-13. 
För historiker som har argumenterat för eller tillämpat liknande läsningar, se ex. Susan Juster, ”Mystical 
Pregnancy and Holy Bleeding. Visionary Experience in Early Modern Britain and America”, The William 
and Mary Quarterly (2000); Barbara Duden, ”Zwischen ’wahrem Wissen’ und Prophetie. Konzeptionen 
des Ungeborenen”, i Barbara Duden, Jürgen Schlumbohm & Patrice Veit (red.), Geschichte des Unge-
borenen. Zur Erfahrungs- und Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft 17.-20. Jahrhundert (Göttingen 
2002); Liba Taub, ”Physiological Analogies and Metaphors in Explanations of the Earth and the 
Cosmos”, i Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The 
Changing Concepts of Physiology from Antiquity into Early Modern Europe (Leiden 2012); Arni (2018).

59 Detta slags läsning, inspirerad av Clifford Geertz och William Sewell, anförs flitigt i avhandlingar från 
slutet av 1990-talet. Se ex. Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi 
under 1600- och 1700-tal (Uppsala 1998), s. 47-49; Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på magi i 
1600- och 1700-talets Sverige (Eslöv 1999), kap 2; Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och 
konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 (Uppsala 2002), s. 45. Jakob Tanner hävdade 2009 att ansatsen 
har avtagit i tillämpning, se hans ”Historische Anthropologie”, i Eike Bohlken & Christian Thies (red.), 
Handbuch Anthropologie. Der Mensch Zwischen Natur, Kultur und Technik (Stuttgart/Weimar 2009).
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tolkas just som utsagor om kroppen som har råkat bli nedtecknade. 
För att återigen anknyta till det inledande exemplet: i sitt vittnesmål 
stakade Ingrid Guttormsdotter tämligen explicit och utförligt ut ett 
samband mellan förnimmelse och kroppslig återverkan. Jag kommer 
i det följande att ta fasta på och analysera just liknande slags sam-
band såsom de refereras i källorna, istället för att fråga varför och 
söka bakomliggande motiv till det som skildras. Det är inte svårt 
att föreställa sig att Ingrid hade motiv och intresse att framställa 
episoden så som hon gjorde det. För att förstå den levda kroppens 
fysiologi fenomenologiskt skulle ett letande efter bevekelsegrunder 
bakom utsagor emellertid inte tjäna någonting till. För mina syften 
är textytans beskrivningar tillräckliga.

Ingrids fall rymde vidare en tolkningskonflikt om hur en kropp 
skulle se ut för att anses vara mänsklig och ha kunnat vara levande. 
För att kunna tolka utsagor som belyser livsprinciper behöver jag 
ytterligare metodologiska utgångspunkter. I en antropologisk översikt 
över kulturella konstruktioner av fosters och nyföddas liv har tidigare 
nämnda Morgan utvecklat begreppen mänsklighet och personskap. 
De möjliggör närmanden av livsprinciper i den tillblivande ändan. 
Utgångspunkten är att ett foster eller en nyfödd först och främst måste 
tillskrivas mänsklighet, det vill säga anses vara en människa, innan det 
kan tillerkännas personskap och i kraft därav få ett moraliskt och soci-
alt värde. Ett sätt att specifikt undersöka detta slags meningsskapande 
och värderande processer är att beakta hur kroppar benämns och 
hanteras.60 Konkret kommer jag att undersöka vilka livsprinciper som 
människor omfattade genom att studera hur ofödda, dödfödda och 
nyfödda beskrevs, hanterades och därmed värderades med avseende 
på mänsklighet och personskap. På ett liknande sätt och för samma 
ändamål kommer jag att undersöka beskrivningar av döende och döda 
kroppar. Jag gör det i linje med dem som har påpekat att också dessa 

60 Lynn M, Morgan, ”When Does Life Begin? A Cross-Cultural Perspective on the Personhood of 
Fetuses and Young Children,” i William A. Haviland, Robert J. Gordon & Luis A. Vivanco (red.) 
Talking About People. Readings in Contemporary Cultural Anthropology (Boston 2002). Beträffande det 
att sättet på vilket någonting hanteras vittnar om hur det värderas hämtar jag framförallt inspiration 
från Isabelle Dussauge et al., ”Valuography. Studying the making of values”, i Isabelle Dussauge, 
Claes-Fredrik Helgesson & Francis Lee (red.), Value Practices in the Life Sciences and Medicine 
(Oxford 2015).
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vittnar om vad övergången från levande till död kropp uppfattades 
innebära.61

Att använda tidigmoderna domböcker som källmaterial för en kul-
turhistorisk undersökning medför källkritiska problem, särskilt om 
syftet är att undersöka existentiella ämnen. Många har påpekat att 
man som historiker bör vara medveten om domböckernas tendensi-
ösa aspekter. Källorna utgjorde delar av en juridisk process och var 
tänkta att ligga till grund för ett domslut. Utsagorna kan antas vara 
förvrängda. Eftersom en skrivare nedtecknade kärandes och svarandes 
utsagor inför rätta, föreligger risk för att källorna inte riktigt och orda-
grant återger det som sagesmännen har sagt. Många har diskuterat 
detta moment och hur det har påverkat de efterlämnade källorna. 
Faran ska dock inte överdrivas. En utsaga skulle efter nedtecknandet 
uppläsas och godkännas av sagesmannen.62 Ett mer grundläggande 
problem att beakta är emellertid det faktum att de kvinnor och män 
som trädde inför rätta med vittnesmål och angivelser alls inte var 
jämlika aktörer, varken i samhället eller vid tinget. De levde i olika 
maktförhållanden till varandra, grundade i könsskillnader och äkten-
skapsroller, i positioner inom hushållet och anställningsförhållanden.63 
Kvinnors utrymme på tinget var i lagens mening mycket kringskuret 
och de hade formellt som främsta uppgift att vittna om barnafödslar. 
Trots detta har kvinnliga vittnen visats förekomma i stor utsträck-
ning, även i andra sammanhang. Det är uppenbart att föreskriften 
inte efterföljdes i praxis.64 Likväl kan denna samhälleliga och juridiska 

61 Sharon R. Kaufman, ”In the Shadow of ’Death with Dignity’. Medicine and Cultural Quandaries of the 
Vegetative State”, American Anthropologist (2000); Neil Kenny, Death and Tense. Posthumous Presence in Early 
Modern France (Oxford 2015), kap 1; Jessica Abbot & Erik Persson, ”Vad är liv? Jakten på en ny definition 
av liv”, i Jessica Abbott & Erik Persson (red.) Liv. utomjordiskt, artificiellt och syntetiskt (Lund 2017).

62 Exempelvis Gudrun Andersson framhäver skrivarens förmedlande nyckelroll och betonar därmed 
källan som ett slags dialog mellan företrädare för rätten och svarande inför rätta. Hon påpekar också 
att man inte ska överdriva risken för förvanskning, eftersom utsagor skulle läsas högt och bekräftas. Se 
Andersson (1998), s. 47. För liknande resonemang, se Jan Sundin, För Gud, staten och folket. Brott och 
rättskipning i Sverige 1600-1840 (Stockholm 1992), exempelvis s. 469; Lindstedt Cronberg, (1997), 
s. 38; Oja (1999), s. 127-128; Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 
1630-1800 (Stockholm 2003), s. 35-36.

63 För närmare belysningar av dessa fenomen, se ex. Hassan Jansson (2002); Anna Hansen, Ordnade 
hushåll. Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet (Uppsala 2006); Paul Borenberg, Tjänstefolk. 
Vardagsliv i underordning, Stockholm 1600-1635 (Göteborg 2020), kap. 4. Jfr Laura Gowing, Common 
Bodies. Women, Touch and Power in Seventeenth-Century England (New Haven 2003). 

64 För det juridiskt föreskrivna, se Göran Inger, Erkännandet i svensk processrättshistoria II, 1614-1948 (Stock-
holm 1994), s. 58, 61. För undersökning av faktiskt kvinnligt deltagande vid tingen, se ex. Andersson (1998).
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ojämlikhet mycket väl tänkas ha påverkat de rättsliga utsagorna, efter-
som de därmed kan vara genomsyrade av olika motiv. Strategier och 
motiv har till exempel påvisats genom att rättsliga utsagor emellanåt 
uppvisar litterära drag och att fiktiva element tillgreps för att övertyga 
rätten.65 Beskrivningar av kroppsliga upplevelser skulle följaktligen 
kunna tolkas som urskuldande berättelser, där exempelvis ett tillstånd 
av kontrollförlust återges för att föregripa förebråelser om uteblivet 
ingripande eller för att övertyga rätten om avsaknad av uppsåt. På 
olika sätt och av olika orsaker kan de rättsliga utsagorna alltså tänkas 
ha fjärmat sig från den sakliga verklighet som deras sagesmän utger 
sig för att beskriva. Dylika farhågor kan dock tonas ned och somliga 
av dem kan vändas till metodiska fördelar. Det som sägs inför rätta, 
även det urskuldande, måste anspela på någonting möjligt och rimligt 
för att vara meningsfullt att återberätta där.

Metodologiskt utgår jag vid tolkning av källmaterialet därför också 
från rättssociologen Renaud Dulongs identifiering av vittnesmålets 
respektive angivelsens epistemologiska karaktäristika. Enligt honom 
framförs detta slags utsagor i syfte att bli bekräftade. De återberättas 
följaktligen inom ramarna för det som av både sagesman och åhörare 
hålls för att vara sant. De är därmed källor som dels talar om det speci-
fika och individuellt upplevda, dels om upplevelser och tolkningar som 
förväntas delas av andra.66 Utifrån dessa antaganden tolkar jag utsagor 
i materialet som framställningar av möjliga, troliga och trovärdiga 
upplevelser av att vara en kropp. På så vis kan just studium av rättsligt 
material ge inblickar i kroppsligheten på en allmän och vardaglig nivå, 
utan att för den skull bara beakta ett slags folklig version av förståelsen. 
Den rättsliga utsagans giltighet går ju bortom dikotomin högt och 
lågt. Materialet får därmed potential att användas för att nå kunskap 
om den tidigmoderna människans existens på ett annat sätt än som 

65 Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archives. Pardon tales and their tellers in sixteenth-century France 
(Cambridge 1987); Hassan Jansson (2002), s. 46-49.

66 Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle (Paris 1998); L’aveu. 
Histoire, sociologie, philosophie (Paris 2001). Det förra arbetet behandlar vittnesmål och det senare 
bekännelser. I grova drag syns mig respektive genres karaktäristika likartade. Se specifikt Dulong 
(1998), s. 16-18, 56, 185-187; Dulong (2001), kap. 1. För diskussion av hans arbete i relation till 
historievetenskapen, se Paul Ricoeur, Minne, historia, glömska (Göteborg 2005), s. 212-218. För 
plädering av liknande perspektiv, jfr Malcolm Gaskill, ”Reporting murder. Fiction in the archives in 
early modern England”, Social History (1998); ”Witchcraft and evidence in early modern England”, 
Past & Present (2008).
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tidigare har varit fallet i kultur- och rättshistorisk forskning. Det blir 
därtill möjligt att avtäcka en kroppsförståelse som inte är anpassad 
till en medicinsk tolkningsram. Ytterligare ett antagande av Dulong 
vägleder läsningen av källmaterialet. Han framhåller att behovet av 
att avlägga vittnesbörd eller att ange ofta är känslomässigt betingat. 
Människor har begått eller fått vetskap om överträdelser och känner 
behov och ansvar att göra detta vidare känt.67 Materialet kan alltså 
också tolkas för att förstå människors bevekelsegrunder för att träda 
inför rätta. På senare år har det föreslagits att just detta bör undersökas 
för tidigmodernt vidkommande, delvis för att nå kunskap om kropps-
liga upplevelser, delvis för att fördjupa förståelsen av rättskipningens 
funktion.68 Någon sådan ansats har dock ännu inte företagits, men 
kommer att företas i det följande. Med metodologisk utgångspunkt i 
detta Dulongs antagande, men alltjämt med teoretisk utgångspunkt i 
den levda kroppen, kan i förlängningen även det tidigmoderna tingets 
funktion komma att belysas ur ett nytt perspektiv. 

Härigenom kan undersökningen bidra till den nordiska kultur- och 
rättshistoriska forskning som har visat på de funktioner som tinget fyllde 
för tidigmoderna människor. Ett särdrag i de nordiska ländernas tidig-
moderna historia har konstaterats vara ett utbrett stöd för lag och rätt-
skipning, vilket visade sig i det höga deltagandet vid tingen. Marja Taussi 
Sjöberg har exempelvis beräknat att uppemot var tredje vuxen person 
deltog vid tinget i Njurunda i Medelpad 1620.69 För samma tidpunkt 
har Örjan Simonsson visat att ungefär var femte vuxen deltog vid tinget 
i uppländska Torstuna, med tillägget att deltagandefrekvensen av allt 
att döma inte avtog under 1600-talets gång.70 Från att ha liknats vid en 
maktens teater, där statsmakten utövade kontroll över befolkningen och 
cementerade sin ställning genom bestraffning, har flera studier utifrån 
liknande iakttagelser om deltagandet visat att människor uppfattade 
tingen som kanaler mellan statsmakt och menighet. Tingen utgjorde 

67 Dulong (1998), s. 136-172.
68 Joel F. Harrington, ”Legal Courts”, i Ulinka Rublack (red.), The Oxford Handbook of the Protestant 

Reformations (Oxford 2017); Laura Kounine, ”Emotions, Mind, and Body on Trial. A Cross-Cultural 
Perspective”, Journal of Social History (2017).

69 Marja Taussi Sjöberg, ”Staten och tinget under 1600-talet”, Historisk tidskrift (1990), s. 177; ”Kvin-
norna på Njurundatinget på 1600-talet”, Historisk tidskrift (1992), s. 149-152.

70 Örjan Simonson, Den lokala scenen. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet (Uppsala 1999), 
s. 102.
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ett slags arenor som de kunde använda för olika syften. I och med att 
tinget ägde rum i närvaro av tingsmenigheten har flera nordiska forskare, 
med Eva Österberg i spetsen, visat att det kunde fylla sociala funktioner 
för dem som deltog. Det var därför till tinget som människor sökte 
sig för att fastslå skuld och förlikas, för att återupprätta ifrågasatt ära 
och sårad heder.71 Tingets verksamhet var helt enkelt ”internaliserad i 
människornas vardag”.72 Vi vet dock inte huruvida tinget fyllde andliga 
eller känslomässiga funktioner för människan som kropp, men med 
föreliggande undersöknings perspektiv blir det möjligt att belysa det. 
Med det avsedda metodologiska angreppssättet presenterat, ska jag nu 
redogöra för de principer som har väglett mig vid val av källmaterial.

Kroppen inför rätta
I ljuset av tingets centralitet i folkflertalets vardag är tingsprotokoll 
bäst lämpade för att nå kunskap om den. För att förstå det rättsliga 
källmaterialets tillkomst och karaktäristika samt varför det är lämpat 
för undersökningens specifika syfte, är det emellertid nödvändigt att 
återvända till påpekandet att undersökningsperiodens början samman-
faller med den lutherska ortodoxins konsolidering. Denna konsolidering 
hänger nämligen samman med den tidigmoderna konfessionaliserings-

71 Se ex. Eva Österberg, ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige. Konflikt – kompromiss 
– politisk kultur”, Scandia (1989), s. 76; ”Social Arena or Theatre of Power? The Courts, Crime and 
Early Modern State in Sweden”, i Heikki Pihlajamäki (red.), Theatres of Power. Social Control and 
Criminality in Historical Perspective (Jyväskylä 1991); Lindstedt Cronberg (1997), s. 41; Lennartsson 
(1999), s. 27-28; Eva Österberg et al., ”Social Control Outside or Combined with the Secular Judicial 
Arena”, i Eva Österberg & Sølvi Sogner (red.), People meet the Law. Control and Conflict-handling in 
the Courts. The Nordic Countries in the Post-Reformation and Pre-Industrial Period (Oslo 2000); Sølvi 
Sogner et al., ”Women in Court”, i Eva Österberg & Sølvi Sogner (red.), People meet the Law. Control 
and Conflict-handling in the Courts. The Nordic Countries in the Post-Reformation and Pre-Industrial 
Period (Oslo 2000). Om hur det folkliga deltagandet vid rätten underbyggde statsformeringen, se Eva 
Österberg, ”Folklig mentalitet och statlig makt. Perspektiv på 1500- och 1600-talens Sverige”, Scandia 
(1992). Specifikt om heder och hära, se ex. Åsa Karlsson Sjögren, Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle 
(Umeå 1998), s. 189; Heikki Ylikangas et al., ”Family, State and Patterns of Criminality”, i Eva 
Österberg & Sølvi Sogner (red.), People meet the Law. Control and Conflict-handling in the Courts. The 
Nordic Countries in the Post-Reformation and Pre-Industrial Period (Oslo 2000), s. 120; Borenberg (2020) 
kap. 5. Rätten har senast påvisats ha varit en arena för status- och identitetsmanifestationer, utifrån 
det arbete människor utförde. Se Karin Hassan Jansson et al., ”Constitutive Tasks. Performances 
of Hierarchy and Identity”, i Maria Ågren (red.), Making a Living, Making a Difference. Gender and 
Work in Early Modern European Society (Oxford 2017), s. 148.

72 Andersson (1998), s. 60.
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processen, av att kyrka och stat gjorde gemensam sak för att omsätta 
religiösa normer i praxis. Detta tog sig, bland annat, uttryck i att värds-
lig rätt kom att överta områden som tidigare hade legat under kyrklig 
jurisdiktion.73 Det tog sig även uttryck i att teokratiska idéers inflytande 
på lagstiftning och rättskipning ökade. Den värdsliga rätten dömde med 
andra ord brott på religiösa grunder. Utdrag ur gammaltestamentliga 
lagtexter fogades till svensk lag 1608. 74 Tillägget benämndes ”Guds 
lag” och riktades mot de brott som med säkerhet förväntades väcka 
Guds vrede. Människor som hade gjort sig skyldiga till dessa brott 
skulle, enligt lagen, straffas med döden, även om de flesta likväl benåda-
des och fick sina straff omvandlade.75 I vilket fall som helst blev bibeln 
härmed, enligt rättshistorikern Göran Inger, både uppbyggelsebok 
och lagbok.76 Detta inverkade på själva den praktiska rättskipningen. 
Rättens ledamöter förväntades kunna leva med utdömda domar på 
sina samveten och kunna försvara dem inför Gud.77 Den ortodoxa 
omtolkningen av brott som synd omfattades vidare av de människor 
som deltog vid tinget. Brottsliga gärningar ansågs inverka på både den 
värdsliga och andliga gemenskapen, på detta liv och nästa.78 Tings-

73 Allmänt om konfessionaliseringens inverkan på rättskipningen, se Sundin (1992), s. 135-139, 447-
456. Jag är väl medveten om att rådande lagstiftning inte nödvändigtvis speglar verkliga normsystem, 
men utgår, i linje med Lindstedt Cronberg, från att förändringar speglar dem bättre än föråldrad 
lagstiftning. Se Lindstedt Cronberg (1997), s. 51.

74 Inger (1994)s. 31-43. För europeisk utblick, jfr Harrington (2017), s. 505. För introduktion och 
kommentar till lagtexten, se Jonas Liliequist, ”Hor, tidelag, sodomi, könsförvillelse och andra brott 
enligt Bibeln. Kommentar till Guds lag”, i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall, Sexualpolitiska 
nyckeltexter (Stockholm 2015).

75 Rudolf Thunander, Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635-1699 (Lund 1993), ex. s. 
55-56, 97, 279.

76 Göran Inger, Svensk rättshistoria (Malmö 2011), s. 145.
77 Göran Inger, Das Geständnis in der schwedischen Prozessrechtsgeschichte. 1, Bis zur Gründung des Svea 

Hofgerichts 1614 (Stockholm 1976), s. 41-43.
78 Seppo Aalto et al., ”Conflicts and Court Encounters in a State of Ambivalence”, i Eva Österberg 

& Sølvi Sogner (red.), People meet the Law. Control and Conflict-handling in the Courts. The Nordic 
Countries in the Post-Reformation and Pre-Industrial Period (Oslo 2000), s. 206, 214. Bibeln som 
primär utgångspunkt för tolkning av brottsliga gärningar i termer av synder diskuteras även av även 
Heinz Schilling, ”’History of crime’ or ‘history of sin’? Some Reflections on the Social History of 
Early Modern Church Discipline”, i E.I. Kouri & Tom Scott (red.), Politics and society in Reformation 
Europe (London 1987), s. 297-300; Malcolm Gaskill, Crime and Mentalities in Early Modern England 
(Cambridge 2000), kap 1; Wallenberg Bondesson (2003), s. 27; Bonnie Clementsson, Förbjudna 
förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940 (Malmö 2016), s. 15. 
För sammansmältning av brott och synd i teologisk och juridisk litteratur, se Ditlev Tamm, ”Om 
ret og religion i 1600-tallet”, i Sten Åke Nilsson & Margareta Ramsay (red.), 1600-talets ansikte 
(Nyhamnsläge 1997). Eftersom själva de brottsliga gärningarna inte står i undersökningens centrum, 
utan de utsagor om kroppen som utredningar av dem producerar samt eftersom jag inte gör någon 
jämförelse mellan juridiska förbud och överträdelser av dem, avstår jag från att närmare beskriva 
respektive brotts lagrum. För mina syften räcker det att utgå ifrån att de var allvarliga synder.
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protokollen kan därmed ge inblickar i religiösa aspekter av tillvaron. 
Men i vilka brottsutredningar kan tingets kvinnor och män förväntas 
ha beskrivit sina och andras kroppar?

Valet av vilka specifika brottsutredningar som är lämpade att 
använda som källmaterial är gjort utifrån ett par antaganden, som i 
viss mån är baserade på tidigare rätts- och kulturhistorisk forsknings 
resultat. Eftersom undersökningens syfte är brett och med tanke på 
att dess räckvidd inte behöver begränsas till ett enskilt brott, har 
en första vägledande princip varit att söka fall ur flera kategorier 
av brott, för att kunna belysa den kroppsliga tillvaron ur olika per-
spektiv. För det andra måste utredningarna kretsa kring frågor som i 
någon mån svarar mot fysiologins övergripande ämnen eller aspekter 
av människans tillvaro. För att utredningarna ska kunna förväntas 
innehålla beskrivningar av kroppsliga upplevelser, behöver de för 
det tredje vara av den typ som utreddes noggrant och som lämnade 
utförliga källor i form av vittnesmål och bekännelser efter sig. Rätts-
liga utsagor uppvärderades rent allmänt genom att den romerska 
rättens legala bevisteori recipierades.79 De tillmättes emeller tid sär-
skilt stor vikt vid allvarliga brottsutredningar.80 Jag riktar därför in 
mig på allvarliga brott. Vid allvarliga förbrytelser var därtill uppsåtet 
särskilt viktigt att fastställa. Inom rättslärd diskurs förklarades brott 
vara ett val mellan dygd och last som kunde upplysa rätten ifall 
brottslingen aktivt, viljemässigt och vid sina sinnens fulla bruk hade 
valt det onda före det goda, eller om vederbörande hade varit under 
till exempel affektiv eller diabolisk påverkan vid utförande av brottet. 
Översatt till teologisk terminologi var valet mellan gott och ont ett 
val mellan ande och kött.81 Utredningar av allvarliga brott kan på 
så vis ge inblickar i beskrivningar av de medvetandeprocesser som 
föregick handling, samtidigt som de har visats belysa religiösa teman 

79 Om reception av den legala bevisteorin, se Inger (1994), s. 48-52; Inger (2011), s. 54-56; Marja 
Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen 
(Stockholm 1996), s. 21-23.

80 Inger (1994), s. 4, 17.
81 Lindberg (1992), s. 389-390, 579-580; Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan. Duellbrott 

och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede (Lund 2007), s. 105-106, 261-269. För teologiska 
diskussioner om kött och ande, se Bengt Hägglund, De homine. Människouppfattningen i äldre luthersk 
tradition (Lund 1959), s. 313-315.
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som skuld och dåligt samvete.82 Brotten bör för det fjärde vara så pass 
vanligt förekommande att de dels har efterlämnat många källor, dels 
möjliggör att resultaten blir generaliserbara istället för exotifierande. 
Utifrån dessa premisser har val av källmaterial fallit på utredningar av 
magi och tidelag, på olika utredningar av dödsfall – såsom mord, dråp, 
självmord och suicidalmord – samt på barnamord och samlagsbrott. 
Brotten har tidigare var för sig ägnats avhandlingar, i vilka det har 
gjorts tydligt att de var relativt vanligt förekommande, att utredningar 
av dem uppmärksammade ämnen som korrelerade med den tidig-
moderna fysiologins samt att de hade den gemensamma nämnaren 
att de i sin samtid ansågs vara allvarliga religiösa förbrytelser.83 De 
valda brotten omfattades nämligen av Guds lag eller av lagstiftning 
som hade denna som förebild.84 Jag ska kort referera respektive brotts 
innebörder och varför utredningar av dem kan förväntas generera 
rättsliga utsagor om kroppen och tillvaron.

I reformationens kölvatten omdefinierades sexualiteten och äkten-
skapet. Enligt protestantisk teologi var människan till sin natur en 
sexuell varelse, men länkad till sexualiteten var hennes ofrånkomliga 
syndfullhet. För att reglera denna inskränktes sexualiteten till att 
endast tillåtas inom äktenskapet, som på så vis blev den religiösa 
moralens hörnsten.85 Sexuella förbindelser var förbehållna gifta par 
och all olovlig sexualitet var straffbelagd. Reformatorernas skärpta 
sedlighetsmoral omfattades också av menigheten. Antalet anmälda 

82 Se ex. Liliequist (1992) kap. 4; Tyge Krogh, A Lutheran Plague. Murdering to Die in the Eighteenth 
Century (Leiden 2012), kap. 4, 7; Riikka Miettinen, Suicide in Seventeenth-Century Sweden. The Crime 
and Legal Praxis in the Lower Courts (Tammerfors 2015), kap. 4.

83 För undersökningar av respektive brott se, för barnamord och samlagsbrott, Lindstedt Cronberg 
(1997); Lennartsson (1999); Eva Bergenlöv Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig 
diskurs och praxis omkring 1680-1800 (Lund 2004). För tidelag, se Liliequist (1992); Susanna Sjödin 
Lindenskoug, Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709 (Stockholm 
2011). För magi, se Oja (1999); Jacqueline van Gent, Magic, body, and the self in eighteenth-century 
Sweden (Boston 2009). För mord och dråp, se Thunander (1993). För självmord och suicidalmord: 
Arne Jansson, From Swords to Sorrow. Homicide and Suicide in Early Modern Stockholm (Stockholm 
1998); Krogh (2012); Miettinen (2015).

84 Berörda brott var röveri i skog eller på allmän landsväg, blodskam, tidelag, våldtäkt, barnamord, 
uppenbart mord samt dråp vid hemgång eller på väg till kyrka eller ting. Trolldom och magi var redan 
inkluderade i kategorin av förtörnande brott och behövde följaktligen inte fogas till katalogen. Se Inger 
(1994), s. 44; Oja (1999), s. 5, 28. Om hur Guds lag i allmänhet stod modell för tidens lagstiftning 
och rättskipning, se Annika Sandén, Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Stockholm 2016), 
s. 12.

85 Lyndal Roper, Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe (London 
1994), s. 62, 80-83, 94, 173.
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tingsärenden som rörde sexuella förbindelser ökade i Sverige under 
1600-talets lopp och den sociala kontrollen över den syndfulla sexuali-
teten var särskilt skarp på landsbygden.86 Utredningar av samlagsbrott 
kan därmed förväntas ge inblickar i beskrivningar av skuld och dåligt 
samvete, men eventuellt även av upplevelser av Djävulens påverkan, i 
de fall redogörelser för uppsåt knyter an till föreställningen att Djävu-
len utnyttjade kvinnors sexuella drifter för att förmå dem att synda.87 
Utredningarna kan vidare informera om livsprinciper. Inbegripet i 
den strängare sexuallagstiftningen och straffbart var inte bara utomäk-
tenskapliga havandeskap, utan även försök att avbryta havandeskap. 
Till följd härav ökade antalet tingförda fall av barnamord, där i regel 
ogifta kvinnor stod anklagade för att ha dolt havandeskap, fött barn i 
hemlighet och sedan tagit livet av dem.88 Utredningar av barnamord 
har därför visats uppmärksamma havandeskap och foster och kan i 
och med det belysa vilka livsprinciper människor omfattade.89 

För samma ändamål kan utredningar av dödsfall användas. Genom 
utredningar av mord och dråp, självmord och suicidalmord har tolk-
ningar av övergången från levande till livlös kropp visats möjliga 
att studera.90 Utredningarna kan emellertid belysa fler aspekter av 
kroppshistoriskt intresse än så. Mord, dråp och självmord var samtliga 
brott mot ett Guds bud. Det senare innebar att på egen hand ha 
gått Guds dom i förväg. När mord och dråp utreddes fästes särskilt 
intresse vid handlingsgenererande tankar och affekter. På så vis kunde 
rätten avgöra huruvida gärningarna hade utförts uppsåtligt eller 
inte.91 När misstänkta fall av självmord utreddes klarlades noggrant 
den dödes tillstånd under vederbörandes sista tid i livet. Hanteringen 
av självmördarens kropp ställde samhället inför ett praktiskt problem. 
För att kunna avgöra hur kroppen skulle begravas var det nödvändigt 

86 Lindstedt Cronberg (1997), s. 32-38; Lennartsson, (1999), s. 272; Ylikangas et al (2000), s. 84-89.
87 Roper (1994), s. 190-193.
88 Eva Bergenlöv, ”Barnamord – Från fördömelse till förståelse”, i Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt 

Cronberg & Eva Österberg (red.), Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från 
reformationen till nutid (Lund 2002). Schablonbilden om den anklagade bygger på Thunander (1993), 
s. 135.

89 Bergenlöv (2004), ex. s. 240-245.
90 Jansson (1998), kap 1; Miettinen (2015), kap 1; Sandén (2016), s. 43.
91 Förutom att uppenbart uppsåt skulle föreligga vid mord betonades att offret inte skulle ha kunnat 

värja sig och att mördaren skulle ha försökt dölja sitt brott. Se Thunander (1993), s. 131-134; Jansson 
(1998), s. 9-12.
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att fastslå om gärningen var överlagd eller inte. Rätten var därför 
nödgad att utreda självmördarens själsliga och känslomässiga tillstånd 
vid tillfället för självmordet och förhörde därför i regel personer som 
hade varit den döde närstående samt den präst som kunde tänkas ha 
kännedom om vederbörandes tillstånd.92 Hade den döde varit vid sina 
sinnens fulla bruk eller handlat i affekt? Var självmordet en följd av 
att ha anfäktats och frestats av Djävulen? Utredningar av självmord 
kan därmed ge inblickar i beskrivningar av olika påverkansprocesser 
på medvetandet. Det kan även utredningar av suicidalmord. Det var 
ett slags självmord på omväg. Vid ett typiskt suicidalmord mördades 
ett barn och suicidalmördarens uppsåt var att själv sedan bli avrättad. 
Suicidalmördaren ville åt den syndernas förlåtelse före döden som 
självmördaren gick miste om. Också vid utredningar av detta brott 
gällde det för rätten att utröna uppsåt och eventuell påverkan på 
medvetandet, affektiv, diabolisk eller av annat slag.93 

Samma slags logik som förklarar suicidalmorden – önskan om 
att få avrättas efter att ha mottagit prästerlig förlåtelse – förklarar 
den höga frekvens av tidelagsbrott som tingfördes i Sverige under 
undersökningsperioden. Tidelag avsåg samlag mellan människa och 
djur och var, som Jonas Liliequist har visat, ett brott som män kunde 
begå eller ange sig för i syfte att själva bli avrättade. Brottet tolkades 
som ett brott mot den av Gud skapade naturen. Till följd av den avsky 
som det väckte har Liliequist visat att brottsutredningarna innehåller 
beskrivningar av varseblivningens affektiva återverkan, men utan 
att ha undersökt orsakssambanden i dem. Han har vidare visat att 
beskrivningar av uppsåt mer kretsade kring Djävulens frestelser än 
begär och att utredningarna ofta aktualiserade skuld och samvete.94 
De lämpar sig därmed väl för undersökningens syfte. Eftersom magi 
var ett religiöst brott, har även utredningar av det visats föra frågor 
om synd och moral på tal.95 Magiska gärningar innebar att människan 
gick bortom sin egen förmåga, för att påverka någon eller någonting 

92 Miettinen (2015), s. 79-92, 239-251, 255-284, 290-291, 298-308. Enligt Miettinen ansågs Djävulen 
under hela 1600-talet utöva ett starkt inflytande på människan. Se särskilt s. 99-100, 124, 131, 199.

93 Jansson (1998), kap. kap. 3; Krogh (2012), kap. 4.
94 Liliequist (1992), 58-62, 72-74, 109, 129-135, 142-146, 296. För diskussion av liknande ämnen 

utifrån tidelagsrannsakningar i svenska Livland, se Sjödin Lindenskoug (2011), s. 59-65.
95 Andersson (1998), s. 207.
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i hennes omgivning. Att utöva magi var att utmana Gud, i det att 
man sökte påverka den värld han hade skapat och ibland gjorde det 
genom att åkalla Djävulen.96 Utredningar av brottet innehåller där-
med framställningar av transcendenta upplevelser av kontakt med 
Gud och Djävulen. Av särskilt kroppshistoriskt intresse är vidare det 
faktum att utredningarna ofta uppehöll sig vid frågor om sjukdom 
och bot, smärta och lindring.97

Utredningar av vart och ett av de valda brotten belyser fysiologiska 
ämnen, såsom livets början och slut, kroppen under sjukdom och 
smärta, affektiva skeenden samt påverkan på medvetandet. De belyser 
därtill olika aspekter av den tidigmoderna tillvaron, såsom anfäktelse 
och frestelse, skuld och samvete. De kan helt enkelt kasta ljus över 
hur det var att vara-i-världen under den lutherska ortodoxin. Sam-
manslagna kan de därför med fördel användas för att undersöka hur 
människor i det tidigmoderna Sverige förstod sina kroppar. Rättsfall 
från andra typer av brott hade emellertid kunnat ingå i undersökning-
ens urval, antingen för att ersätta något av de valda brotten, eller för att 
komplettera dem. Utredningar av tingförd homosexualitet, våldtäkt, 
samlag med skogsrået eller trolldomsrannsakningar skulle ha kunnat 
aktualisera kroppsliga aspekter, vilka eventuellt inte belyses av den 
typ av brott som jag har siktet inställt på. Tidigare forskning som har 
undersökt dessa brott har dock tydliggjort att det förmodligen inte 
skulle löna sig att leta systematiskt efter utsagor om kroppen i utred-
ningar av dem. Manlig homosexualitet omgärdades av en tystnadskul-
tur och tingfördes ytterst sällan. Kvinnlig homosexualitet utreddes än 
mer sällan, eftersom den inte utgjorde samma hot mot det patriarkala 
hushållet som den manliga. Vid våldtäktsmål tonades i regel brottets 
kroppsliga komponent ned. Samlag med skogsrået var ett exceptionellt 
ovanligt brott, men som ämnesmässigt, vad utredningar av brottet 

96 Oja (1999) s. 29, 179-185. Med termen magi avser jag, utifrån Ojas resultat, de fenomen och 
handlingar som i tidigmodern tid ansågs vara magiska. Därmed blir de olika beteckningar inom 
lagstiftningen – såsom trolldom, förgörning, signeri, vidskepelse och spådom – för mina syften av 
underordnad betydelse. Se Oja (1999), s. 22-23, 61-63, 75.

97 van Gent (2006), kap 4 och 5. Botande magi innebar, ur kyrklig synpunkt, inte bara missbruk av Guds 
namn, utan kunde även tolkas som uttryck för misströstan. Eftersom detta slags magiska handlingar 
hade gott syfte ansåg folk i allmänhet inte att de var syndiga, men från statligt och kyrkligt håll ansågs 
det vara nödvändigt att bekämpa dem. Se Oja (1999), s. 182, 196-197.
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beträffar, uppvisar beröringspunkter med utredningar av tidelag.98 Det 
går inte att förneka att det skulle vara fruktbart att undersöka troll-
domsrannsakningar för utsagor om kroppen. Tvärtom har flera studier 
visat att olika aspekter av kroppen, inte minst beträffande fornnordiska 
föreställningar om hugen och modet som ett slags säten för medve-
tande och känslor, dryftades relativt utförligt i dessa sammanhang.99 
För tyskt vidkommande har Laura Kounine nyligen pekat på att själva 
den rättsliga process som syftade till att avgöra vem som var förhäxad 
och inte i stor utsträckning handlade om kropp och känslouppbåd. 
Den anklagades kropp föreställdes vara sammanlänkad med det över-
naturliga och transcendenta, med det gudomliga och diaboliska.100 Jag 
har likväl avstått från att inkludera trolldomsrannsakningar i under-
sökningens empiri. För det första tangerar trolldomen ämnesmässigt, 
i viss utsträckning, den vardagliga typ av tingförd magi som redan 
inkluderas i urvalet. För det andra var utbrotten av trolldomsprocesser 
tillfälliga och ovanliga. De kommissioner som bildades för att bekämpa 
trolldomsväsendet skiljde sig i sitt rättsliga förfarande på väsentliga 

98 För den manliga respektive kvinnliga homosexualiteten, se Jonas Liliequist, ”State policy, popular 
discourse, and the silence on homosexual acts in early modern Sweden”, i Jan Löfström (red.), 
Scandinavian Homosexualities. Essays on Gay and Lesbian Studies (New York 1998); Jonas Liliequist, 
”Cross-Dressing and the Perception of Female Same-Sex Desire in Early Modern Sweden”, i Lars 
Göran Tedebrand (red.), Sex, State and Society. Comparative Perspectives on the History of Sexuality 
(Umeå 2000); Jonas Liliequist, ”Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor. Kulturella förvänt-
ningar och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland”, i Eva Borgström (red.), 
Makalösa kvinnor. könsöverskridare i myt och verklighet (Stockholm 2002). För våldtäkt, se Hassan 
Jansson (2002). För samlag med skogsrået samt dess beröringspunkter med tidelagsbrottet, se Mikael 
Häll, Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens 
Sverige (Stockholm 2013); Jonas Liliequist, ”Sexual Encounters with Spirits and Demons in Early 
Modern Sweden. Popular and Learned Concepts in Conflict and Interaction”, i Gábor Klaniczay 
& Éva Pócs (red.), Christian Demonology and Popular Mythology. Demons, Spirits, Witches (Budapest 
2006). Tingförda fall av samlag med skogsrået eller andra naturväsen var, som brottets utforskare 
Mikael Häll själv skriver, ”en rättshistorisk raritet”, se Häll (2003), s. 37.

99 För undersökning av de nämnda fakulteterna i samband med 1600-talets trolldomsrannsakningar, 
se Göran Malmstedt, En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 
1669-1672 (Lund 2018), kap. 5. För undersökning av dem utifrån den mer vardagliga magin, se 
van Gent (2009), s. 66-68, 86, 128-129, 147-152. För folkloristiska studier av dem, se Catharina 
Raudvere, Föreställningar om maran i nordisk folktro (Stockholm 1993), s. 65-70; Catharina Raudvere, 
Kunskap och insikt i norrön tradition. Mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser (Lund 2003); s. 70-71; 
R.S. White, ”Mood”, i Susan Broomhall (red.), Early Modern Emotions. An Introduction (London 
2017). 

100 Laura Kounine, Imagining the Witch. Emotions, Gender, and Selfhood in Early Modern Germany (Oxford 
2018), s. 221-232. Se även Thomas Robisheaux, ’The Queen of Evidence.’ The Witchcraft Confession 
in the Age of Confessionalism” i John M. Headley, Hans J. Hillerbrand & Anthony J. Papalas (red.), 
Confessionalization in Europe, 1555-1700. Essays in honor and memory of Bodo Nischan (Aldershot 
2004); Rita Voltmer, ”The Witch in the Courtroom. Torture and the Representations of Emotion” i 
Laura Kounine & Michael Ostling (red.), Emotions in the History of Witchcraft (Basingstoke 2016).
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punkter från det som var gängse för de övriga brott jag avser studera.101 
Mot bakgrund av trolldomsutbrottens karaktär av undantagstillstånd 
skulle utredningar av dem föra för långt från den vardagliga förståelse 
av kroppen som jag vill undersöka. För det tredje menar jag att det 
behövs en studie av den mer allmänna förståelsen av kroppen, såsom 
den framställdes i de mer vanliga tingssammanhang jag kommer att 
studera, för att vi ska kunna förstå de exceptionella framställningar 
av kroppen som förekommer i trolldomsrannsakningarna. (Jag söker 
alltså bidra till trolldomsforskningen genom att hålla mig vid sidan av 
själva trolldomen.) Med det sagt är de valda brotten presenterade och 
motiverade, men det återstår att redovisa hur källmaterialet har sam-
lats in och hur tillvägagångssättet påverkar undersökningens anspråk 
på representativitet.

Källmaterial 
För att möjliggöra en bred belysning av hur människor förstod sina 
kroppar har jag samlat in 789 rättsfall som utreder de valda brotten. 
De har insamlats genom genomgångar av både tryckta och otryckta 
domböcker samt av att Linda Oja och Jonas Liliequist har givit mig 
tillgång till deras excerpter av utredningar av magi respektive tidelag. 
Fallsamlingen har sedan kompletterats genom sökning i den digitala 
databasen ”Gender and Work”, som för den valda perioden innehåller 
2644 rättsfall av vitt skilda brott från olika delar av Sverige.102 Ur de 
tryckta domböckerna och den digitala databasen har 243 fall av olika 
slags förbjudna sexuella förbindelser som resulterade i havandeskap 
samlats in. 54 av dem är utredningar av barnamord. Övriga fall har jag 
i regel klassificerat som samlagsbrott och därigenom inte gjort åtskillnad 

101 Bland andra reglerna om vittnesjäv upphävdes och tortyr påbjöds. För brottets processrättsliga sär-
drag, se Inger (1994), s. 71-78. För studier av de svenska trolldomsprocessernas utbrott och innehåll, 
se Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige (Stockholm 1971); Birgitta Lagerlöf-Génetay, De 
svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. Bakgrund i Övre Dalarna, social och ecklesiastisk kontext 
(Stockholm 1990).

102 För information om databasens uppbyggnad, se https://gaw.hist.uu.se/. Uppgiften om antal fall gäller 
för sista sökdatumet, 1/9 2020. Databasen återger källtexterna i original.
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mellan de olika åtalspunkterna lönskaläge, lägersmål, enkelt respektive 
dubbelt hor och så vidare. Begreppet ”samlagsbrott” är myntat av 
Maria Sjöberg och är en samlande beteckning för olika varianter av 
förbjudna förbindelser. Det tar fasta på deras centrala gemensamma 
nämnare: det olovliga samlaget som rubbade hushålls- och samhälls-
ordningen.103 De fem utredningar av våldtäktsfall som har insamlats 
via sökning i ”Gender and Work” och som där har klassificerats som 
våldtäkt, betecknas emellertid även i min fallsamling som sådana. Ur 
i stort sett samma källsamlingar har jag samlat in 153 utredningar 
av brott som aktualiserar döden och döda kroppar. Till övervägande 
del – i 98 fall – rör det sig om mord och dråp, men även 24 fall av 
dödsolyckor, 26 fall av självmord och fem fall av suicidalmord ingår i 
källunderlaget.104 Samtliga utredningar av självmord och suicidalmord 
från Stockholm är dock inhämtade ur otryckta tänkeböcker, där jag 
har vägletts av källhänvisningar i Arne Janssons avhandling om brot-
ten.105 Ur otryckt domboksmaterial kommer också de utredningar av 
tidelag och magi som ingår i undersökningens empiri. De 216 fall av 
tidelag som ingår däri är ett urval av de 1510 fall som ligger till grund 
för Liliequists undersökning av brottet under perioden 1600–1800. 
Mitt urval motsvarar den geografiska och kronologiska spridning som 
Liliequist har identifierat. Efter en sakta ökning i antalet tingförda 
fall under 1600-talet kulminerade antalet alldeles uppenbart mot 
1700-talets mitt.106 Ur samma slags otryckta domböcker kommer 
också de 140 fall av magi som ingår i fallsamlingen.107 Det rör sig om 

103 Maria Sjöberg, Kvinnors jord, manlig rätt. Äktenskap, egendom och makt i äldre tid (Hedemora 2001), 
s. 69-94.

104 Mord och dråp har slagits samman eftersom fastslagande av brottsrubrik inte står i fokus, utan deras 
gemensamma nämnare i att någon har dödats och att ett uppsåt kan förväntas beskrivas. Kodningen 
utgår allmänt ifrån vad brotten har fastslagits vara, men om brott inte har kunnat fastslås har fallet 
kodats för vad som misstänks ha skett.

105 Jansson (1998).
106 Mer precist såg 1660-talet en ökning i antalet tingförda fall inför Göta och Svea Hovrätt jämfört med 

1650-talet och antalet fall gick ned under 1670-tal, för att sedan öka igen. Efter 1730-talet skedde 
en minst sagt markant ökning. Se Liliequist (1992), s. 4 för illustrativt diagram.

107 Vid genomgång av register över hovrättsdomar i mål rörande magi har Ojas första kriterium varit 
att fallen ifråga ska innehålla anklagelser eller misstankar om magi. Därefter har hon spårat dem till 
respektive underrätt. Geografiskt har sökningen av fall varit avgränsad till Kopparbergs, Söderman-
lands, Västmanlands samt Uppsala och Örebro län, främst med utgångspunkt i nämnda register över 
skrivelser till hovrätterna. Utredningarna har framförallt siktats genom ett register över hovrättsdomar 
i Uppsala landsarkiv (eftersom underrätter var ålagda att insända kopior till hovrätter). För tillväga-
gångssättet i detalj, se Oja (1999), s. 124-125. För diskussion om luckor i materialet, vilka främst är 
av betydelse för kvantitativa slutsatser, se Oja (1999), s. 126-127.
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merparten av de fall som låg till grund för Ojas avhandling om synen 
på magi under svenskt 1600- och 1700-tal, kompletterade med 11 fall 
inhämtade ur tryckta domböcker.

Till följd av att jag har utgått ifrån tryckt, otryckt och digitaliserat 
material samt har fått mig material tilldelat har jag en stor fallsamling 
att utgå från. Det har emellertid också inneburit att materialet är 
ojämnt fördelat i geografiskt och kronologiskt hänseende. Fler fall 
kommer från 1600-talet än från 1700-talet. Fler fall kommer från 
Sverige norr om Stockholm än Sverige söder om Stockholm. Inget fall 
kommer från den finländska riksdelen.108 Både den geografiska och 
kronologiska fördelningen har sin förklaring i att det särskilt för olika 
tingslag i Ångermanland, Jämtland, Härjedalen och Tornedalen för just 
1600-talet finns obearbetade, tryckta domböcker i enhetliga källserier 
över längre tid.109 Det att fler fall kommer från de norra delarna av 
Sverige förstärks ytterligare av de magimål som ingår i fallsamlingen. 
Ojas urvalsprinciper, som indirekt har blivit mina, var att undersöka 
de mål som underställdes Svea Hovrätt, vars upptagningsområde 
var de norra länen. Ungefär lika många fall av magi kommer dock 
från 1600-talet som från 1700-talets första hälft. 1600-talets krono-
logiska övervikt utjämnas därmed en aning. Både den kronologiska 
och geografiska övervikten som det tryckta materialet skapar, korri-
geras ytterligare av de tidelagsfall som ingår i fallsamlingen. De flesta 
tidelagsfall tingfördes visserligen också i de län som låg under Svea 
Hovrätts jurisdiktion, men många utredningar kommer också från 

108 Fyra fall kommer emellertid från Åland, som låg under svensk jurisdiktion men i kyrkligt hänseende 
hörde till Åbo.

109 Med obearbetade domböcker avses att språket inte ska ha moderniserats och att brottsutredningarna 
ska återges till fullo. De domböcker som undersökts har spårats genom sökning i tidigare forsknings 
källförteckningar samt via sökning i Libris på ord som ”tingsprotokoll”, ”tänkebok”, ”dombok” och 
så vidare. Som följd därav har inte de eventuella återgivningar ur domböcker som kan finnas tryckta 
utan dylika ord i titlar eller ämnesord fångats upp. Det bör redan här påpekas att de tornedalska 
domböckerna skiljer sig en aning från andra domböcker. Emellanåt är de fall som återges i dem 
mycket utförligare än de från andra landsdelar. Det kan vara till följd av bristande språklig precision 
hos protokollförare, tolk eller kärande och anklagade. Materialet är visserligen nedtecknat på svenska, 
men det framgår inte alltid huruvida sagesmännen hade svenska som modersmål eller om en tolk 
förmedlade mellan dem och rätten, exempelvis i de fall då dessa var samer. Om så är fallet ökar 
naturligtvis risken för språklig förvrängning. Detta kan dock vändas till en metodisk fördel: just till 
följd av att en tolk medierade kan det i dessa fall tänkas ha varit viktigt att tydliggöra aspekter som 
var underförstådda i andra sammanhang. Karin Granqvist har undersökt mötet mellan samer och 
den svenska statens rättskipning, men ger i sin undersökning dessvärre inga förklaringar till detta. 
Se Karin Granqvist, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet. Makt, diskurs och 
representation (Umeå 2004).
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områden som låg under Göta Hovrätts. Till följd av det representeras 
också de västra och sydliga delarna av landet i fallsamlingen. Tack vare 
tidelagsfallen jämnas också den tidsliga snedvridningen ut en aning, 
eftersom antalet tingförda fall ju ökade mot 1600-talets slut för att 
kulminera under 1700-talets mitt. De kompletterande fall som har 
insamlats via sökning i ”Gender and Work” bidrar slutligen också till 
såväl tidslig som geografisk spridning.110

Figur 1. Diagram över antal rättsfall, fördelade på perioder om tio år.

KällA: Appendix 1-5.

110 Databasen har dels genomsökts för fall som rör de valda brotten, dels utifrån särskilda aspekter och 
teman som går igen i undersökningen. Efter att ett ämne eller ett ord ringades in som intressant 
för undersökningen utifrån bearbetning av de valda brottskategorierna sökte jag i databasen för att 
bredda belysningen av fenomenet. Så fogades 19 fall kategoriserade som övriga till fallsamlingen. Det 
kan exempelvis handla om utredningar av stöld eller utebliven arbetstjänst, där någon i förbigående 
har sagt någonting som belyser den levda kroppens funktion. Exempel på sökord är foster, hälsa, 
sjukdom, sinne, förstånd, samvete, tårar.
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Bild 1. Karta över dagens Sverige, indelat i landskap.

KällA: Appendix 1-5.111

111 På kartan är Sverige indelat i landskap istället för län, eftersom det ger en aning bättre precision, sär-
skilt för de norra delarna av Sverige. För att på ett tydligt sätt visualisera den geografiska spridningen 
av antalet fall, är kartan utformad så att den speglar spridningen på en fem-gradig skala. Det är gjort 
enligt klassificeringsmetoden ”natural breaks”, som innebär att de kvantitativa skillnader i spridning 
som illustreras utgår ifrån de mest meningsfulla variationerna i materialet. Kartans underliggande data 
är hämtad från lantmäteriets geodataportal, där landskapsgränser är utformade efter distriktskoder 
för idag gällande församlingsdistrikt. Till följd av det har de rättsfall som berör Kautokeino, som 
idag är en del av norska Finnmarken men som periodvis fram till Strömstadstraktaten 1751 var en 
del av Sverige, infogats i det angränsande Lappland.
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Som framgår av diagram och karta – se figur 1 och bild 1 på föregående 
sidor – finns det såväl tidsliga upp- och nedgångar som geografiska luckor 
i källmaterialet. En fallsamling på knappt 800 fall från spridda delar av 
Sverige överstiger emellertid vida det antal och den spridning som kva-
litativt inriktade undersökningar baserade på tidigmodernt rättsmaterial 
brukar vila på. Materialet kan därmed förmedla en någorlunda represen-
tativ bild av förhållandena för den svenska riksdelen under den lutherska 
ortodoxin. Således är uppgiften genomförbar och efter kort presentation 
av de empiriska kapitlens upplägg och frågor kan undersökningen ta vid.

Undersökningens upplägg 
Hur människor förstod kroppen och tillvaron under den lutherska 
ortodoxin kommer i det följande att undersökas i fem empiriska kapi-
tel, vars resultat summeras i det sjunde kapitlet för att besvara under-
sökningens övergripande fråga. De empiriska kapitlens upplägg är 
utformade dels utifrån den tidigmoderna definitionen av fysiologi, dels 
utifrån existentiella aspekter av relevans för att förstå de människor 
som levde då. I var sitt kapitel behandlas livsprinciper, sjukdom och 
hälsa, varseblivning och medvetande, Guds och Djävulens påverkan 
samt bekännelsens återverkan. Ämnena för de fyra första kapitlen har 
både motiverats av att de belyser existentiella aspekter av tillvaron och 
av att de korrelerar med tidigmoderna fysiologiska diskussioner inom 
medicin och teologi. Ämnet för det sista kapitlet är däremot mer eller 
mindre lösgjort från dem. Det ingår istället i undersökningen för att 
det kastar ljus på den tidigmoderna människans existens och på vilka 
funktioner som tinget kunde fylla för henne.

Ämnet för nästa kapitel är den levande kroppen. Hur uppfattade 
människor att kroppen började respektive slutade leva? Frågan disku-
teras, till att börja med, utifrån utredningar av barnamord och sam-
lagsbrott som aktualiserar upplevelser av havandeskap och missfall, 
men även hanteringar av havandeskapsrester och av dödfödda respek-
tive nyfödda barn. Frågan diskuteras därefter utifrån utredningar av 
dödsfall och vad utsagor i dem säger om vad övergången från att vara 
levande och döende till död uppfattades innebära.
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Efter att konturerna av den levande kroppen har skisserats, under-
söker jag i det därpå följande kapitlet den levda kroppen i sjukdom och 
hälsa. Hur förklarade människor att de insjuknade och botades? Hur 
förstod de upplevelser av att vara sjuka respektive av att tillfriskna? 
Ämnet angrips framförallt utifrån utredningar av det religiösa andra 
som magin utgjorde. Men även utredningar ur övriga brottskategorier 
undersöks för vad de säger om den förhärskande sjukdomsförståelsen 
och vad denna i sin tur säger om den levda kroppen.

Med tillvarons rörelse mellan insjuknande och tillfrisknande utfors-
kad i det tredje kapitlet, tar jag mig i det fjärde an relationer mellan 
varseblivning och medvetande. Hur förstod människor att varsebliv-
ning och medvetande fungerade i relation till kroppen? Frågan dis-
kuteras och besvaras dels utifrån vittnesmål om tidelag, i vilka vittnen 
återberättade sina upplevelser av att ha bevittnat brottet, dels utifrån 
utredningar av övriga brottskategorier, där de som anklagades för 
brott beskrev uppsåt.

Även i det femte kapitlet undersöker jag i stor utsträckning beskriv-
ningar av uppsåt, framförallt till tidelag och magi. Men här handlar 
det om upplevelser av transcendent påverkan. Hur förstod människor 
upplevelser av att påverkas av Djävulen och Gud? Här diskuterar jag 
hur människor beskrev upplevelser av att Djävulen påverkade deras 
förnimmelser och tankar, så att de förleddes till att begå synder. Jag 
undersöker vidare beskrivningar av den medvetenhet om skuld och de 
plågande samveten som följde efter att människor hade syndat. Dessa 
uppmärksammar hur de förstod Guds verkan i världen och påverkan 
på kroppen.

I det sjätte kapitlet utforskas tillvarons religiösa aspekter ytterligare 
genom att fokus riktas mot kroppens betydelse för olika bekännel-
semoment. Hur förstod människor att kroppen fungerade i relation 
till rättsliga bekännelser? Jag närmar mig ämnet med utgångspunkt 
dels i rättsliga förmaningar till dem som stod anklagade inför rätta, 
dels i beskrivningar av upplevelser av vittnesmålets och bekännelsens 
återverkan. Ett särskilt avsnitt ägnas de utredningar av samlagsbrott 
som kretsade kring bekännelser under barnsbörd. De tre utforskade 
bekännelsemomenten diskuteras både i relation till det teokratiska 
inflytandet över rättskipningen och till de olika funktioner som tinget 
kunde fylla för människor i tidigmodern tid. Kapitlet avslutas med en 
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diskussion om hur tinget som arena kunde fylla religiöst försonande 
funktioner för dem.

Med utgångspunkt i samtliga kapitels respektive resultat närmar 
jag mig sedan i det sjunde och sista kapitlet frågan om hur människor 
förstod att kroppen fungerade under den lutherska ortodoxin. Efter 
att åter ha dryftat de i tidigare forskning förhärskande begreppen 
och modellerna för den tidigmoderna människans kroppsförståelse, 
diskuterar jag ett nytt sätt att förstå denna på, med grund i den tidig-
moderna tillvaron och människors ändamålsenliga behov av att kunna 
använda sina kroppar.
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Inledning
Vid Hammerdals höstting 1678 anklagades Märit Andersdotter för 
barnamord. Hon tillstod att hon hade varit havande, men förklarade 
att hon hade drabbats av missfall. Vid ett tyngt lyft hade ”fostret för 
henne förgåtz”. Gunnilla Jonsdotter hade sett fostret och vittnade 
inför rätta hur det såg ut. Det hade, enligt henne, ”allenast skapnad 
till barn, och intet något lijff”.112 Märit hade begravt det i marken. 
Fallet påminner om det som anfördes i inledningskapitlet, i vilket 
Ingrid Guttorsmdotter beskrev att hon hade drabbats av missfall och 
där hennes havandeskapsrester sedan hade undersökts och bedömts 
baserat på deras form. Jag kommer att återkomma till bägge fallen. 
Ämnet för föreliggande kapitel är de kriterier för liv och etapper för 
död som beskrevs i rätten. Hur uppfattade människor att kroppen 
började respektive slutade leva? Förutom utredningar som aktualiserar 
havandeskap och missfall kommer utredningar av dödsfall att undersö-
kas, eftersom de också ger inblickar i vad som uppfattades utgöra livet 
i den levande kroppen. Jag börjar emellertid med att närma mig ämnet 
genom beskrivningar av hur kvinnor blev varse att de var med barn.

Liv som rörelse och symbios
I de utredningar av samlagsbrott, i vilka havandeskap fördes på tal, 
är det tydligt att rörelse var ett första kriterium på nytt liv. Kvinnor 

112 Hammerdal 1678, barnamord.
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beskrev då att de hade blivit varse rörelser inom sig genom att fos-
ter eller barn ”kvicknade”. Termerna foster och barn var utbytbara i 
dessa fall. Variationer på temat var att de hade känt sig havande eller, 
undantagsvis, på ospecificerade grunder ha förstått att de var det.113 I 
det att kvinnor förstod sig vara havande till följd av att ha förnummit 
rörelser överensstämmer mina fynd med studier av hur kvinnor tol-
kade tecken på havandeskap i det tidigmoderna Tyskland, både utifrån 
hur de framställdes inför rätta och i patienters korrespondens.114 Att 
detta slags rörelse signalerade liv uppmärksammas även de gånger 
då andra än den havande själv kände att det rörde sig inuti hennes 
mage.115 Omvänt gällde att när inre rörelser hade tolkats som tecken 
på havandeskap, kunde uteblivna rörelser signalera att ett foster hade 
levat, men sedan upphört att leva.116 I livmodern var rörelse ett första 
kriterium på liv. Från och med fostrets första rörelse uppfattades det 
som ett levande väsen. Vad var det som gjorde det levande i samband 
med kvicknandet?

På frågan om hon visste hur länge en kvinna var havande innan 
förlossning, svarade Ingrid Guttormsdotter att hon hade hört sägas ”att 
fostret skall bäras i Moderliifwet 4ra Månader dödt och 5 qwickt”.117 
Själva fostret fanns alltså i livmodern innan det gav ifrån sig sin första 
rörelse i fjärde månaden, men det var inte levande förrän då. Både den 
citerande utsagan och det faktum att kvicknandet tolkades som början 
på nytt liv, ger vid handen att kvinnor inte uppfattade fostrets animering 
varken i epigenetiska eller mekanistiska termer. Enligt det förra alterna-
tivet, som var besläktat med det humoralpatologiska ramverket, började 
fostret leva redan vid befruktningen av att det då fick sig livsande till 

113 Se ex. Vadstena 1609, samlagsbrott; Boteå 1632, samlagsbrott; Offerdal 1667, samlagsbrott. För 
fall där kvinnor beskrev att de kände sig havande, se Högsjö 1629, samlagsbrott; Nordingrå 1635, 
samlagsbrott. För beskrivningar av att på ospecificerade vägar förstå sig vara havande, se Sveg 1689, 
samlagsbrott; Undersåker 1678, samlagsbrott; Undersåker 1680, samlagsbrott.

114 Barbara Duden, ”Quick with Child. An Experience that Has Lost its Status”, Technology in Society 
(1994 ), s. 341-342; Labouvie (1998), s. 19-20; Duden (2002), s. 45. Eva Bergenlöv har diskuterat 
kvicknande utifrån svenskt rättsligt material, men inte utifrån de erfarande kvinnornas perspektiv. 
Se Bergenlöv (2002), s. 393-399.

115 Se framförallt Nordingrå 1644-1645, barnamord. Se även Snevringe 1689, övrigt.
116 Se Själevad 1644, övrigt. Se även Jukkasjärvi 1704, barnamord, där den havande förklarade att hon 

inte hade förnummit rörelser på sju veckor.
117 Enonteki 1715, barnamord, s. 23. För fall där havande kvinnor beskrev att de visste sig vara havande 

än tidigare än fjärde månaden efter befruktning, alltså utan omväg via kvicknandet, men utan att 
specificera hur de kom fram till det, se Läckö 1662, barnamord; Kautokeino 1731, barnamord.
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del genom mannens säd.118 Också inom mekanistisk embryologi, som 
benämndes preformationism och som i Sverige företräddes av läkarkåren 
vid 1700-talets början, förklarades att den blivande människokroppen 
från och med befruktningen började leva.119 (Skillnaderna mellan per-
spektiven låg i hur fostret sedan föreställdes veckla ut sig i livmodern.) 
Eva Bergenlöv har diskuterat frågan om när fostret uppfattades börja 
leva i det tidigmoderna Sverige, med avstamp bland annat i förarbeten 
till lagtexter för barnamord. Idén om att foster hade liv från och med 
befruktning slog, enligt henne, igenom under tidigt 1700-tal. De kom då 
att uppfattas som utrustade med själ i samband med befruktningen.120 
Inte heller det syns dock vara en på materialet tillämpbar tolkning, 
eftersom foster fram till kvicknandet inte togs för att vara levande och 
rentav uttryckligen kunde betecknas som döda. Bergenlöv anför dock 
i sammanhanget den svenske universallärde Sigfridus Aronius Forsius 
verk Physica från 1611. Däri ställde han upp olika alternativ för fostrets 
animering, varav ett var att det i och med kvicknandet fick sig ande till 
livs av Gud och att helige Ande därefter verkade i fostret.121 Det är en på 
materialet möjligt tillämpbar förklaring, eftersom någonting avgörande 
hände just i och med kvicknandet. Ingjutande av ande skulle kunna 
förmodas ha uppfattats som förutsättningen för fostrets rörelser.

Det är emellertid också tydligt att det fanns praktiska skäl att förstå 
början på livet i livmodern som sammanfallande med fostrets första 
rörelser. Havandeskap och olika sjukdomstillstånd kunde yttra sig på 
likartade sätt och det kunde intill kvicknandet vara svårt att skilja 
tecken på havandeskap från symptom på sjukdom. Vid exempelvis 
utredningen av Ingrid Olsdotter Sombios havandeskap vittnade Jakob 
Persson att han inte hade vetat om hon hade varit havande eller bara 
sjuk: ”Om hon warit hafwande eller annars siuklig det säger Jakob 
Persson sig icke hafwa förståt, emedan hon icke klagat sig öfwer något 

118 Se ex. Gianna Pomata, ”Innate Heat, Radical Moisture and Generation” i Nick Hopwood, Rebecca 
Flemming & Lauren Kassell (red.), Reproduction. Antiquity to the Present Day (Cambridge 2018), s. 
196.

119 Dunér (2012), s. 222-223, 284.
120 Bergenlöv (2004), s. 396, 399.
121 Bergenlöv (2004), s. 391. Om ande som livsprincip inom samtida teologi, jfr Hägglund (1959), s. 

60-63. Härav följde att den blivande människan, efter det att hon levandegjordes i livmodern, stod 
i ett särskilt förhållande till Gud.
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sådant”.122 En kvinna med uppsvälld mage och som såg havande ut 
behövde inte vara det. Det framgår med särskild tydlighet i en utred-
ning, där både män och kvinnor vittnade till en för barnamord ankla-
gad kvinnas favör genom att hänvisa till att också de periodvis hade 
svällt upp utan att de för den skull hade varit med barn. Utebliven 
menstruation och uppsvullen mage kunde lika gärna förklaras bero 
på förstoppning, som i sin tur kunde vara förorsakad av fullmåne eller 
väderomslag.123 Det var först i och med kvicknandets rörelse som det 
var möjligt att entydigt förnimma, både från insidan och från utsidan, 
att det var någonting levande inuti en kvinnas kropp.

Efter att kvicknandet hade tolkats som tecken på liv i livmodern 
hette det i regel att kvinnor gick havande, att de gick med eller att 
de bar på barn eller foster.124 Havandeskapet beskrevs oftare som en 
gång än som ett varande. Halvt framskridet havandeskap var således 
att gå med halvgånget barn eller foster, långt framskridet havandeskap 
var att vara väl framgången.125 Tillståndet framställdes inte med ett 
objektifierande substantiv, utan med ett för-objektiverat verb. I en 
vetenskapshistorisk undersökning har Barbara Duden visat att det för-
moderna havandeskapet därmed var ett tillstånd mellan aktivitet och 
passivitet, under vilket kvinnan och barnet hon gick med levde i ett 
slags symbios med varandra. Kvinnans kropp var ett medium mellan 
henne, foster och omvärld.126 Också i den undersökta empirin är det 
tydligt att fostret i livmodern förstods leva i symbios med den gående 
kvinnan, inte minst genom att det närdes av hennes blodflöden. Sam-
bandet stakas ut i de fall där missfall beskrevs, då denna symbios dem 
emellan hade avbrutits. I ett fall förklarades avbrottet vara en följd 
av att den havande kvinnan hade låtit åderlåta sig, varigenom fostret 

122 Kautokeino 1733c, samlagsbrott, s. 225. Se även Orsa 1737, samlagsbrott.
123 Kautokeino 1734, barnamord. Se även Tjust 1654, barnamord. För obstetriska teorier om förstopp-

ning, jfr Paulsson Holmberg (2017), s. 215-216. Utebliven menstruation kunde säkert vara tillförlitligt 
tecken på havandeskap, men det anfördes sällan och kvicknandet framstår som det tydligaste och 
slutgiltiga tecknet.

124 Själevad 1642, samlagsbrott, s. 83.
125 Se ex. Vadstena 1609, samlagsbrott; Hackås 1647, samlagsbrott; Norrköping 1650, samlagsbrott; 

Läckö 1662, barnamord; Snevringe 1677b, samlagsbrott; Njurunda 1691, barnamord. Beskrivningar 
av havandeskap som ett varande förekommer emellertid i det undersökta materialet, ibland utan 
motsägelse och i samma fall där havandeskapet beskrevs som ett gående. Se ex. Gudmundrå och 
Högsjö 1639. Den medicinska termen ”gravid” dök upp i svenska språket först mot slutet av 1800-
talet. Se SAOB: ”gravid”.

126 Duden (2002), s. 16. Se även Duden (1991), s. 181-194.
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inte längre hade fått sig blod till livs.127 I Ingrid Guttormsdotters fall 
förklarades hur fostret hade upphört att leva sedan hon hade blivit 
förskräckt, eftersom förskräckelsen hade medfört att tillförseln av 
blod till fostret hade strypts. I samband härmed var ”hennes bärande 
foster, henne all iblod ifrån luppit”.128 I inledningskapitlet citerade 
jag vidare hur Ingrids havandeskapsrester eller barn blev ämne för 
en tolkningskonflikt, utifrån hur de bedömdes olika med avseende på 
deras form. Fall som aktualiserar missfall, havandeskapsrester och för 
tidigt födda och som därtill uppmärksammar hur dessa hanterades 
belyser ett slags livsduglighetens formlära, vilken i sin tur kastar ljus 
på ytterligare kriterier för mänskligt liv.

Liv som form
I flera fall av barnamord förelåg havandeskapsrester eller dödfödda 
kroppar som ett slags materiell bevisning. De undersöktes då av 
inspekterande kvinnor eller av rättens företrädare. Studier av de mak-
taspekter som kom i dagen när barnamord utreddes har visat att det 
var gifta kvinnor som utförde dylika undersökningar. Kunskap om 
reproduktion skulle vara förbehållen dem.129 När Nils Månsson erfor 
att barnamord kunde ha begåtts av en av hans pigor, gav han därför en 
hustru i uppdrag att ”sijna och besichtiga” det döda barnet.130 Genom 
att havandeskapsrester och dödfödda barn synades och undersöktes av 
inspekterande kvinnor, blev det möjligt för rätten att ungefärligt avgöra 
hur långt framgångna de anklagade kvinnorna var i havandeskapets 
symbios. Till följd av det kommer beskrivningar och beteckningar av 
havandeskapsrester och dödfödda barn till ytan, men också redogörel-
ser för hur de hanterades och värderades. Utredningarna ger således 
insyn i hur gränser mellan livsdugliga och livsodugliga kroppar drogs. 

127 Orsa 1737, samlagsbrott.
128 Enonteki 1715, barnamord, s. 23.
129 Andersson (1999), s. 148; Bergenlöv (2002), s. 240-245; Gowing (2003), s. 40-49.
130 Össbo 1654, barnamord. Detta slags besiktningar anordnades också när döda barn hade påträffats och 

när spädbarn hade förolyckats. De undersöktes då bland annat efter spår av yttre våld. Se exempelvis 
Resele 1629, barnamord; Gräsmyr 1628, barnamord; Offerdal 1691, barnamord.
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Med avstamp i dem ska jag diskutera livsduglighet – förmågan att 
eventuellt kunna leva utanför livmodern – som ett andra kriterium för 
mänsklighet, vilket innebar ett närmande till personskapet.

I flera av de utredningar som kretsade kring livsduglighet stod kvin-
nor anklagade för avsiktlig fosterfördrivning, varemot de försvarade 
sig med att förklara att de hade drabbats av missfall. Upplevelserna 
av missfall beskrevs då ofta i passivum, i motsats till den aktiva foster-
fördrivningen. Den misstänkta kunde alltså, som Märit Andersdotter 
i det inledande fallet, anklagas för att ”sitt foster hafa förgjordt”, men 
försvara sig med fostret hade ”för henne förgåtz”.131 Det var genom att 
uttrycka sig i passivum som kvinnor förmedlade att fostret eller barnet 
inte hade fötts levande. Foster och barn var även i framställningar av 
missfall utbytbara termer. Den ena termen tycks inte ha signalerat 
längre gånget havandeskap eller mer livsduglig kropp än den andra. 
För att förstå huruvida havandeskapsresterna överhuvudtaget ansågs 
vara mänskliga och livsdugliga eller inte, måste fokus riktas mot hur 
de undersöktes, beskrevs och hanterades. Utsagor om inspektioner av 
döda foster och barn är emellertid ofta knapphändiga. Vid exempelvis 
en undersökning konstaterade tre kvinnor bara att ett påstått dödfött 
barn faktiskt inte kunde ha levat utanför livmodern, utan att ”barnet 
war dödtfödh, och icke medh någen menniskians handh brecht, och 
der skulle fatas wedh pass 8 veckor tills dess at hon skulle wara medh 
barnet fullgått”.132 Hur de kom fram till denna slutsats förtäljdes inte, 
eventuellt för att det i fallet ifråga var underförstått hur de hade dragit 
gränsen mellan livsduglighet och livsoduglighet. De utredningar som 
däremot innehåller tydliga tolkningskonflikter ger istället inblickar i 
kriterier för hur en blivande människa skulle se ut för att föreställas 
ha kunnat leva utanför livmodern. Ett barn som hade ”alla dess små 
been, nafwel med huffwudskåhlen, både händer, som dhe små finger 
knokerna”, var enligt de inspekterande kvinnorna och rätten alltför 
mycket en livsduglig kropp för att ha burits i livmodern under blott 

131 Hammerdal 1678, barnamord. Se även Säbrå 1629, barnamord; Gudmundrå och Högsjö 1620, 
barnamord; Össbo 1654, barnamord; Uppsala 1663, barnamord; Uppsala 1682b, barnamord. För 
undantag från regeln, se Anna Mortensdotters beskrivning av att fostret hade ”rutnat från henne”, 
Jukkasjärvi 1740, barnamord, s. 166. För fall av avsiktlig abort, där det uttrycktes i termer av att 
förgöra fostret, se ex. Stockholm 1623, barnamord; Kautokeino 1734, barnamord.

132 Boteå 1629, barnamord, s. 50. Se även Stockholm 1618, samlagsbrott; Vendel 1639, barnamord.



60 livets fysiologi

fyra månader.133 Det hävdade den anklagade kvinnan ifråga. Förelåg en 
kropp som materiell bevisning kunde avläsning av dess form i någon 
mån kasta ljus över det ofullgångna havandeskapets längd, eftersom 
dess form kunde indikera hur långt gånget i symbiosen det var. Just 
huvud tycks ha indikerat långt gånget havandeskap och livsduglighet. 
Vid detta slags undersökningar sticker i övrigt inte någon särskild 
kroppsdel ut som det slutgiltiga tecknet på en död, men tidigare livs-
duglig kropp. Utslagsgivande verkar istället ha varit att havandeskaps-
rester eller dödfödda barn dels skulle ha antagit så hård och fast form 
som möjligt, dels kunna uppvisa så många kroppsdelar som möjligt. 
Då kunde de tänkas ha varit livskraftiga utanför livmodern. Under-
sökningen av Elin Larsdotters dödfödda barn illustrerar det, om än på 
omvägar. Elin hade sedan en kort tid tillbaka inte känt sitt foster röra 
sig och därför antagit att det var dött i livmodern. Karin Olofsdotter 
hade närvarat vid barnsbörden och vittnade sedan inför rätta att barnet 
verkligen hade varit dödfött. Anklagelsen om barnamord kunde således 
avskrivas. Karin vittnade vidare att hon aldrig tidigare hade sett en så 
”underlig börd”.134 Barnets fötter var nämligen fastvuxna vid huvudet 
och armarna var fogade till ryggen. Trots denna underliga samman-
sättningen av barnets kropp, rådde det inte något tvivel om att barnet 
hade kunnat vara livsdugligt om Elin inte hade drabbats av missfall. 
Rätten höll det för lika troligt att barnet skulle kunna ha fötts levande 
och sedan tagits av daga av Elin, att det dött av någon annan orsak, 
eller att det hade dött innan födseln. Det bedömdes sin ovanliga form 
till trots ha kunnat vara livsdugligt. Att kroppsdelarna fanns för handen 
var här viktigare än hur de var sammansatta. Både Elin och Karin var 
också överens om att det dödfödda barnet hade levat fram till strax 
före det sena missfallet, eftersom Elin hade mjölk i brösten.135 Även 
andra utredningar vittnar om att förekomst av bröstmjölk i en kvinnas 
kropp tolkades som ett tecken på att ett avbrutet havandeskap hade 
varit relativt långt framskridet, att fostret i livmodern hade börjat anta 
en någorlunda fast och livsduglig form. Utredningar av barnamord, 

133 Undersåker 1650, barnamord, s. 48. Se även Undersåker 1626, barnamord; Läckö 1662, barnamord; 
Hammerdal, 1622 barnamord; Jukkasjärvi 1740, barnamord.

134 Jukkasjärvi 1731, barnamord, s. 159.
135 ”som Modran haft miölck i brösten så förmenar hon at dett skall haft lif, hwilket Kånan tilstodh”, 

Jukkasjärvi 1731, barnamord, s. 159.
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i vilka så kallad mjölkning av misstänkta kvinnor företogs, kan därför 
kasta ytterligare ljus på livsduglighetens morfologi.

Att utsätta ogifta kvinnor som anklagades för barnamord för mjölk-
ning var, likt att inspektera döda foster, gifta kvinnors uppgift.136 I fall-
samlingen framgår att ogifta kvinnor som misstänktes för brottet kunde 
underställas att bli mjölkade antingen efter att personer i deras omgiv-
ning hade tyckt att de hade sett havande ut för att sedan inte längre 
göra det, eller efter att döda barn hade påträffats. Då gavs hustrur i 
uppdrag att, som det hette i ett fall, rannsaka deras ”spenar och bröst”.137 
Om det fanns mjölk i brösten tolkades det som att havandeskapet var 
långt gånget, eventuellt ända till stundande förlossning. Mjölktecknet 
kunde då, precis som det inspekterade fostret, motbevisa en anklagad 
kvinnas utsaga om det avbrutna havandeskapets längd. När exempelvis 
de kvinnor som mjölkade Sara Johansdotter fann mjölk i hennes bröst, 
slöt de sig till att hon åtminstone hade varit halvgången med barn. Sara 
skulle inte, enligt dem, ha haft mjölk i bröstet ”om fostret, efter dess 
påstående, 8 veckor efter lägersmålet, missgått, utan måste det varit över 
halvgånget”.138 Inom medicinhistorisk forskning har humoralpatolo-
giska tolkningar av bröstmjölken undersökts inom ramen för kroppens 
vätskeekonomi. Barbara Orland har undersökt medicinsk praktik och 
experimentell fysiologi i Europa från slutet av 1500-talet till början av 
1700-talet och visat att mjölken ansågs kunna byta skepnad inom krop-
pen. Blod kunde omvandlas till mjölk inom havande kvinnor. Den röda 
vätskan blev vit för att småningom kunna nära fostret utom livmodern, 
men substansen förblev densamma.139 Liknande tankegångar kommer 
inte explicit till uttryck i någon av de undersökta utredningarna, även om 
det inte behöver uteslutas att den vita vätskan kunde tolkas på detta sätt. 
Med någorlunda säkerhet går det emellertid att säga att förekomsten 

136 Marko Lamberg, ”Suspicion, Rivalry and Care. Mistresses and Maidservants in Early Modern 
Stockholm”, i Susan Broomhall (red.), Emotions in the Household (Basingstoke 2008), s. 175. Se även 
Gowing (2003), s. 45-46.

137 Kautokeino 1734, barnamord, s. 174. Se även Vadstena 1602, barnamord; Östra härad i Njudung 
1602, barnamord; Snevringe 1698, barnamord.

138 Svärdsjö 1713, barnamord. Se även Uppsala 1682, barnamord; Oland 1638, barnamord; Njurunda 
1691, barnamord; Jukkasjärvi 1704, barnamord.

139 Barbara Orland, ”White Blood and Red Milk. Analogical Reasoning in Medical Practice and Experi-
mental Physiology (1560–1730)” i Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus Zittel (red.), Blood, 
Sweat and Tears. The Changing Concepts of Physiology from Antiquity into Early Modern Europe (Leiden 
2012). ”Vätskeekonomi” är Thomas Laqueurs term, se Laqueur (1994), s. 124.
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av bröstmjölk i det undersökta sammanhanget tolkades som ett tecken 
på att fostret hade börjat anta livsduglig form samt att det förmodligen 
var så pass utvecklat att det närmade sig förlossning. Mjölken kunde på 
så vis säga någonting om fostrets form i dess frånvaro.

Än mer informativa rörande livsduglighetens formlära är emellertid 
de utredningar av barnamord, i vilka foster inte undersöktes av inspek-
terande kvinnor, utan där de anklagade kvinnorna själva redogjorde 
för vad de hade gjort av det som enligt dem var mycket tidiga missfall. 
I en utredning från ångermanländska Hörnsjö förklarade exempelvis 
Brita Axelsdotter att hon hade drabbats av missfall, men att det som 
hade kommit ur hennes kropp ”hadde ickie liff, eij heller war det 
fullbordat och ickie syntess någon skepnadh”.140 Det rörde sig om 
någonting som var livlöst, ofullgånget och som till sin form inte såg 
ut som en blivande människa. Här negerades livsduglighet två gånger 
med hänsyn till havandeskapsresternas avsaknad av mänsklig form. 
På rättens fråga vad hon hade gjort av dem, svarade hon att hon hade 
kastat dem i eldspisen. Även i andra fall framkommer att kvinnor 
gjorde sig av med havandeskapsrester på detta sätt när de inte hade 
antagit tillräckligt mänsklig form.141 Om de inte såg ut som blivande 
människor, värderades de heller inte som sådana. Särskilt upplysande 
rörande hantering och sammanhörande värdering av havandeskaps-
rester är ett fall där den anklagade, Marita Pedersdotter, var gift och 
hade erfarenhet av åtta tidigare havandeskap. Hon beskrev inför rätta 
att hennes missfall ”icke warit annat än een blodhlefwer stoor som 
en handh”. Hon tillade att det inte hade ”lijknelsse till någon menn-
sikio skappnat […] dhet fostret warit icke Gudh bättre något bewändt 
medh”. Hon betecknade det visserligen som ett foster – hon tillstod 
att det var ett resultat av befruktning – men det var i kraft därav inte 
nödvändigtvis att värdera som en blivande människa. Tvärtom var det 
odugligt och betydelselöst. Den oformade ”Blodhslarken” var inte ”af 
något werde”.142 Även Marita hade därför kastat det på elden. Här 
föreligger en parallell till hur europeiska läkare mot slutet av 1500-talet 

140 Hörnsjö 1628, barnamord, 95.
141 Se ex. Oland 1638, barnamord; Björkekind 1674, barnamord.
142 Njurunda 1691, barnamord, citat från s. 303 respektive s. 304. Sedan förtydligade hon: ”dhet war icke 

annat än lijtet /: Salva venia :/ Blodhslark, iag har icke gådt mer än 10 eller 11 wekor medh dhet”, s. 
307. För liknande beskrivning av blodklimp, som var så liten att den hade ”runnit med kläderna”, 
se Revsund 1673, barnamord, s. 75. Se även Jukkasjärvi 1698, barnamord.
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visualiserade fostret i dess tidigaste stadium som just en liten klump 
av blod.143 Med avstamp i undersökta fallen kan emellertid tilläggas 
att detta slags blodklumpar varken ansågs vara eller värderades som 
mänskliga, förrän de hade antagit så pass fast form att de liknade män-
niskokroppar. En mänsklig och livsduglig kropp definierades utifrån 
dess form, som i sin tur avgjorde hur den hanterades och värderades. 
Härmed har ytterligare ett kriterium på liv blivit siktbart. Till rörelsen 
som livets första kriterium kan läggas någorlunda mänsklig och livs-
duglig form som dess andra. För att det kvicknande väsendet skulle 
anses som mänskligt skulle det till sin form se ut som en människa. 
För att det till fullo skulle värderas som människa, var emellertid ett 
tredje kriterium nödvändigt att uppfyllas. Det är en tydlig tendens i de 
rannsakningar av barnamord som aktualiserade vakenhet, medvetande 
och själ. I förlängningen avgjorde fostrets form nämligen huruvida det 
var så pass mänskligt och livsdugligt att det kunde vara besjälat och 
därmed komma ifråga för frälsning. Det bör förstås mot bakgrund av 
hur fostret tolkades i konfessionskulturell bemärkelse.

Barbara Duden och Patrice Veit har var för sig undersökt före-
ställningar om det oföddas frälsningsmöjligheter i det tidigmoderna 
Tyskland, såsom de avspeglades i religiösa traktater, bönböcker och 
själavårdstexter avfattade för havande kvinnor. Katolska kyrkan före-
språkade att fostret började leva i samband med befruktningen och 
under sin tid i livmodern först utrustades med en vegetativ själ och 
sedan med en sensitiv. Slutligen, efter födelse och dop, fick det i egen-
skap av barn sin rationella och andliga själ. Det ofödda var alltså 
delvist besjälat redan från och med befruktningen, men möjligt att 
frälsa först efter att det hade fötts som levande barn och tagit del av 
dopet. Inom protestantismen likställdes istället det ofödda fostret med 
det nyfödda barnet. Redan i livmodern var frälsning möjligt, exempel-
vis genom föräldrars medierande böner.144 I det rättsliga materialet 

143 Catrien Santing, ”’For the Life of a Creature is in the Blood’ (Leviticus 17:11). Some Considerations 
on Blood as the Source of Life in Sixteenth-Century Religion and Medicine and their Intercon-
nections”, i Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The 
Changing Concepts of Physiology from Antiquity into Early Modern Europe (Leiden 2012), s. 434.

144 Duden (2002), s. 31-36; Patrice Veit, ”’Ich bin sehr schwach, doch drückst du nach….’ Evangelisches 
Kirchenlied und seelsorgerische Begleitung von Schwangeren im 17. und 18. Jahrhundert”, i Barbara 
Duden, Jürgen Schlumbohm & Patrice Veit (red.), Geschichte des Ungeborenen. Zur Erfahrungs- und Wis-
senschaftsgeschichte der Schwangerschaft 17.-20. Jahrhundert (Göttingen 2002), s. 55-62. Deras fynd rörande 
protestantismens hållning stämmer överens med Eva Bergenlövs, se Bergenlöv (2004), s. 400-415.
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är det aldrig tal om att försöka frälsa foster i livmodern. Det ligger 
i källmaterialets natur. I de flesta av de undersökta fallen låg det i 
de anklagade kvinnornas intresse att förneka att de bar, eller hade 
burit, på besjälade varelser. Men vissa utsagor ger upplysningar om 
att foster förväntades ha antagit en viss form för att kunna anses vara 
så pass mänskliga, att de kunde tänkas upphöjas till frälsningsbara 
personer. Skildringar av värderande hanteringar av havandeskapsres-
ter och dödfödda vittnar om det. När exempelvis Gunilla Larsdotter 
vittnade till en för barnamord anklagad kvinnas fördel, beskrev hon 
att hon själv ett par år tidigare hade drabbats av antingen missfall eller 
förstoppning. Efter att hon hade svällt upp hade hon givit ifrån sig en 
blodklump och under några dagar därefter blött ymnigt. Hon visste 
inte vad klumpen var för någonting, men hon visste väl vad den inte 
var: ”ey annat än blodluppit, wet icke hwad men intet foster”. Gunilla 
hade hanterat det fasta respektive det flytande separat: ”det som war 
ihoplupit grof i Jorden, det andra brände de opp och som twättades 
bort”.145 Det som hade en aning fast form kunde ju vara en människa 
i vardande och grävdes därför ned i marken, medan det flytande som 
inte uppvisade några tecken till människa sorterades som avfall. Även i 
andra fall förklarades att havandeskapsrester som var någorlunda långt 
framgångna begravdes i marken, eller i hemlighet på kyrkogården, om 
de var nästa fullgångna.146 (Det var ju med hänvisning till att hennes 
barn var fullgånget som Ingrid Guttormsdotter i inledningskapitlets 
inledande fall motiverade att hon ville se det begravt i vigd jord.) Det 
som avgjorde hanteringen av havandeskapsrester och dödfödda barn 
var huruvida de till formen såg så pass mänskliga och livsdugliga ut, 
att de kunde vara eller var på väg att bli besjälade och i förlängningen 
kunde anses som frälsningsbara. När de begravdes i marken eller i 
smyg på kyrkogården imiterades så att säga en vanlig begravning, 
men i en utformning som var anpassad efter den ofullgångna och 
livsodugliga kroppens form. De behandlades som ett slags halv eller 

145 Kautokeino 1734, barnamord, citat från s. 200 respektive 201. (Hon vittnade alltså också i det ovan 
anförda fallet om förstoppning). För liknande beskrivning, se Kautokeino 1731, barnamord.

146 Nordingrå 1644-1645, barnamord; Tjust 1654, barnamord; Hammerdal 1676, barnamord; Jukkas-
järvi 1686, barnamord. Liknande praktiker har iakttagits för brittiskt och tyskt vidkommande, men 
utan att förklaras eller utforskas närmare. Se Labouvie (1998), s. 185; Gowing (2003), s. 108-111.
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”kvasi-personer”.147 De uppfyllde nämligen bara nästan det tredje 
kriteriet för liv: besjälningen. De utredningar som aktualiserar nöddop 
uppmärksammar detta sista kriterium.

Undersökningar av 1500- och 1600-talens svenska kyrkoförord-
ningar, kyrkolagar samt obstetriska manualer har visat att nöddopet 
ansågs kunna möjliggöra för nyfödda, som snart förväntades avlida, att 
dessförinnan upptas i de troendes gemenskap. Härigenom kunde deras 
eventuella frälsning tryggas, men härför krävdes att de hade levat utan-
för livmodern.148 Mot bakgrund av liknande föreställningar förekom 
i Tyskland och Schweiz ritualer för att tillfälligtvis söka återuppväcka 
dödfödda barn, just för att de skulle kunna döpas och förhoppningsvis 
räddas.149 Inte i något av de undersökta fallen omnämns någonting 
liknande, men de fall som berör nöddop uppmärksammar vakenhet 
utanför livmodern som tredje och sista kriterium på liv. Britta Johans-
dotters fall är belysande. Hennes nyfödda barn hade nöddöpts till 
följd av att det hade varit märkbart svagt efter födseln. Det hade strax 
därpå också avlidit. Inför rätta utreddes sedan om Britta själv hade 
tagit barnet av daga. De kvinnor som hade närvarat vid förlossningen 
kunde emellertid intyga att så inte var fallet. En av dem, Margareta 
Olofsdotter, tillfrågades ”om barnet war födt till werlden”? Marga-
reta svarade jakande och tillade att barnet ”war mycket wackert, och 
lefde lijtet öfwer ett dygn”.150 Att födas vaket till världen var att födas 
levande – med själ. Till följd av att Brittas barn hade varit levande 
och vaket i den här världen ansågs det ha blivit besjälat och kunde 
efter dop begravas i vigd jord. Jag håller därmed inte med Inger Löv-
krona, som i sin studie av barnamord i Sverige under 1700-talet har 
hävdat att det var först i och med dopet som barnet ansågs besjälat.151 
Min tolkning är snarare att själen uppfattades fogas till kroppen när 
människan föddes vaken, vid medvetande. I egenskap av att inte bara 

147 Deborah Lupton, The Social Worlds of the Unborn (Basingstoke 2013), s. 19. 
148 Allmänt om begravning som uttryck för upptagande i kristen gemenskap, se Ann-Sofie Arvidsson, 

Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal (Stockholm 2007), 
s. 63-68; Sandén (2016), s. 39, 45-46. För diskussioner av nöddop inom obstetrik, se Paulsson 
Holmberg (2017), s. 225-231.

149 Labouvie (1998), s. 176-178.
150 Uppsala 1682, barnamord, s. 54. För liknande fall av nöddop, se Kautokeino 1729, barnamord; 

Jukkasjärvi 1739, barnamord.
151 Inger Lövkrona, Annika Larsdotter, barnamörderska. Kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige (Lund 

1999), s. 188.
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ha varit fullgånget till formen, utan därtill även för en kort tid vid 
medvetande, rörde det sig i detta sista fall om en besjälad människa 
som kunde frälsas och därför hörde hemma i de troendes gemenskap. 
Med kriterierna för tillblivande liv identifierade, ska jag i ett avslutande 
avsnitt undersöka hur människor uppfattade kroppens livsprinciper 
genom beskrivningar av döende och döda kroppar.

Övergångar från levande till död kropp
I och med att fokus skiftas från livets början tills dess slut, förbyts 
också källmaterialet. I det följande kommer jag främst att diskutera 
utredningar av mord, dråp och dödsolyckor. Döende personer omgär-
dades ofta av närstående som vakade vid deras sida. Det är, bland 
annat, deras framställningar av döendet jag i det följande refererar. 
Även vittnen till brott, som inför rätta berättade om hur människor 
hade avlidit inför deras ögon, kommer komma till tals. Själva döendet 
skildrades dock likartat. 

Människor beskrev å ena sidan döendet i termer av att de döende 
närmade sig en gräns. Att ligga på sin dödsbädd kunde exempelvis 
beskrivas som att befinna sig ”wid det yttersta”.152 En man som bara 
eventuellt förväntades dö låg därför, som det hette i ett fall, ”såsom på 
sitt yttersta”.153 Det fanns hopp om att han skulle kunna fortsätta leva. 
Att ligga på det yttersta specificerades i vissa fall som att människor 
kämpade eller arbetade med döden.154 Det mödosamma arbetet låg i 
att det var svårt att andas. På gränsen till det yttersta var människor 
försvagade och därför oftast sängliggande. I detta slags refererade 
avläsningar av de döende framställdes döendet ofta som ett avtagande 
i livskraft. Denna kraft kunde lämna kroppen gradvis och mätas 
kvantitativt. En detaljerad skildring av en människa med avtagande 
liv ger en utredning av ett misstänkt mord, där en husmoder initialt 

152 Offerdal 1684, övrigt. Se även Njurunda 1636/1651, mord/dråp.
153 Snevringe 1699, övrigt.
154 Se ex. Vendel 1631, mord/dråp; Västerlövsta 1659, magi; Ljusnar och Kopparberg 1661, magi; Sveg 

1689, samlagsbrott; Jukkasjärvi 1725, dödsolycka.
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misstänktes ha mördat en piga. Efter att misstanken hade avskrivits, 
övergick utredningen till att handla om hur husmodern hade funnit 
pigan efter att denna hade råkat ut för en olycka. Hon berättade att 
hon hade ”råkat Piigen i Skogen i liifwet”, närmare bestämt sett henne 
”liggia medh liitet liif”. Pigan förmådde visserligen ”röra sin Munn 
och Ögnalockar, men icke Uthalandes något Ord”. Tillströmmande 
personer kunde också konstatera och sedan inför rätta vittna om att 
hon var ”nästan död”, för att sedan ligga ”meerendels död” och slutli-
gen död.155 Förlust av förmåga till tal och rörelse tolkades även i andra 
fall som tecken på att döden var nära förestående.156 I olika etapper 
närmade sig människor så övergången från levande till livlös, vilket 
var avläsbart genom borttynande livskraft och förlust av förmågor.

Döendet kunde å andra sidan beskrivas som en pendelrörelse mel-
lan liv och död. När det exempelvis rådde osäkerhet kring huruvida 
en kvinna skulle kunna fortsätta att leva eller inte, efter att hon hade 
förgiftats av sin make, konstaterades att ”hustrun går ennu, och weth 
man ichie, om hun kann begå sig eller ichiie”.157 Att begå sig var att 
gå tillbaka till livet, det innebar att återfå livskraft och åter kunna röra 
på sig. Levande människor förväntades kunna röra sig och omvänt 
kunde därför döende människor fastslås vara döda just när de hade 
upphört att röra sig. De kunde då liknas vid orörliga stenar.158 Liv som 
rörelse hade alltså sin motsvarighet i död som utebliven rörelse. Också 
mekanistisk fysiologi förklarade övergången från levande till död som 
uppstannad rörelse. Den underliggande orsaken, enligt exempelvis 
svenska iatromekaniker, förklarades då vara att hjärtat som pump 
hade stannat och därmed hade varmt blod slutat att cirkulera i krop-
pen.159 Övergången till livlös kropp kunde därför liknas vid ett urverks 
uppstannande. När den aktiva rörelse-principen upphörde, upphörde 
också livet. Med detta alternativ var skillnaden mellan levande och 

155 Jukkasjärvi 1700, mord, citat från s. 6 respektive s. 7. Se även Stockholm 1618, samlagsbrott; 
Stockholm 1651, suicidalmord; Offerdal 1684, övrigt; Uppsala 1682, barnamord; Stockholm 1687, 
självmord; Offerdal 1691, barnkvävning; Jukkasjärvi 1725, dödsolycka; Orsa 1737, samlagsbrott.

156 Mållöshet beskrevs som sista etapp i ex. Offerdal 1684, övrigt; Kautokeino 1702, mord/dråp; Orsa 
1737, samlagsbrott.

157 Nya Lödöse 1601c, mord/dråp, s. 477. Se även Västerlövsta 1659, magi; Enonteki 1711, mord; 
Jukkasjärvi 1713, mord/dråp.

158 Se ex. Sjuhundra 1602, mord/dråp; Vadstena 1609c, mord/dråp; Njurunda 1687-1688, mord/dråp.
159 Dunér (2012), s. 256, 284-286.
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död ett antingen-eller-förhållande, som Elisabeth Emter har påpekat 
i en kulturhistorisk översikt över tolkningar av döden i tidigmodern 
tid.160 De nyss refererade fallen behöver dock inte tolkas som uttryck 
för att kroppen föreställdes fungera som en maskin. Avtagande rörel-
seförmåga kan lika gärna ha tolkats som ett tecken på avtagande 
livskraft, som en av döendets etapper när levande kroppar var på väg 
att skiljas från det som höll dem vid liv. Övergången till slutgiltig död 
uppfattades nämligen innebära att kroppen separerades från någon-
ting levandegörande. I flera fall beskrevs döden som ett avlidande, en 
avgång, eller som att någonting livsuppehållande dog bort.161 Döden 
innebar ett åtskiljande mellan kropp och livsprincip.

Döden kunde å ena sidan formuleras i termer av skilsmässa mellan 
kropp och ande eller anda, å andra sidan mellan kropp och själ. Hur 
den framställdes berodde på vem som avläste dödsförloppet och vad 
vederbörande sedan tog fasta på i sitt vittnesmål. I flera fall fästes upp-
märksamhet vid att döden inträffade samtidigt som det sista andetaget. 
När till exempel Lars Johansson segnade ihop iakttogs han av flera 
vittnen, vilka inledningsvis trodde att han skulle återfå sin livskraft, 
för att sedan, efter en dryg timme, förstå att ”intet mehra liif war hoos 
honom at förmoda”. Slutligen hade också två av de närvarande hört 
hur han ”upgaf Andan med twå swåra Andedrächter”.162 Uppgivandet 
av andan kunde också skildras som att sucka av, att ge ifrån ett sista 
kippande efter andan eller att ge upp genom munnen.163 Så var ofta 
fallet för dem som dog oförberedda och hastigt.164 Ett lik benämn-
des i ett fall just som en ”andelösa lekamen”.165 Det var berövat den 
livsprincip som inneslöts i andningsförmågan. Här finns möjliga berö-

160 Elisabeth Emter, ”Bilder vom Tod in der Frühen Neuzeit”, i Thomas Schlich & Claudia Wiesemann 
(red.), Hirntod. Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung (Frankfurt am Main 2001), s. 127-128.

161 För beskrivningar av avlidande, se ex. Undersåker 1666, mord/dråp; Västerlövsta 1659, magi; Nju-
runda 1690, självmord; Orsa 1737, samlagsbrott. För beskrivningar av avgång, se ex. Revsund 1649, 
dödsolycka; Revsund 1695, dödsolycka. För beskrivningar av att dö bort, se Oland 1700, magi; 
Kautokeino 1702, mord/dråp; Åkerbo 1703, magi; Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi; Bälinge 
1748, magi.

162 Jukkasjärvi 1713, mord/dråp, citat från s. 212 och s. 214. Se även Revsund 1650, mord/dråp; Snev-
ringe 1696, självmord; Snevringe 1696, dödsolycka.

163 Se ex. Norrköping 1650, mord/dråp; Kautokeino 1712, dödsolycka. För liknande beskrivningar av 
suckande och andedräkter, se Troels Frederik Troels-Lund, Att dö i Norden. Föreställningar om livets 
slut på 1500-talet (Stockholm 1994), kap. 5.

164 Se ex. Vadstena 1608b, mord/dråp; Vadstena 1610a, mord/dråp; Vendel 1615 mord/dråp; Sveg 1669, 
mord/dråp; Jukkasjärvi 1709, mord/dråp; Kautokeino 1728, dödsolycka.

165 Kautokeino 1728, dödsolycka, s. 54.
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ringspunkter med en humoralpatologisk tolkning av döden, enligt vil-
ken döden förklarades innebära att kroppen skiljdes från den livsande 
som dittills hade animerat och således hållit den vid liv. I kontrast till 
den mekanistiska modellen förklarades här övergången från levande 
till död som en gradvis process. Anden kunde nämligen ta tid på sig 
när den skulle lämna kroppen.166 Det rimmar väl med det etappvisa 
döendet och skulle kunna ses som en pendang till att den livsande som 
eventuellt betingade fostrets kvicknande rörelse, gjorde människan 
till en andelös lekamen när den gav sig av. Utsagor om döden såsom 
uppgivande av ande behöver emellertid inte tolkas som uttryck för 
att någon livsande inneslöts i andningen. Det kan lika gärna ha varit 
endast andningsakten som åsyftades.

Döden som själens åtskiljande från kroppen framstår däremot mer 
otvetydigt som ett sätt att förstå människans livsprincip på ett religiöst 
sätt, delvis innesluten i själva andningen. Det framgår med särskild 
tydlighet de gånger som människor skildrade det som i tidigmodern tid 
betecknades som den ideala och goda döden. Ann-Sofie Arvidsson och 
Annika Sandén har undersökt hur föreställningar om god respektive 
dålig död uttrycktes i svenska psalmböcker och skillingtryck från tidigt 
1700-tal. Den goda döden skulle föregås av andliga förberedelser. De 
döende förväntades då tillstå sina synder, förlikas med medmänniskor, 
ta del av nattvarden samt in i det sista ha tilltro till Guds nåd. Lyck-
ades de med det, kunde passagen från levande till död bli en själens 
övergång till ett evigt liv, istället för evig död. Beslut om själens öde 
fattades ytterst av Gud. Om en präst närvarade vid dödsbädden var 
det dennes uppgift att hjälpa och trösta den döende människan, som 
trots avtagande livskraft förväntades signalera att han eller hon var 
andligt förberedd.167 Troels Frederik Troels-Lund har, i sin klassiska 
studie över folkliga föreställningar om döden på 1500-talet, visat att 
om döende människor var för försvagade för att kunna meddela sig, 
så ”krävde man blott svar genom teckenspråk”.168 Ingeborg Larsdotter 
visade att hon var redo med hjälp av teckenspråk. Hon hade tagit 

166 Emter (2001), s. 122-128.
167 Arvidsson (2007), s. 11–13; 116–118; Sandén (2016), s. 33-37. För dödsberedelsen i senmedeltid 

och tidig reformation, se Stina Fallberg Sundmark, Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk 
medeltida och reformatorisk tradition (Skellefteå 2008).

168 Troels-Lund (1984), s. 59.
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sitt liv genom att skära sig i halsen, men det hade dröjt ett helt dygn 
innan hon slutligen avled. Den kyrkoherde som hon arbetade hos 
och som sedan refererade hennes fall inför rätta, fick således god tid 
på sig att bereda henne på döden. Han läste för henne och tröstade 
henne med Guds ord. Hon visade att hon tog orden till sig, blev 
tröstad och att hon således var förberedd på att dö, men inte genom 
att meddela sig med ord. Istället visade Ingeborg, enligt kyrkoherden, 
”en andacht med hendernes uplyftande och ögonens blinkande”.169 
Kyrkoherden sade sig därför inte ha behövt tvivla på hennes själs salig-
het. Andra gånger beskrevs än tydligare att det var själen som lämnade 
människan när hon var beredd på att dö. De som var förberedda och 
vars själar kunde komma ifråga för evigt liv tänktes, enligt Arvidsson, 
avsomna när de dog. För dem var döden ett tillfälligt vilorum i väntan 
på själens återuppståndelse.170 I det undersökta materialet var det 
också de som var förberedda och förlikade som ansågs avsomna när 
de dog. Beskrivningar av avsomnande dyker främst upp i de fall där 
de döende hade biståtts vid det yttersta av en präst. Det är också då 
det var tal om själens avfärd och salighet. Exempelvis den präst som 
närvarade vid Erik Erikssons dödsbädd vittnade inför rätta att denne 
hade dött genom att han ”afsompnade”.171 I ett annat fall förtydligades 
var själen hamnade efter avsomnandet: ”i herranom”.172 Och i ett 
tredje fall vittnade en präst att en man som hade varit sängliggande i 
14 dagar, slutligen ”affsomnade […] medh mykin werk och sueda, Jfrå 
denne werdene”.173 Som motsvarighet till att födas vaken och besjälad 
i den här världen, som fallet var för det nöddöpta barnet som anfördes 
ovan, kunde kroppens död förstås i termer av att själen övergav den 
och lämnade den jordiska världen för den hinsides. Att vissa utsagor 
tog fasta på själen och andra på anden eller andan som överordnad 
livsprincip, behöver inte tolkas som att det fanns två parallella sätt 

169 Snevringe 1696, självmord.
170 Arvidsson (2007), s. 120–123. Se även Hägglund (1959), s. 58–59.
171 Oland 1638c, mord/dråp, s. 143. Se även Häverö 1638, mord/dråp; Kalmar 1658, övrig; Offerdal 

1684, övrigt. Samma persons död kunde emellertid beskrivas på flera sätt och avsomnandet kunde 
naturligtvis föregås av smärta, se ex. Vendel 1633, mord/dråp.

172 Nora 1645, mord/dråp, s. 31.
173 Vendel 1634, mord/dråp, s. 111. Att dö kunde också beskrivas som att bli kallad av Gud, för att 

förflyttas från den här världen till nästa. Se ex. Nya Lödöse 1605, mord/dråp; Anundsjö 1638, mord/
dråp.
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att förstå liv och död på.174 Det skulle kunna bero på att olika grader 
av förberedelse inbegrips i de olika beskrivningarna, men kan lika 
gärna bero på att personer tog fasta på olika aspekter när de vakade 
vid eller avläste dem som dog. Präster skulle kunna tänkas ha varit 
uppmärksamma på tecken rörande själens öde, medan närstående eller 
vittnen noterade utslocknat liv i samband med andningsupphörandet. 
Gränsen från levande till livlös kropp uppfattades hur som helst över-
trädas i och med det sista andetaget, då själen skiljdes från kroppen 
om de döende var andligt förberedda.

Sammanfattning
För att anses som levande behövde människan som kropp göras 
levande genom att ande eller själ fogades till kroppens form. Det 
framgår av de olika hållpunkter för liv och död som undersöks i 
kapitlet. Först identifieras tre ungefärliga kriterier för hur människor 
uppfattade mänskligt liv i vardande. Det första kriteriet utgjordes av 
fostrets första rörelse i livmodern, kvicknandet. Fostret hade ditintills 
funnits i livmodern som ett slags död materia, för att därefter uppfattas 
som rörligt och levande. Utredningar som aktualiserar hur människor 
hanterade och värderade för tidigt födda ger emellertid vid handen 
att kvicknandet inte nödvändigtvis innebar att dessa betraktades eller 
värderades som blivande mänskliga personer. Liv tog visserligen form 
ur blod, men havandeskapsrester som blott var klumpar av blod han-
terades inte som människor i vardande som hade dött. Mänsklig form 
utgjorde det andra kriteriet på en levande kropp. Och ju mer form en 
kropp hade antagit, desto mer närmade den sig att kunna värderas som 
en frälsningsbar person. I samband med födsel uppfylldes det tredje 
kriteriet: besjälningen. I kraft av att vara besjälat kunde det nyfödda 
barnet komma ifråga för dop och i förlängningen för frälsning. Själen 
uppmärksammas sedan på nytt när övergångar från att vara levande 

174 Att förvänta sig att i det undersökte materialet finna klara och entydiga skiljelinjer mellan själ och 
ande vore förmätet. För överlappande betydelser inom 1500-talets teologi, se Hägglund (1959), 
55-77, 304-331.
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till död undersöks. I rätten beskrev människor döendet som avtagande 
rörelseförmågor och livskraft. Slutgiltig övergång från döende till död 
inträffade med det sista andetaget, då kroppen uppfattades åtskiljas 
från själen och själen gav sig av, i fall den döende människan var and-
ligt förberedd. Med den levande kroppens början och slut utforskade, 
utreds i nästa kapitel den levda kroppen mellan sjukdom och hälsa.







KApitel 111

Sjukdomens 
fysiologi



76 sjuKdomens fysiologi

Inledning
Vid vintertinget i Malung 1707 stod Ingeborg Börjesdotter ankla-
gad för att ha förgjort både människor och boskap. Förgörning avsåg 
magisk skadegörelse av människas eller djurs liv och hälsa. Hon 
anklagades, bland annat, för att ha förorsakat Ingeborg Pehrsdotters 
sjukdom, som hon sedan hade avlidit av. Det var Ingeborgs syster 
som inför rätta vittnade om hennes tillstånd. Systern berättade att 
Ingeborg hade haft ”en olijdelig wärk i sitt wänstra kindbeen”. Hon 
hade ofta svimmat och behövt hjälp för att komma på benen igen, 
eftersom ”hon af egen förmågo sig intet uprätta kunde”. Hon hade 
tillfälligtvis blivit bättre – hon hade ”Kommit sigh före” – men hen-
nes tillstånd försämrades i och med att värken spred sig och ökade 
i intensitet. Hennes tidigare husfader, Olof Pärsson, intygade detta 
med ett vittnesmål om den ”swåra sjukdom, och huru hårdt det henne 
plågat och twingat”. En kyrkoherde kunde vid besök med nattvarden 
konstatera att ”siukdomen då öpnat och frädt anscichtet ifrån munnen 
alt in till öronen”. Förgäves hade förböner hållits för henne i kyrkan; 
Ingeborg kom aldrig att återse ”sin hälsodag”.175 Fallet illustrerar ett 
par av de ämnen som kommer att diskuteras i föreliggande kapitel: 
upplevelser av att vara sjuk såsom att vara kroppsligt försvagad och 
förhindrad, förståelsen av sjukdomar som väsen som plågade kroppen 
samt förståelsen av hälsa som grundat i den egna kroppen och dess 
förutsättningar, framskymtat i uttrycket att se just sin hälsodag. Hur 
förklarade människor att de insjuknade och botades? Hur förstod de 
upplevelser av att vara sjuka och sedan tillfriskna? Jag kommer att visa 

175 Malung 1707, magi. För förklaring av fenomenet förgörning, se Oja (1999), s. 133-135, 167.
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att sjukdomsförståelsen var grundad i en ontologisk sjukdomsupp-
fattning, men att den allmänna kroppsförståelse som kommer i dagen 
vid beskrivningar av sjukdomsupplevelser var funktionell och ända-
målsenlig. Jag inleder med att undersöka hur människor sökte förstå 
sjukdomars orsaker. Därefter skisseras två bilder av hur de förstod 
sjukdomstillstånd, åtföljt av ett avsnitt om hur sjukdomar botades 
samt ett sista om vad det innebar att tillfriskna.

Sjukdomars ursprung
I rätten förklarades sjukdomars orsaker på framförallt tre sätt, vilka 
samtliga uppmärksammar dem i termer av yttre påverkan. Sjukdomar 
kunde härröra ur element och rum i omgivningen, ur väsen som ver-
kade i omgivningen, eller ur andra personers onda intentioner. Det 
var särskilt de gånger som sjuka människor hade uppsökt magiskt 
kunniga botare för att få reda på sjukdomars ursprung, som dessa 
förklarades vara betingade av den yttre, fysiska miljön. De som hade 
magiska förmågor att utröna sjukdomars orsaker och sammanhörande 
bot betecknades som kunniga, eftersom de kunde mer än andra. Det 
har Linda Oja uppmärksammat i sin undersökning av synen på magi 
i det tidigmoderna Sverige.176 Jag ska undersöka deras diagnostiska 
förfaranden närmare. När botarna ställdes till svars, kom de också 
till tals. När till exempel Elin Pålsdotter stod anklagad för olovlig bot, 
förklarade hon att hon kunde sia om sjukdomars ursprung genom 
att syna de hjälpsökandes kläder. Rätten frågade henne specifikt efter 
elementens sjukdomsalstrande inverkan och huruvida hon kunde se 
”hwadan han har fått sådant, antingen i wäder watnet eller af Jorden?” 
Det svarade hon att hon kunde. Plågsammast var, enligt henne, de 
sjukdomar som kom av jorden. Det visste hon av egen erfarenhet, av 
att själv under lång tid ha legat sjuk av en jordens sjukdom.177 I de 
flesta fall, i vilka människor tillskrev elementen sjukdomsalstrande 

176 Oja (1999), s. 65-66, 135-141, 171-175, 178, 182, 229.
177 Folkare 1669, magi. Se även Offerdal 1685, magi; Oppunda 1704, magi; Mora, Venjan och Särna 

1724, magi.
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inverkan, var det just jorden som förklarades ha förorsakat insjuk-
nande. De hade fått eller fångat sjukdomar från jorden genom att 
vistas i närheten av ond och hälsovådlig jord. Det onda i jorden kunde 
då beskrivas ha fastnat på kläderna eller kroppen. På så vis kunde 
botaren förstå sjukdomens orsak genom att se på den sjukes plagg 
eller kropp.178 Här blir en första kontrast till ett medicinskt förfarande 
synlig. Enligt Michael Stolberg, som har undersökt hur läkare i det 
tidigmoderna Tyskland diagnosticerade, var uroskopi det förhärskande 
tillvägagångssättet att ställa diagnos på. Sjuka människor uppvisade 
förvarat urin för en läkare, som genom att dechiffrera vätskan kunde 
klassificera sjukdomen.179 I möten mellan botare och sjuka i det 
tidigmoderna Sverige synade de förra istället de senares kläder eller 
kroppar, för att förstå sjukdomars ursprung och väsen. Kläder och 
kropp var avläsbara och kunde besvara frågor.

Det var i regel inte de omgivande elementen i sig som förklarades 
kunna göra människor sjuka, utan det var särskilda platser som ansågs 
vara onda och i kraft av det sjukdomsalstrande. Att bli sjuk av jorden 
kunde vara att ”råka ut” för ett elakt ställe, det kunde vara att man 
”fick sin siukdom af jorden”.180 Å ena sidan kan beskrivningar av 
insjuknande i termer av att råka tolkas som att magisk skadegörelse 
uppfattades som sjukdomens ursprung.181 Å andra sidan kan det – i 
etnografiska uppteckningar från tidigt 1900-tal betecknat som ”förråk” 
– tolkas vara en följd av att människor tänkte att de hade oroat eller 
utmanat osynliga väsen i omgivningen, varefter dessa med hjälp av 
väder, vatten eller jord hade gjort dem sjuka. Det senare alternativet 
är Tillhagens tolkning, utifrån nämnda etnografiska nedteckningar, 
och den är tillämpbar på utsagorna.182 Fallen i vilka råkande anfördes 
som sjukdomsorsak är visserligen till övervägande del utredningar av 
magi, men själva sjukdomarna behövde inte vara resultat av någons  
magiska praktiker. Råkandet kunde istället förklaras ha följt på att de 
sedermera sjuka tidigare hade vistats i närheten av elaka ställen eller 

178 Se ex Örebro 1632b, magi; Svärdsjö 1686, magi; Grytnäs 1709, magi; Bro 1729, magi.
179 Michael Stolberg, Die Harnschau. Eine Kultur- und Alltagsgeschichte (Köln 2009), kap. 1.
180 Bro 1729, magi. Se även de ovan anförda fallen som behandlade omgivningens och elementens 

påverkan
181 Tolkningen föreslås av SAOB: ”råka”.
182 Tillhagen (1977), s. 22, 241-342.
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i onda rum, där de antingen hade påverkats av jorden, eller av de 
väsen som befolkade jorden. Utredningen av en man som i domboken 
benämndes Gamle Per illustrerar denna senare möjlighet. Inför rätta 
förklarade han att han kunde ta reda på vad som hade gjort människor 
sjuka genom att röra med en stålkniv i brännvin. Härigenom utvi-
sade sig ”sielfwa rummet hwaraf den råådfrågande och hielpsökande 
patienten sin skada eller siukdom fångit så framt den icke är mycket 
gammall och inrothad”. Rum avsåg här såväl utrymme som jord och 
mark. Sättet på vilket brännvinet rörde sig skulle, enligt Per, utvisa 
vilken plats eller vilket elementen som hade gjort patienten sjuk. När 
sjukdomsorsak väl hade fastslagits, föreskrev han att platsen skulle 
återbesökas, så att de sjuka skulle kunna botas. Så skulle ”det onda 
på rummet […] afförlijkas”.183 När han sex år tidigare hade stått till 
svars för samma sjukdomsutrönande förfarande hade Per utfrågats 
om vad detta onda kunde vara. Han hade då givit diffusa exempel: 
”älfgångar och annat mehra ondt emädan uthi jorden mycket ondt 
finnas skall”.184 När omgivningen förklarades ha gjort människor sjuka, 
handlade det om sjukdomar som i egenskap av onda väsen hade fång-
ats in i särskilda rum eller på särskilda platser.

Åter blir därmed en kontrast till den i inledningskapitlet diskute-
rade medicin- och patienthistoriska forskningen synlig. Inom medi-
cinen och dess ramar förklarades att de omgivande elementen kunde 
förorsaka sjukdom, eftersom de stod i förbindelse med kroppens 
temperament och både gav upphov till den i kroppen dominerande 
vätskan och påverkade vätskornas flöden. Insjuknande förklarades så 
i förlängningen följa på att vätskebalansen rubbades, eller genom att 
hälsofrämjande flöden hindrades.185 Någon elementens påverkan på 
kroppens vätskor anfördes emellertid inte i något av de undersökta 
fallen. Det platsbundna onda förklarades istället ha absorberats av att 
människor hade vistats i den onda platsens närhet och av de väsen som 
bebodde den och verkade med hjälp av jorden, vattnet eller vädret. 
Kroppens genomsläpplighet i förhållande till omgivningen var knuten 

183 Svärdsjö 1726, magi.
184 Svärdsjö 1720, magi.
185 För medicinhistorisk nivå, se Lindroth (1997), s. 378, 402; Broberg (2005), s. 161-171. För patient-

historisk nivå, se Porter & Porter (1988) s. 46-48; Duden (1991), s. 158-160; Stolberg (2001), s. 
46-47.
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till särskild jord och särskilda platser, där sjukdomsväsen uppehöll sig. 
Förståelsen av hur människor insjuknade bör därför istället tolkas i 
linje med den ontologiska sjukdomsuppfattning som för exempelvis 
tysk räkning har visats löpa jämsides med den humoralpatologiska 
förklaringsmodellen. Det ontologiska ligger i att sjukdomar identifie-
rades som entiteter som kunde ta sig in i kroppen.186 Den svenska 
empiri som här undersöks går emellertid inte att helt koppla till denna 
sjukdomsuppfattning, såsom den har framställts i tidigare forskning. 
Varken Jütte eller Stolberg har uppmärksammat att sjukdomsväsen 
verkade genom elementen. Detta deras tillvägagångssätt för att göra 
människor sjuka var däremot centralt för förståelsen av insjuknande, 
såsom den refererades inför rätta. Mer i linje med den gängse bilden 
av hur sjukdomsväsen kunde göra människor sjuka, är emellertid de 
gånger som det förklarades oberoende av jord och platser. I vissa fall 
beskrevs bara hur dessa väsen hade kommit över, på eller till dem.187 
I andra fall beskrevs hur de grasserade och att människor insjuknade 
om sjukdomarna fick fäste på dem.188 Sjukdomarna hade ursprung och 
riktning och kunde ta sig in i människors kroppar. I sin undersökning 
av magi inför sydsvensk rätt under 1700-talet har Jacqueline van Gent 
hävdat att sjukdomar ansågs komma på eller till människor när de 
tolkades vara av magiskt ursprung.189 Så var inte nödvändigtvis fallet. 
De exempel på detta slags beskrivningar som här har anförts kommer 
inte bara från utredningar, i vilka insjuknande härleddes till magiska 
praktiker, utan även från övriga typer av brott, där insjuknande nämn-
des i andra sammanhang. Nyckeln till förståelsen av fenomenet ser 
jag istället i det parallella språkbruk för hur man beskrev illavarslande 
väderomslag. Också ”elakt” eller ”svårt” väder skildrades i termer av att 
de kom på eller stötte till.190 Både väder och väsen kunde påverka och 
drabba plötsligt. Sjukdomsväsen fanns i omgivningen och deras verkan 

186 Jütte (1991), s. 124-125; Stolberg (2003), s. 36-42.
187 Östra Härad i Njudung 1604b, dråp; Vadstena 1606, mord/dråp; Asker 1628, magi; Västerås 1632, 

dödsolycka; Häverö 1638, mord/dråp; Falun 1719, magi; Folkärna 1723, tidelag; Stora Malm 1745, 
övrigt.

188 Snevringe 1673, mord/dråp; Stockholm 1687, självmord.
189 van Gent (2009), s. 104.
190 I ett fall konstaterades exempelvis en piga ha ”kommit bort… i skogen när elakt wäder påkommit 

af des egen wårdzlöshet, hwars been äro igen fundne”, se Jukkasjärvi 1732, dödsolycka, s. 225. För 
det svåra vädret, se Kautokeino 1715, dödsolycka. För en liknande parallell mellan insjuknande och 
väderomslag för 1800-talets del, se Drakman (2018) s. 85.
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låg, precis som vädrets växlingar, utom människors direkta kontroll.
Magisk förgörning tolkades dock i andra fall som källan till sjuk-

dom. Även det bör emellertid tolkas inom ramen för den ontologiska 
sjukdomsuppfattningen. I kapitlets inledande fall refererade jag att 
Ingeborg Börjesdotter anklagades för att ha gjort andra sjuka genom 
att ha förgjort dem. De som hade blivit sjuka hade härlett detta till 
att hon ansågs ha både uppsåt och kunnande till att göra dem sjuka. I 
många av de utredningar av magi som ingår i fallsamlingen förklarades 
sjukdomar vara förorsakade av andra personer genom undsägelse. 
Undsägelse var, som Oja har visat, våld med hjälp av ord. Det var ett 
slags hot som i efterhand tolkades ha materialiserats och gjort den 
hotade sjuk eller skadad.191 Vad säger beskrivningarna av att insjukna 
till följd av undsägelse om kroppens fysiologi? När sjukdomar tillfo-
gades genom magiska praktiker beskrevs hur de kastades, lades, eller 
sattes på människor. Sjukdomarna kom från utsidan. Elin Anders-
dotter anklagades exempelvis för att ha kastat sjukdom på en kvinna, 
som därefter drabbades av ”sår, krankheter och slag”. Hur själva kastet 
gick till förtäljdes inte. Elin anklagades även för att ha förgjort en kyr-
koherde genom att hon ”lagt honom den siukdom uppå” som han led 
av.192 När Lars Andersson beskrev hur han hade drabbats av en häftig 
värk som hade varat under cirka en timme, hade han efteråt erinrat 
sig att en kvinna ungefär samtidigt födde barn. Han hade därför slutit 
sig till att den födande kvinnans moder som han var i konflikt med, 
hade ”satt barnswärken på honom”.193 Sjukdomar och värk gavs här 
form av ett slags överförbara ting. Även insjuknande som följde på 
magiska handlingar förklarades därmed inom ramen för en ontologisk 
sjukdomsuppfattning. 

Det är i allmänhet endast ett fåtal utsagor i det undersökta materi-
alet, som skulle kunna tolkas som uttryck för att de människor som här 
kommer till tals förstod insjuknande i humoralpatologiska termer. Det 
är en aning överraskande, både mot bakgrund av humoralpatologins 
starka ställning inom medicinen och av att läran, i omformad tappning, 

191 Oja (1999), s. 170, 178, 221.
192 Asker 1642-1643, magi. 
193 Asker 1672, magi. Se även Håbo 1618a, magi; Mora, Venjan och Älvdalen 1645, magi; Asker 1645, 

magi; Ljusnar och Nya Kopparberg 1661, magi; Rättvik 1662-1663, magi; Husby 1747, magi.
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präglade magiska praktiker kring sjukdom i exempelvis Tyskland.194 
Stolberg har emellertid iakttagit en liknande frånvaro av humoralpa-
tologiska sjukdomsförklaringar i en studie av tyska läkares notisböcker 
från 1500-talet. I dessa protokollförde de sina möten med patienter. I 
dialogerna mellan läkare och patienter dryftades sjukdomsmaterier på 
ett sätt som påminner om de inför rätta påtalade sjukdomsväsendena, 
men där nämndes inte blockerade vätskeflöden. Stolberg förklarar 
fenomenet med att läkarna i sina notiser återgav hur de bemötte sina 
patienter och därför anpassade sig, för att motsvara hur dessa sjuka 
själva upplevde sina tillstånd. Frånvaron av humoralpatologisk tolk-
ningar tolkar han därför som att de medicinska förklaringarna inte 
delades av patienterna själva.195 Jag tolkar den motsvarande frånvaron 
i det rättsliga materialet på samma sätt. I det undersökta samman-
hanget, Sverige utanför städerna, fanns inte någon medicinsk marknad 
att tala om, men väl en botande marknad.196 Denna dominerades av de 
magiskt kunniga. Den meningsfulla beskrivningen av hur det var att 
vara sjuk tog därför istället fasta på själva de varierande upplevelserna 
av att vara sjuk. Det var så de kunniga kunde förstå de sjukas lidande, 
för att sedan kunna hjälp dem. Sammantaget har de hittills undersökta 
fallen visat att människor förklarade insjuknande i termer av olika slags 
påverkan från omgivningen: element och platser, väsen och andra 
personer. Olika sjukdomsentiteter fanns i omgivningen och kunde 
likt väderomslag slå till och komma in i kroppen, både på egen hand 
och genom att använda sig av de omgivande elementen. Att plågas av 
dylika väsen utgjorde en central aspekt av hur det upplevdes att vara 
en sjuk kropp, vilket jag snart ska närma mig, när jag nu övergår till 
människors upplevelser av att vara sjuka.

194 För den medicinska nivån, se ex. Lindroth (1997), kap. 8; Bergdolt (1999), s. 218-233. För humo-
ralpatologins ställning inom magin i Tyskland, se Jütte (1996), s. 68-78; Labouvie (1998), kap. 1; 
Labouvie (2001).

195 Michael Stolberg, ”Kommunikative Praktiken. Ärztliche Wissensvermittlung am Krankenbett im 16. 
Jahrhundert”, i Arndt Brendecke (red.), Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure – Verfahren – Artefakte 
(Köln 2015), s. 111-115. Han visar vidare att humoralpatologin successivt kom att omfattas också 
av de bredare folklagren, i takt med att kontakter mellan läkare och patienter efterhand blev alltmer 
standardiserade.

196 För diskussion om tolkningsföreträden inom tidigmoderna medicinska marknader, där läkare, 
barberare, apotekare och badare konkurrerade med varandra, se Patric Wallis, ”Competition and 
Cooperation in the Early Modern Medical Economy”, i Mark Jenner & Patrick Wallis (red.), Medicine 
and the Market in England and its Colonies (Basingstoke 2007).
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Sjukdom som förhinder
På en grundläggande nivå beskrevs den sjuka kroppen, både av dem 
som själva var sjuka och av dem som talade om andra som sjuka, som 
att någonting fattades eller felades den.197 Felande uttryckte brist. 
Vad det var som felades under sjukdom anfördes inte alltid. Till den 
sjuka människans kännetecken hörde emellertid att vara försvagad. 
Hon var ”Siuuk och machtlöös”.198 Bristfälligheten bör förstås som 
uttryck för brist på kraft, kontroll och rörlighet. För i egenskap av 
makt- och kraftlös förmådde de sjuka ofta inte röra sig och i många 
fall betecknades de därför som sängliggande. Kerstin Andersdotter 
insjuknade exempelvis under pågående tingsförhandling och kunde 
därför inte föra sin talan i målet. I protokollet står att hon ”af sin siuk-
domb så hårdt betagen blifwit att hon uthur sängen intet komma kan”. 
Hennes make och grannar intygade också att hon ”ännu siuk till sängz 
ligger och ingeledes förmår hijtkomma”.199 I andra fall framgår att 
de sängliggande var i behov av skötsel och vård.200 Olivia Weisser har 
genom suppliker undersökt hur fattiga och hjälpsökande i det tidigmo-
derna England skildrade tillstånd av sjukdom. Där var sängliggande 
synonymt med att vara sjuk.201 I de undersökta utsagorna signalerade 
sängliggande ofta mer än så. Att vara sängliggande tycks ha varit att 
vara allvarligt sjuk. Kerstin Andersdotter, vars fall kapitlet inleddes 
med, besöktes av präst med nattvarden emedan hon låg till sängs.202 
Sjukdomstillstånd beskrevs ibland inte närmare än som tillstånd som 
de sjuka låg i, inte minst om sjukdomen ifråga förväntades få dödlig 
utgång.203 Sängliggande innebar att man var allvarligt sjuk och kunde 
förväntas dö i sviterna av sjukdomen.

Kraftlöshet var emellertid bara ett av sjudomsupplevelsens karaktä-
ristika. Det sjukdomsbegrepp som var i svang inkluderade alla möjliga 

197 Se ex. Vadstena 1604, mord/dråp; Undersåker 1650, barnamord; Östra Härad 1664, övrigt; Revsund 
1695, dödsolycka; Nås 1708, magi; Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi. Att en sjuk kropp var 
bristfällig framgår även i det att olovlig bot kunde betecknas som ”läkedom för varjehanda brister 
och krankheter”, se Leksand 1682, magi.

198 Revsund 1685, övrigt, s. 160. Se även Vendel 1644, mord/dråp; Stockholm 1675, självmord.
199 Stora Tuna 1722b, magi.
200 För ett fall där en gammal moder beskrevs som både sängliggande och sjuk och således i behov av 

skötsel, se Östra härad 1721a, övrigt. Se även ex. Östra härad 1664, övrigt; Kautokeino 1726, övrigt.
201 Weisser (2015), s. 172-174. Se även Jütte (1991), s. 163-164
202 Se även Össbo 1654, dråp; Kalmar 1658, övrigt.
203 Se ex. Trögd 1695, magi; Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi.
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tillstånd, i vilka kroppen inte fungerade som den vanligtvis brukade 
göra. Förutom att beteckna försvagade och sängliggande människor, 
karaktäriserades många gånger också de som var skadade eller på olika 
sätt kroppsligt förhindrade som sjuka. Att ha värk i benen var i många 
fall liktydigt med att vara sjuk.204 Smärtor och skador efter misshandel 
benämndes som sjukdomar. Till exempel en husbonde, som hade miss-
handlat sin piga svårt, anklagades av henne ”wara orsaken till hennes 
siukdomb”.205 I fall som dessa betecknades de som hade ont eller inte 
kunde röra och använda sina kroppar som vanligt som sjuka. I linje 
härmed kunde kvinnor som gick havande, de som snart skulle förlösas 
samt de som nyligen hade blivit förlösta samtliga betecknas som sju-
ka.206 Deras tillstånd gjorde att deras kroppar avvek från hur de brukade 
vara, de var förhindrade i sin rörelseförmåga och de låg eventuellt till 
sängs. På tidigmodern svenska betecknades dylikt kroppsligt förhinder 
som att vara ofärdig. När exempelvis Anna Israelsdotter vittnade om 
sin mans död förklarade hon att våldsamma slag var ”orsaaken till hans 
ofärdh och siwckdom”.207 Ofärd är ett nyckelord för att förstå talet om 
den sjuka kroppen. Det gäller framförallt i de fall där enskilda kropps-
delar anfördes som sjuka och rörelsehindrade. Olof Bengtsson, som 
hade blivit undsagd med sjukdom, betecknade sin högerarm som just 
”ofärdigh”.208 Anders Erikssons sjuårige son Lasse beskrevs som både 
sjuk och ofärdig, eftersom han inte längre kunde röra sina ben. Genom 
undsägelse, det var faderns misstanke, hade sonen ”blivit så ofärdig, 
som han nu är”. Detta var i kontrast till tidigare, då sonen hade varit 
”frisk och fährdig at gåå och löpa”.209 O-färdig är en negation av färdig; 
ordets rot är färd.210 Härigenom föreligger det en parallell mellan det 
dåtida sjukdomsbegreppet och vad som idag på olika sätt betecknas 
som funktionshinder. I en historisk exposé över funktionshindrets his-
toria har Henri-Jacques Stiker påpekat att funktionshinder ofta beskrivs 

204 Se ex. Närdingshundra 1683, magi; Uppsala 1669, magi; Vendel 1687, magi. För ett fall där sjukdom 
beskrevs följa på en spark i ljumsken, se Össbo 1654, dråp.

205 Snevringe 1673, mord/dråp. Se även Sjuhundra 1604, mord/dråp; Sveg 1654, dödsolycka; Snevringe 
1673, mord/dråp.

206 Östra Härad i Njudung 1603, samlagsbrott; Njurunda 1691, barnamord; Enonteki 1703, samlags-
brott; Kautokeino 1704, samlagsbrott; Vendel 1737a, samlagsbrott.

207 Stockholm 1618, mord/dråp, citat från s. 377 respektive s. 380.
208 Asker 1645, magi. För beskrivning av ofärdig vänsterarm, se Asker 1642, magi.
209 Vendel 1687, magi. Se även Stora Malm 1737, övrigt; Mora, Venjan och Särna 1746, magi.
210 SAOB: ”ofärdig”.
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och i historien beskrevs med hjälp av negationer.211 I ofärdigt skick 
kunde kroppen inte färdas som vanligt, eftersom någon av dess delar 
var ur funktion. Vid beskrivningar av ofärdighet specificerades ofta att 
kroppsdelarna därmed avvek från hur de brukade fungera och vara 
användbara. Sjuk i bemärkelsen ofärdig var därför en kvinna som var 
sjuk i fötter och händer, så ”att hon med händerne intet taga kunde, 
med fötterne intet gå”.212 Det var också en man som hade blivit ”slagin 
med sår och andra krankheter och en sida blef dödh”.213 Med ena 
halvan av kroppen ur funktion kunde han inte färdas som vanligt. De 
som var vanföra och förlamade kunde följaktligen också betecknas som 
ofärdiga. Det visar sig till exempel i ett fall, där en moder hade sänkt 
ned sin dotter med benen först i en sjö, för att hon skulle lindras från 
sin värk och åter kunna röra sig. Förfarandet hade fungerat vid tidigare 
försök, vid vilka dottern hade blivit ”så krijgh at hon haffwer kunnat 
een tämmeligh tijdh ther effter gåå på krijckior”.214 (Vid detta tillfälle 
hade hon emellertid omkommit.) Utsagor om den ofärdiga kroppen 
uppmärksammar omvänt att den vanliga och färdiga kroppen skulle 
fungera som en rörlig helhet med fungerande delar.

Negationen av färdig var många gånger en negation av att vara 
arbetsför. Kroppens delar skulle inte bara vara rörliga och i funktion, 
utan de skulle också vara brukbara. När exempelvis Anna Larsdotter 
anklagade Olof Ersson Swan för att ha gjort henne fördärvad och 
ofärdig, preciserade hon att hon som följd av det varken förmådde äta 
eller ”föra sina fingrar”. Vittnen ställde detta i kontrast till tidigare, 
då Anna hade varit flitig i sitt arbete.215 Pär Pärsson, plågad av bråck, 
menade sig till följd av sjukdomen vara ”aldeles oförmögen under sljkt 
sitt tillstånd, det ringaste arbete förrätta”. Han kunde dock uträtta lite 
arbete ”på de friska dagarna”.216 Anna Hansen har undersökt relationer 

211 Som exempel på negationer anför han ”malformation”, ”infirm”, ”incapacité”. Se Henri-Jacques 
Stiker, Corps infirmes et sociétés. Essais d’anthropologie historique (Paris 2005), ex. s. 48, 118, 220.

212 Asker 1633, magi. Se även Våla 1754, magi.
213 Asker 1643-1644, magi.
214 Uppvidinge 1661, dödsolycka. Se även Vendel 1687, magi; Östra härad 1721b, övrigt; Tuna 1751, magi.
215 Rättvik 1721, magi. Se även Örebro 1632a, magi; Rättvik 1662-1663, magi. 
216 Stora Malm 1741, övrigt. Se även Hammerdal 1684, övrigt; Snevringe 1695, övrigt; Snevringe 

1696, övrigt; Kålland 1697, övrigt. För fall där en person beskrevs som sjuk-som-ofärdig på grund 
av svullnad på fötter och ben, varför vederbörandes ”willkor wara så swaga, at hon, såsom gammal, 
siuklig och orkeslös, ej skulle förmå sig födan annorlunda, än genom allmosors sökande förskaffa”, 
se Yttertjurbo 1752, magi.
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inom hushållen på 1600-talet och, apropå den arbetsenhet som gifta 
par förväntades utgöra, konstaterat att kroppen i det agrara och arbets-
intensiva samhället var ett arbetsredskap.217 Arbete var nödvändigt för 
människors försörjning av sig själva och dem som de hade försörjnings-
ansvar för. Den tidigmoderna ekonomin ställde höga krav på hushållets 
medlemmar att arbeta med ett flertal sysslor, under större delen av sin 
vakna tid, året om.218 Förmågan att kunna arbeta hade emellertid än 
fler innebörder. Genom att arbeta var människor nyttiga och uppfyllde 
de förväntningar och krav som ställdes på dem inom samhället och 
hushållet. På så vis kunde de i egenskap av att vara arbetsföra också 
anses som ärbara och inkluderas i samhällets gemenskap.219 Talet om 
sjukdom som hinder för arbete bör förstås mot bakgrund av det bero-
endeförhållande som människor i tidigmodern tid hade till sina kroppar 
för att kunna försörja sig, för att på så vis också erkännas värde. Men 
även en kvinna vars överläpp var ”bårtruttnat” karaktäriserades som 
ofärdig. Hon var ”ofärdigh i mund”.220 Den ofärdiga kroppsdelen var 
helt enkelt ur funktion och gick inte att bruka som vanligt. Framfö-
rallt skulle en färdig kropp bestå av hela och fungerande delar för att 
kunna vara i funktion och användbar. Sjuk i bemärkelsen ofärdig bör 
alltså, som redan påpekat, tolkas som ett slags funktionshinder. Inom 
det forskningsfält som kallas ”disability studies” tolkas ofta tal om 
funktionshinder för vad det säger om ett samhälles normer och hur 
kroppar värderas utifrån deras förmågor.221 Beskrivningar av sjukdom 
som ofärd och oförmåga till arbete uppmärksammar kroppens vanliga 
och hälsosamma tillstånd som rörligt och arbetsfört. De uppmärksam-
mar att människor förstod ohälsa mot bakgrund av de behov som de 
hade av att kunna använda sina kroppar.

Förutom sjukdomsbegreppets inkluderande bredd är en tydlig 
tendens i materialet att det specificerades var i kroppen som sjuk-
domar verkade, istället för att de nämndes vid namn. Förekomst av 

217 Hansen (2006), s. 262-271. Se även Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 
1500-talets Sverige (Uppsala 2012), s. 217.

218 Jonas Lindström et al., ”The Diversity of Work” i Maria Ågren (red.), Making a Living, Making a 
Difference. Gender and Work in Early Modern European Society (Oxford 2017), s. 33-35, 49.

219 Hassan Jansson et al (2017), s. 151-153.
220 Offerdal 1685, magi, s. 114.
221 För historiografisk översikt, se David M. Turner, ”Approaching anomalous bodies”, i David M. 

Turner & Kevin Stagg (red.), Social Histories of Disability and Deformity (Abingdon 2006).
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sjukdomsnamn är förhållandevis ovanligt, även om det finns undantag. 
Febern utgjorde ett, fallandesjukan ett annat.222 Sannolikt benämndes 
dessa eftersom de återverkade på hela kroppen, inklusive medvetandet. 
Emellanåt benämndes också dödliga sjukdomar.223 Inte heller i fall av 
dödliga sjukdomar var benämnandet emellertid regel. Dessa kunde 
lika gärna betecknas som, kort och gott, eländiga.224 Avsaknaden av 
benämningar skulle kunna tolkas som en följd av att många sjukdomar 
saknade vedertagna namn, eller för att det av olika anledningar var 
överflödigt att specificera vilket slags sjukdom det rörde sig om. Det 
kan också ha att göra med att det som idag betecknas som skador, 
då betecknades som sjukdomar. Det har troligen, till viss del, att göra 
med att bot inte hörde samman med sjukdomens klassifikation. För att 
förstå hur en specifik sjukdom skulle botas, var det ju istället nödvän-
digt att utröna dess ursprung. Min tes är emellertid att avsaknaden av 
sjukdomsnamn framförallt har att göra med att själva den kroppsliga 
upplevelsen av att vara sjuk var central för att beskriva och förmedla 
sjukdomstillståndet som ett tillstånd av ”annanhet”, av ”existentiell 
omdefiniering”, för att tala med Karin Johannisson.225 Människor 
skildrade själva upplevelserna av att vara sjuka, eftersom det var så 
det blev möjligt att förmedla tillstånden till andra, inte minst för att 
botaren på så sätt kunde förstå hur han eller hon skulle gå till väga. Det 
var nödvändigt att levandegöra sjukdomens upplevda verkan, eftersom 
dialogen mellan sjuk och botare var grundad i en intersubjektiv förstå-
else av hur kroppen fungerade. Det primära att förmedla var hur den 
egna kroppen inte längre kändes igen, hur den inte längre upplevdes 
som en fungerande helhet, i och med att den var fragmenterad och 
förhindrad i sin vanliga färd och i förlängningen i sitt arbete. Tenden-
sen att beskriva upplevelser på bekostnad av benämningar går även 
igen i de utredningar, i vilka människor tog fasta på upplevelser av 
sjukdomsväsens tvingande verkan.

222 Se ex. Stockholm 1650, dödsolycka; Hammerdal 1680, samlagsbrott. Fallandesjuka motsvarar det 
som idag betecknas som epilepsi.

223 För fall av död av pest, se Östra Härad i Njudung 1603d, mord/dråp. För fall av dödlig ”fransos”, 
se Revsund 1678, mord/dråp.

224 Se ex. Torsåker 1637, mord/dråp; Ljusnar och Kopparberg 1661, magi.
225 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm 1997), s. 

182.
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Sjukdom som fragmentering 
Upplevelser av att vara fragmenterad i förhållande till verkande sjukdo-
mar betecknar jag som ett slags sjukdomens andra existentiella annan-
het. Beskrivningar av dem uppmärksammar upplevelser av förlust av 
kontroll över den egna kroppen, till följd av sjukdomsväsendenas grepp 
om densamma. Margareta Pehrsdotters vittnesmål är illustrativt för 
att förstå hur det kunde tänkas vara att leva med ett väsen i kroppen. 
Hon vittnade i ett magimål mot en kvinna som benämndes Håll Karin 
och som hon höll ansvarig för att hon hade insjuknat flera år tidigare. 
Själva det sätt på vilket hon beskrev att hon blev varse sin sjukdom 
är här av intresse. För Margareta hade det plötsligt varit ”lijka såsom 
någon hade hållet henne at hon inth. fick röra sig; kunde och som 
nogast ropa åt folket at dhe skulle komma och hielpa sig”.226 Hon 
blev medveten om att hon var sjuk genom att hon upplevde sig vara 
nödställd. Hon var därför förhindrad i sin rörelseförmåga, men hon 
var framförallt maktlös över sin kropp. Och så personifierades sjukdo-
men i hennes beskrivning av hur hon upplevde den. Det var just som 
om någon var inuti henne och höll henne i ett grepp. Mats Matsson 
beskrev sin sjukdomsupplevelse i liknande ordalag. För honom var 
det som att någonting var inuti honom, som att det rörde sig ”i hans 
lijf såsom en stöör ifrån hiärtat och neder i buken”.227 Vad det var 
för specifik sjukdom förtäljde han inte, ej heller när han tretton år 
senare på nytt redogjorde för sitt tillstånd inför rätta. Istället för att 
benämna sjukdomen, beskrev han den då återigen som ett verkande 
väsen, som att det ”rörde sig invärtes lika såsom han hade haft något 
levande uti sig”.228 I kontrast till de gånger då människor förmedlade 
sjukdomsupplevelser i termer av ofärdighet, tog de i beskrivningar av 
sjukdomar som väsen fasta på upplevelser av att vara maktlösa över 
och fragmenterade i förhållande till sina egna kroppar. Själva sjukdo-
marna var ju som levande väsen och aktiva motståndare som verkade 
inuti dem. Jag diskuterade ovan hur sjukdomar som väsen beskrevs 
kunna komma över, på och till, alternativt fästas vid de sedermera 

226 Rättvik 1662-1663, magi.
227 Orsa och Ore 1669, magi.
228 Orsa 1682, magi. I åter ett fall beskrevs en sjukdom som någonting som rörde sig inuti kroppen, från 

senorna i bröstet ut i fingerspetsarna, se Rönö 1706-1707, magi. För fall där sjukdomen beskrevs slå 
sönder ryggen, se Rättvik 1662-1663, magi.
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sjuka. Därefter kunde de, som det hette i ett fall, verka ”inwärtes” 
eller uppehålla sig ”uthi kropphens ytterdehlar”.229 De kunde vidare 
ta plats i specifika delar av kroppen. En sjuk piga beskrev exempelvis, 
innan hon dog av en obenämnd sjukdom, att denna ”stod i hufwudet 
och ryggen”.230 När förvärrade sjukdomstillstånd skildrades, kunde 
det göras med hänvisningar till hur väsendena spred sig och bredde 
ut sig.231 De lade en allt större del av kroppen under sig.

När sjukdomars verkan beskrevs i linje med denna ontologiska 
sjukdomsuppfattning både benämndes och benämndes de inte. I ett 
fall klagade en av ålder och sjukdom försvagad kvinna över att ”sireser 
eller annan ohyra hade byggt sig in i hennes hufvud”.232 Siresen avsåg 
kräftan. Genomgående under tidigmodern tid förklarades cancer inom 
medicinska vetenskaper vara en förhårdnad till följd av uppdämda inre 
vätskeflöden, inte sällan av svart galla.233 I det citerade fallet klumpa-
des siresen istället ihop med annan ohyra. Det behövdes ingen omväg 
via den sjukas eventuella vätskeekonomi för att förklara att den hade 
kunnat bosätta sig i hennes huvud. Den var som ett väsen och upp-
fattades inte som ett uppstannat flöde. I regel benämndes inte heller 
de sjukdomar som beskrevs i ontologiska termer. Det skulle kunna 
bero på att sjukdomen i egenskap av ett främmande och farligt väsen 
inte fick benämnas, att benämnandet kunde bli ett frambesvärjande 
av det. Tigandet skulle på så sätt kunna ha varit ett sätt att distansera 
sig från det. Så har Eduard Seidler tolkat fenomenet i en historisk-an-
tropologisk översikt över sjukdomsupplevelser.234 Det skulle emellertid 
lika gärna kunna förhålla sig på samma sätt som fallet var vid sjukdom 
som förhinder. Det viktiga var att återge upplevelsen av hur sjukdo-
men verkade i kroppen, för att man själv, personer i ens omgivning 
samt uppsökt botare skulle kunna förstå sjukdomens väsen i dubbel 
bemärkelse, som essens och entitet. Väsendenas verkan förmedlades 

229 Svärdsjö 1720, magi.
230 Kautokeino 1712, dödsolycka, s. 188. För liknande formulering, se Njurunda 1691, barnamord.
231 Angripen av en sjukdom i vänstra armen beskrev exempelvis Lars Pedersson dess spridning i kroppen 

som att den ”alt mehr och mehr, hafuer sigh förökat”, se Asker 1642, magi. Se även Leksand 1682, 
magi.

232 Sjuhundra 1649, självmord, s. 102.
233 Michael Stolberg, ”Metaphors and images of cancer in early modern Europe”, Bulletin of the History 

of Medicine (2014), s. 56-62. Att just cancer liknades vid en kräfta var för att den förklarades sprida 
sig för att succesivt äta allt större delar av människan.

234 För detta slags tolkning, se Seidler (1978), särskilt s. 416.
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nämligen med hjälp av målande liknelser. Väsendena kunde ibland 
liknas vid knivar och deras verkan vid knivars skärande, ibland vid eld 
och deras verkan vid eldens brinnande.235 För Kerstin Ersdotter var 
hennes sjukdom någonting som ”swidit inwärtes som elden warit uti 
alla hennes lemmar, och hon kändt såsom något stigit up mot halsen 
och welat qwäfja henne”.236 Lisa Wynne Smith har undersökt hur 
sjukdomsväsen tolkades av högreståndspersoner i 1700-talets England. 
Hon har därvid påvisat paralleller till hur de föreställde sig tortyr.237 
Ingen av de här undersökta utsagorna gör en motsvarande parallell 
påkallad. Närmare till hands ligger det att tolka utsagorna i linje med 
Heinrich Schipperges mer övergripande slutsatser rörande arkaiska 
sjukdomsbeskrivningar. När sjukdomar personifierades, upplevdes 
de som motståndare inuti den egna kroppen.238 För Kerstin var ju 
sjukdomen verkligen en motståndare, i det att den sökte kväva henne, 
utan att för den skull tortera henne och kräva någonting i utbyte mot 
att sluta plåga henne.

I egenskap av att upplevas som plågande motståndare beskrev 
människor vidare hur sjukdomsväsen verkade genom att bekaja, 
behäfta och betaga dem.239 Till exempel Peter Larsson beskrev sin 
hustrus tillstånd som att hon var ”av samma sjuka så illa betagen att 
hon låg till sängs och såsom hon alltid hade haft stenar på ryggen”.240 

Behäftande sjukdomar kunde beskrivas som bördor som de sjuka drogs 
med under längre tid.241 Att ha en sjukdom häftad vid sig var som att 
bära på en börda. Sjukdomar som verkade betagande och behäftande 
förklarades även återverka på kroppens förmågor för varseblivning 
och medvetande. Gamle Per hade exempelvis ”warit af en swår siuk-
dom i hudwudet så hårdt betagen, att han intet hwarken hördt […] 

235 För liknelser vid knivar, se Vibyggerå och Ullånger 1638, mord/dråp; Asker 1643, magi. För liknelser 
vid eld, se Oppunda 1707, magi.

236 Skedevi 1748, magi. 
237 Wynne Smith (2008), s. 467-470.
238 Schipperges (1985).
239 Se ex. Asker 1642-1643, magi; Mora, Venjan och Älvdalen 1645a, magi; Växjö 1662, övrigt; Folkare 

1669, magi; Leksand 1682, magi; Njurunda 1690, självmord; Snevringe 1696, dödsolycka; Uppsala 
1752, magi; Våla 1754, magi.

240 Asker 1633, magi.
241 Skedevi 1748, magi. För fall där en sjuk man beskrev att han hade dragits med en sjukdom i två år, 

se Hammerdal 1664, magi. Se även Asker 1628, magi; Svärdsjö 1686, magi; Oppunda 1704, magi.
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eller något see kunnat”.242 Jakob Holmbäck hade varit behäftad med 
en feber som gjorde honom ängslig och i slutändan ”wahnmächtig 
sitt förståndh”.243 De som var betagna eller behäftade av eller med 
sjukdomsväsen var förvisso förhindrade att använda sina förmågor 
och kunde därför ofta inte arbeta. Det är emellertid adjektiven som 
förmedlar sjukdomarnas grepp över dem som främst är av intresse för 
att förstå hur de upplevde sina tillstånd. Betagen betydde att sjukdo-
mens ursprung var ett slags förhäxning och att den utsatte hade blivit 
bestulen på en kroppslig förmåga.244 Det torde inte förvåna när det 
rör sig om anklagelser om skadegörelse på magisk väg, men så var inte 
nödvändigtvis fallet i samtliga dessa fall. Istället var det i allmänhet just 
språket för förhäxning som användes för att förmedla upplevelser av 
att vara sjuk som tillstånd av underkastelse under en sjukdoms verkan. 
Att de förstärkande orden med prefixet ”be-” tillgreps för att beskriva 
upplevelser av att ha inkräktats av sjukdomsväsen, ger vid handen att 
upplevelsen av kontrollförlust över den egna kroppen var central när 
människor var underkastade intensivt verkande och ihållande sjukdo-
mar, vilka påverkade kroppen som helhet. Framställningarna av sjuk-
domsupplevelser liknar dem av besatthet och förlust av kroppskontroll, 
som David Gentilcore har uppmärksammat i en studie av kanonisa-
tionsprocesser i det tidigmoderna Neapel.245 Parallellen föreligger, för 
att både som sjuka och besatta hade människor förlorat kontroll över 
sina förmågor och var fragmenterade i sin kroppslighet. Som be-tagna, 
be-kajade eller be-häftade av eller med sjukdomar var deras kroppsliga 
be-fintlighet en annan, i och med att de var be-tvingade av sjukdomar. 
Sjukdomarna var då subjekt, de sjuka kropparna deras objekt och 
därför ur funktion. De undersökta utsagorna om sjukdomsupplevelser 
i termer av att vara under påverkan av ett väsen som fick den egna 
kroppen att upplevas tudelad och fragmenterad, vittnar omvänt om 
att kroppen vanligtvis upplevdes och skulle fungera som en enhetlig 

242 Svärdsjö 1726, magi. Se även Asker 1672, magi; Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi; Övertjurbo 
1737, magi.

243 Stockholm 1686a, självmord. Se även Svärdsjö 1720, magi; Älvdalen, Ore och Orsa 1734, magi.
244 SAOB: ”betagen”.
245 David Gentilcore, ”Contesting Illness in Early Modern Naples. Miracolati, Physicians and the Con-

gregation of Rites”, Past & Present (1995), s. 124-125. Se även Guido Ruggiero, ”The Strange Death 
of Margarita Marcellini. Male, Signs, and the Everyday World of Pre-Modern Medicine”, American 
Historical Review (2001), s. 1146-1147.
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helhet som människor själva behärskade. Mot bakgrund av de två 
idealtyperna av hur sjukdomstillstånd erfors, har det hittills framgått 
att de innebar existentiella omdefinieringar i termer av försvagning 
och rörelsehinder, av fragmentering och kontrollförlust. Var och en 
av dem har omvänt uppmärksammat att den friska kroppen skulle 
fungera som en rörlig, arbetsför och enhetlig helhet, som man själv 
hade makt över. Beskrivningar av hur kroppen kunde botas visar vägar 
tillbaka till dess vanliga varande och fungerande.

Botande av sjukdomar
I medicinhistorisk forskning har olika metoder för att återställa balans 
och återupprätta vätskeflöden framhävts som det primära sättet att i 
tidigmodern tid bota sjukdomar på, särskilt om insjuknande tolkades 
vara en följd av uppdämda vätskeflöden. Åderlåtning, att tappa den 
sjuka kroppen på blod, är ett välkänt exempel på det. Sten Lindroth 
har visat att medeltida almanackor med föreskrifter för när och hur 
sjuka skulle åderlåtas användes i Sverige långt in på 1700-talet.246 
Enligt Stolberg var en vanligt förekommande åtgärd vidare, i alla fall 
i 1700-talets Tyskland, att läkare föreskrev att sjuka skulle tappas på 
svett eller urin.247 Likväl skulle det sjukdomsalstrande rinna ut i fly-
tande form. I fyra fall som ingår i fallsamlingen omnämns åderlåtning. 
I tre av dem återges att kunniga botare i hälsofrämjande syften hade 
öppnat de sjukas ådror för att tappa dem på blod.248 I det fjärde fallet 
hade en kvinna på eget bevåg öppnat sin åder. Jag refererade till fallet i 
föregående kapitel, eftersom hon därefter drabbades av missfall. (Hon 
misstänktes också ha öppnat ådern just i fosterfördrivande syfte.)249 
När botande praktiker skildrades i övriga fall var det inte tal om att 

246 Lindroth (1997), s. 402. Se även Johannisson (1997), s. 187.
247 Stolberg (2001), s. 46-47.
248 Uppsala 1669, magi; Stora Tuna 1722, magi; Mora, Venjan och Särna 1724, magi.
249 I protokollet står, apropå själva åderlåtningen, endast följande: ”Commissarien frågat henne, om hon 

wara hafwande, men hon sådant för honom dölgdt, under föregifwande, sig wara siuk af håll och 
styng, hwarföre hon äskat låta öpna ådern på sig”, se Orsa 1737, samlagsbrott. För vidare exempel 
på fosterfördrivning genom åderlåtning, se Tillhagen (1983), s. 73.
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söka justera inre vätskebalanser, inte ens när blod användes vid bot.250 
Medicinskt utbildade personer figurerar endast undantagsvis i det 
undersökta materialet. I två fall förekommer däremot bödlar. I sin 
studie av bödlar under svenskt 1600-tal har Sandén visat att folk ofta 
uppsökte dem för bot mot sjukdomar. Till följd av sitt yrkesutövande 
ägde de ett särskilt vetande om hur kroppen fungerade.251 I det ena 
fallet hade en kvinna uppsökt bödeln för bot mot en sjukdom hon 
hade i benet.252 I det andra fallet hade en kvinna först uppsökt Olof 
Rudbeck för att få hjälp att bota sin sjuke son. Rudbeck hade förskrivit 
ett medikament, men det hade varit verkningslöst. Hon hade därför 
uppsökt bödeln, men inte heller hans behandling hade hjälpt. Då hade 
hon, slutligen, uppsökt en kunnig kvinna. Denna hade föreskrivit att 
hon skulle bota sonen med torvor ur jorden, men också det visade 
sig vara förgäves.253 Detta sätt för bot var mindre vanligt, än andra 
metoder som refererades i rätten. Mer vedertaget var att bota på olika 
rituella vis, genom religiös åkallan eller tillbedjan, genom att särskilda 
platser besöktes alternativt återbesöktes, eller genom att väsen drevs 
ut ur kroppen.

De kunniga personer som uppsöktes för sjukdomsbot var många 
gånger desamma som kunde utröna sjukdomars ursprung. När de 
ställdes till svars för att ha botat på magisk väg, kunde de försvara sig 
med att de hade fått sin kunskap om bot direkt av Gud, när de själva 
hade legat sjuka.254 Kerstin Eriksdotter visste visserligen inte om hon 
hade sin kunskap direkt från Gud, men hon framhöll att vissa av hen-
nes botande praktiker hade varit verkningslösa, om hon inte samtidigt 
som hon utövade dem hade haft stadig tro till Gud.255 Sin kraft att 
bota menade hon i alla fall härröra från honom. Bot företogs i regel på 
religiöst konnoterade sätt. I enstaka fall påtalas botande praktiker som 
var sanktionerade av kyrkan, såsom att sjunga psalmer, göra korstecken 

250 I ett annat fall framgår att en man botade andra med hjälp av blod, utan att det rörde sig om 
åderlåtning. En sjuk kvinna uppmanades istället av honom att sticka sig i fingret för att tappa lite 
blod som sedan blandades med salt och slutligen dracks upp. Förfarandet fungerade dock inte; hon 
kräktes. Se Örebro 1632a, magi.

251 Sandén (2016), kap 5.
252 Uppsala 1669, magi.
253 Vendel 1687, magi.
254 Se ex. Folkare 1699, magi; Malung 1714, magi; Svärdsjö 1720.
255 Mora, Venjan och Särna 1724, magi.
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och be för de sjuka.256 Oftare innehåller rättsprotokollen redogörelser 
för olovliga former av bot som istället imiterade kyrkliga ritualer. For-
melläsning var en grundläggande beståndsdel vid dessa ritualer. Botaren 
läste antingen över de sjuka, eller över föremål som användes för att 
bota dem. Vid formelläsning åberopades i regel Gud eller Kristus, eller 
båda två. Johan Eriksson brukade till exempel läsa följande när han 
botade: ”Jagh ställer wärk, medh fämb fingrar; medh 12: guds änglar 
uthur dhen siön, som ingen roor, och ingen bohr, för klåckan kläppes, 
för hanen gahl och wingarna klappar, skall dhet wara till bothe lagdt, i 
nampn faders, sons och then helge andes”.257 Också elementen kunde 
åberopas i samma formel som åkallade Kristus och som avslutades 
med läsning av Fader vår.258 Formelläsning kombinerades ofta med 
andra hälsofrämjande handlingar, såsom att dricka brännvin med salt 
i och äta vitlök eller rötter. Botaren hade då först läst formler över de 
botande ingredienserna.259 Det var så de omvandlades till verkningsfulla 
botemedel. Möjligen rör det sig här om ett efterliknande förfarande, 
där innehåll ur särskilda kyrkliga ritualer för förvandling imiterades. 
Prästens ord konsekrerade ju dopvattnet, kyrkklockans bly, nattvardse-
lementen och kyrkomullen. Göran Malmstedt har hos den tidigmo-
derna svenska menigheten identifierat en djup ”vördnad för de heliga 
orden”.260 Genom att tillgripa heliga ord uppfattades botarna omvandla 
värdslig mat och dryck till hälsofrämjande botemedel. Botandet var 
alltså religiöst utformat, även om det yttrade sig i det religiösa andra som 
magin utgjorde. Skillnaden mellan bot i form av kyrkligt sanktionerad 
bön och magiskt frambesvärjande låg, som Jütte har påpekat, framförallt 
i tonfallet. Den förra var en tillbedjande vädjan, medan den senare var 

256 Se ex. Lima 1671, magi; Uppsala 1669, magi; Tuna 1673, magi; Åkerbo 1703, magi. För fall där bot 
företogs genom att träda den sjukes kläder genom nyckelhålet till kyrkan, se Norrbo 1690, magi.

257 Närdingshundra 1683, magi. Se även ex. Åkerbo 1703, magi.
258 För att göra den ovan anförda ofärdiga munnen färdig läste Michael Henrichsson följande: ”Jesus 

Christus som haar regnat i tre dygn och giorte det aff wäder i jordh och wattn, han helar dig, haar 
du fått skadan af wäder så blif godh af mitt blåsande, är det skiett af watn så hielpe deth watn som 
denne jordh föllier, och är det skiett af jorden så heele jordn tigh, läsandes Fader vår”, se Offerdal 
1685, magi, s. 114. För utredning i vilken botaren betonade att man vid bot bara skulle läsa början 
av Fader vår, men inte hela bönen, se Närdingshundra 1671, magi

259 Se ex Örebro 1670, magi; Lövsta 1714, magi; Torstuna 1739, magi; Uppsala 1748, magi.
260 Malmstedt (2002), s. 129-134, citat s. 134. Specifikt om de listade föremålen, se även Terese Zachris-

son, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformistiska Sverige (Göteborg 
2017), s. 267-268.
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ett anbefallande.261 För de berörda personerna stod ju inte den botande 
magin i motsats till deras tro.

I andra utredningar redogjordes för botande praktiker vid vilka 
Gud åberopades, men där botandets platsbundna aspekter framhäv-
des. Marit Persdotter botade exempelvis Hans Bengtssons dotter 
vid en korsväg. På plats hade flickan givits bröd att äta, under det 
att Marit upprepade att ”Gud allsmäktig wore din Botare”.262 Här 
var platsbunden bot inte bunden till den plats där sjukdomen hade 
inhämtats. Just korsvägen verkar istället ha fungerat som en allmän 
avstjälpningsplats för sjukdomar. Här föreligger en möjlig parallell 
till det av Duden identifierade botandet som ett utbyte mellan kropp 
och omgivning.263 Åter andra fall vittnar däremot om att sjuka kunde 
botas genom att återbesöka den plats varifrån sjukdomen kom. Då var 
det onda och sjukdomsalstrande knutet till just den plats människor 
hade vistats vid när de insjuknade. När Sigrid Andersdotter förklarade 
hur hon hade botat Johan Isaksson, var det genom att de tillsammans 
hade återvänt till det ställe i skogen där han hade råkat ut för sin 
sjukdom. På stubbar i närheten av olycksplatsen hällde hon så mjölk 
ur ärvda silverkärl, samtidigt som hon påbjöd sjukdomen att ”leka” 
med stubbarna istället för med Johans kropp.264 Det som kroppen 
hade absorberat på en plats kunde drivas tillbaka till platsen. På ett 
sätt som motsvarar att onda platser ansågs hälsovådliga, kunde god 
jord utgöra god jordmån för hälsa. I en del fall är det tal om hus som 
var sjuka och förgjorda. Husen kunde då göras friska med hjälp av 
rök och eld. Så kunde, som det formulerades i ett fall, ”det onda ifrån 
huuset bortwijka”.265 Botande av hus behöver inte tolkas som uttryck 
för att sjukdomsväsen tänktes bo där, utan kan lika gärna, som Oja 
har visat, tolkas som ett slags utsträckt förgörning genom att någon 
på magisk hade väg gjort husen sjuka.266 Beskrivningarna av hur hus 

261 Jütte (1991), s. 157.
262 Arboga 1673, magi.
263 Duden (1991), s. 144-145.
264 Bro 1729, magi. Se även Norrbo 1690, magi; Uppsala 1752, magi; Våla 1754, magi. Se även ovan 

citerad utsaga av gamle Per om att återbesöka plats för att avförlika sjukdom. Så kallat ”ärvdasilver” 
som medel för skydd och bot anförs också hos Tillhagen (1977), s. 39, men utan att dess särskilda 
kraft förklaras.

265 Stora Tuna 1722, magi. Se även Västerlövsta 1659, magi; Skedevi 1748, magi. 
266 Oja (1999), ex. s. 167.
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botades uppvisar likväl paralleller till dem av hur sjukdomsväsen drevs 
ut ur kroppen. I allmänhet sökte botare få dessa att stanna upp och 
sedan fördrivas.267 Det beskrevs i omintetgörande och utdrivande 
termer. Istället för att hälsofrämjande vätskeflöden skulle aktiveras 
skulle alltså det onda drivas ut och bort, så att kroppen kunde befrias 
från sjukdomsväsen. Jag ska avslutningsvis undersöka motsvarande 
upplevelser av att tillfriskna.

Tillbaka till hälsan
Tillfrisknade från sjukdom beskrevs på en grundläggande nivå som 
justerande återgångar till tiden innan sjukdomar hade börjat verka. Vid 
dylika beskrivningar av återgångar framstår den egna kroppens vanliga 
tillstånd som hälsans måttstock. Var och en kunde ha sina egna håll-
punkter på vägen från sjukdom tillbaka till hälsan. Den förståelse av 
tillfrisknande som kommer till uttryck i de varierande beskrivningarna 
av hur det upplevdes att bli frisk, är var och en illustrativ mot bak-
grund av de skiftande beskrivningarna av hur sjukdomar upplevdes.

När exempelvis återställd hälsa beskrevs i termer av att bli frisk 
och sund, var det den återfådda kraften att röra sig som åsyftades. Ett 
tecken på tillfrisknande kunde således vara att efter en tid av sänglig-
gande återfå sin rörlighet. Om en sedermera avliden kvinna vittnade 
exempelvis en man om hur hennes tillfälliga tillfrisknande hade visat 
sig i att hon ”låg om söndagen. Om måndagen giich hoon vp thill 
fredagen. Seden ladz honn nidh och sade: Iag blifuer well godh”.268 Att 
bli god eller god igen var ett vanligt sätt för att karaktärisera människor 
som var på bättringsvägen.269 Också det innebar i regel att den sjuke 
eller sjuka återgick till att fungera som tidigare, efter att sjukdomens 
försvagande påverkan hade upphävts. En ”hälsosam kropp” var en 

267 Se ex. Sköllersta 1670, magi; Vika 1669, magi; Simtuna 1660, magi; Hedemora 1699, magi; Mora, 
Venjan och Särna 1724, magi; Övertjurbo 1737, magi.

268 Vadstena 1600, dödsolycka, s. 291. Se även Kalmar 1658, övrigt; Snevringe 1696, dödsolycka; Stora 
Tuna 1722b; Kautokeino 1728, dödsolycka; Uppsala 1752, magi.

269 Se ex. Säbrå 1621, mord/dråp; Närdingshundra 1671, magi; Arboga 1673, magi; Norrbo 1732, magi.
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som ”als intet felade”.270 I ett annat fall förklarades att ”friska lemmar” 
gjorde människan ”stark till kropp”.271 Med friska delar fungerade 
kroppen som helhet och den var då inte längre bristfällig. Att till-
friskna från att ha varit sjuk i bemärkelsen ofärdig var följaktligen att 
åter bli ”frisk och färdig”.272 Och ofärdig som oförmögen till arbete 
motsvarades av att på nytt bli arbetsför. Efter att exempelvis Hans 
Persson hade tillfrisknat kunde han också återgå i arbete: ”sedan [han 
var] wed sin helsas restitution, straxt ther på sig uthi sin tienst igen 
infunnit, och ther ifrån sitt åhr uthtiendt”.273 Ofärdiga personer blev 
färdiga när deras kroppsdelar hade reparerats, så att de på nytt blev 
funktionella och sammantagna kunde bilda enhetliga, rörliga och 
arbetsföra kroppar. När sjukdomsväsen motades bort beskrevs till-
frisknandet som att man återvann kroppskontroll och rörlighet, i takt 
med att sjukdomarnas tvingande begränsningar upphävdes. Margareta 
Pehrsdotters successiva tillfrisknande yttrade sig till exempel i att hon 
gradvis hade börjat ”känna sigh bättre igen och siukdomen så små-
ningom försvinna”. Sjukdomen övervanns så småningom slutgiltigt 
när hon kunde röra på sig igen. Då hade hon lyckats ”förwinna det 
onda, dher hon tillförende icke kunde röra den minsta ledh på sig”.274 
För en sjuk som hade plågats av värk innebar lindringen att bli ”lijsatt 
och bätther”.275 Smärtans verkan och begränsning var då upphävd. Att 
tillfriskna innebar att återfå kraft, att återupprätta rörlighet, att åter-
erövra kontroll över den egna kroppen. Människor förstod återställd 
hälsa som återgångar till förutvarande tillstånd.

Vägen tillbaka till att fungera som vanligt kunde emellertid gå i 
etapper. Den kunde vara en rörelse från att ha varit ”swåra ansatt”, 
via att på bättringsvägen ”kommit sig något före” för att efterhand bli 
”någorlunda frisk”.276 Någorlunda avsåg i sammanhanget att den sjuke 
var så pass frisk att han hade kunnat börja gå igen. Hälsobegreppet 

270 Skedevi 1748, magi.
271 Torstuna 1739, magi. Se även Rättvik 1662-1663, magi.
272 Jukkasjärvi 1729, mord, s. 95. Se även Hedemora 1669, magi.
273 Snevringe 1680, övrigt. Se även Folkare 1669, magi; Snevringe 1695, övrigt.
274 Rättvik 1662-1663, magi. Se även Örebro 1632a, magi; Norrbo 1690, magi; Falun 1719, magi; Mora, 

Venjan och Särna 1724, magi; Uppsala 1748a, magi. 
275 Stockholm 1605, dödsolycka, s. 87. Se även Leksand 1682, magi; Snevringe 1673, mord/dråp; 

Torstuna 1739, magi.
276 Älvdalen, Ore och Orsa, 1734, magi. För varianter på det etappvisa tillfrisknandet, se Norrköping 1650, 

dödsolycka; Uppvidinge 1661, dödsolycka; Arboga 1673, magi; Leksand 1682, magi; Tuna 1751, magi.
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var relativt och utgick ifrån den egna kroppens vanliga tillstånd som 
bedömningsgrund. Här överensstämmer mina slutsatser i viss mån 
med både medicin- och patienthistoriska undersökningar som har 
uppmärksammat att tidigmoderna definitioner av hälsa vara relativa, 
i bemärkelsen att de var grundade i vars och ens individuella förut-
sättningar.277 Men där dessa arbeten framhäver tolkningar av uppnådd 
hälsa i termer av återupprättade vätskeflöden och balans, tiger de 
i sammanhanget undersökta källorna. I det undersökta materialet 
beskrev människor istället tillfrisknande som att komma tillbaka till 
sin förra hälsa, som att åter bli samma kropp och som att åter kunna 
fungera som tidigare. För dem var till-frisknande en rörelse med rikt-
ning: ”till helsan ifrån dess krankheeter”.278 Det innebar att bli som 
förut, att bli ”så godh igen som hon haf: warit tillförende”, eller att 
”nå sin förrige hällssa”.279 Lyckades de att nå till den tidigare hälsan, 
återfick de sina krafter och förmågor och fick därmed också åter kon-
troll över den egna kroppen. I och med tillfrisknandet återgick de till 
att vara och fungera kroppsligen som de hade gjort innan sjukdomen 
försvagade, förhindrade eller fragmenterade. När sjukdomstillstånd 
som existentiell annanhet var över kunde människor åter använda sina 
kroppar ändamålsenligt.

Sammanfattning
I kapitlet framgår att människor förstod sig själva och andra som 
sjuka när deras kroppar inte upplevdes eller fungerade som vanligt. 
Inför rätta beskrev de ofta sjukdomstillstånd som att enskilda delar 
och förmågor eller kroppen som helhet var ur funktion. Tillstånden 

277 För den medicinska nivån, se ex. Lindeman (2010), kap. 1. För den patienthistoriska nivån, se ex. 
Jütte (1991). s. 53-55; Duden (1991), s. 180.

278 Rönö 1706-1707, magi.
279 Undersåker 1655, mord/dråp, s. 45. Se även Vadstena 1600, dödsolycka; Vendel 1640, samlagsbrott; 

Asker 1642-1643, magi; Rättvik 1662-1663, magi; Sveg 1669, mord/dråp; Arboga 1673, magi; Lek-
sand 1682, magi; Stockholm 1687, självmord; Snevringe 1692, övrigt; Kautokeino 1702, mord/dråp; 
Östra härad 1721a, övrigt; Grytnäs 1724, magi; Älvdalen, Ore och Orsa 1734 , magi; Tuna 1751, 
magi. För beskrivningar av tillfrisknande i termer av att återfå sin hälsa, se Hedemora 1669, magi; 
Stora Tuna 1722b, magi; Svärdsjö 1726, magi; Mora, Venjan och Särna 1724, magi; Skedevi 1748, 
magi.
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innebar att de var kroppsligt försvagade och förhindrade, eller att de 
upplevde sig vara underkastade och fragmenterade i förhållande till 
aktivt verkande sjukdomar. Sjukdomstillstånd gjordes begripliga och 
meddelbara genom att på olika sätt beskrivas som tillstånd av exis-
tentiell omdefiniering. Den allmänna kroppsförståelse som därmed 
kommer i dagen vittnar omvänt om att en frisk kropp behövde fungera 
som en rörlig, arbetsför och enhetlig helhet, över vilken man själv 
hade kontroll. Förståelsen var alltså funktionell och ändamålsenlig. 
Den grundade sig i de behov människor hade av att kunna använda 
sig av sina kroppar. I kapitlet påvisas vidare att insjuknande primärt 
förklarades med hänvisning till den yttre omgivningens onda inverkan. 
Ofta förklarades element och platser förorsaka sjukdom, framförallt 
genom att sjukdomsväsen använde sig av dessa. Insjuknande förstods 
huvudsakligen i linje med en ontologisk sjukdomsförståelse. Sjuk-
domar var som entiteter som kunde ta sig in kroppen. Följaktligen 
företogs botande av sjukdom genom att man sökte driva ut sjuk-
domsväsen. Metoderna för bot var ofta platsbundna och i allmänhet 
inbäddade i en religiös kontext. Vid framgångsrik bot av sjukdom 
beskrev människor att de på olika sätt kom tillbaka till sina tidigare 
tillstånd, till sin förra hälsa. För dem innebar tillfrisknande återgångar 
till tiden innan sjukdomar hade omdefinierat tillvaron, då kroppen 
och dess delar hade fungerat som vanligt och varit ändamålsenliga. 
Nästa kapitel behandlar andra aspekter av den kroppsliga tillvaron, 
men uppmärksammar en liknande funktionell förståelse av kroppen.
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Inledning
Vid vintertinget i Jukkasjärvi 1725 utreddes Thomas Larsson Her-
mans dödsfall. Sedan en tid tillbaka hade han varit försvunnen och 
Per Larsson Guttorm hade kommit att misstänkas för mord, eftersom 
han var den siste som hade varit tillsammans med den framlidne. 
Inför rätta förklarade Per emellertid att Thomas hade förolyckats; 
han hade drunknat framför ögonen på honom. Pers beskrivning av 
sin egen kropp i samband med bevittnandet illustrerar föreliggande 
kapitels ämne. Vid åsynen av hur Thomas drunknade hade han blivit 
både betagen och intagen av förskräckelse. I och med det blev han, 
likt dem som var betagna av sjukdomar, försvagad och han förlorade 
kontroll över sin kropp. Per beskrev vidare att ”då han denne olyckan 
blef warsa, skall han sielf intet wettat om han warit lefwandes eller 
död, ty så skall han blifwit utom sig sielf”. Efteråt hade han heller 
inte ”wettat af sig sielf”.280 Av att se och förskräckas hade Per förlorat 
fattningen. I det här kapitlet ska jag undersöka liknande beskriv-
ningar. Hur förstod människor att varseblivning och medvetande 
fungerade i relation till kroppen? Jag kommer att visa att också krop-
pens förmågor för varseblivning och medvetande förstods relatera till 
varandra på ett funktionellt sätt. Processer som berör förnimmelser 
respektive medvetande kommer dock att undersökas var för sig, 
eftersom det är så de för det mesta återgavs inför rätta. Kapitlet är 
därför tudelat. I dess fösta avsnitt, om varseblivningens återverkan, 
handlar det i stor utsträckning om upplevelser av att bevittna brott, 
framförallt tidelag. Jag kommer dock återigen att diskutera fall där 

280 Jukkasjärvi 1725-1726, dödsolycka, citat från s. 242 respektive s. 243.
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anklagelsepunkten gällde barnamord, men där de anklagade kvin-
norna försvarade sig med att hävda och beskriva missfall. I dylika 
försvarstal kunde nämligen missfallen förklaras ha framkallats av 
någonting som de havande hade sett eller hört. I kapitlets andra 
avsnitt undersöks sedan redogörelser för uppsåt till brott, eftersom 
dessa ger inblickar i påverkansprocesser på människors medvetande 
och intentioner, omdöme och handlingar.

Varseblivningens affektiva återverkan
Ämnesmässigt tangerar kapitlet det i inledningskapitlet anförda sin-
neshistoriska fältet. I ljuset av att jag undersöker beskrivningar av 
orsakssamband har jag emellertid främst att förhålla mig till idéhis-
toriska undersökningar av tidigmodern affektlära. Traderingen av den 
aristoteliska affektläran har framhävts som central för hur man inom 
tidigmoderna vetenskaper förklarade varseblivningens fysiologi. För 
svensk räkning har läran studerats och dess betydelse betonats av 
Bo H. Lindberg och Leif Runefelt, i och med att de var för sig har 
undersökt de psykologiska uppfattningar av människan som låg till 
grund för tänkandet på juridikens respektive hushållningens områ-
de.281 Jag redogör kort för affektläran, för att löpande kunna jämföra 
och kontrastera materialets utsagor mot den. I aristotelisk tradering 
förklarades människans väsen med grund i att hon var utrustad med 
både yttre och inre sinnen. Med de yttre sinnena varseblev hon, med 
de inre sinnena bearbetade hon sedan de yttre sinnenas förnimmelser. 
Relationerna dem emellan förklarades mot bakgrund av den aristo-

281 Lindberg och Runefelt har visserligen inte haft som syfte att specifikt undersöka hur varseblivningen 
förklarades fungera, men genom att de har undersökt hur lärda inom juridik och ekonomi förklarade 
bevekelsegrunder för mänskligt handlande har de utförligt diskuterat affektläran och inte minst de 
delar av den som behandlar varseblivning. Väl medveten om att det även fanns andra förklarings-
modeller för att förklara förnimmelseprocesser, som exempelvis förklarade dem med hänvisning till 
förmedlande luft eller utifrån geometriska figurer, avstår jag från att referera dem eftersom de inte 
uppvisar några beröringspunkter med det undersökta materialet. För dessa, se ex. Robert Jütte, 
Geschichte der Sinne von der Antike bis zum Cyberspace (München 2000), kap. 2; Véronique Bou-
don-Millot, ”Vision and Vision Disorders. Galen’s Physiology of Sight”, i Manfred Horstmanshoff, 
Helen King & Claus Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing Concepts of Physiology from 
Antiquity into Early Modern Europe (Leiden 2012).
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teliska själsläran, enligt vilken själen var uppdelad och hierarkiskt 
ordnad i tre delar. Av särskild relevans i sammanhanget är den mel-
lersta och den högsta nivån, intagna av den sensitiva respektive den 
rationella själen. Den förra rymde människans varseblivningsförmåga, 
föreställningsförmåga, affekter och hennes minne, medan den senare 
huserade hennes förstånd och förnuft. Teorin förklarade varsebliv-
ningens fysiologi med att ett yttre sinne mottog intryck, vilka först 
inpräntades på det inre sinne som föreställningen utgjorde. Sedan 
sorterade allmänsinnet dem, varefter de värderades av det bedömande 
respektive det kognitiva sinnet. Därefter aktiverades affektiva rörel-
ser i hjärtat. De affektiva rörelserna var således ett slags svar på de 
inre sinnenas tolkning av de yttre sinnenas förnimmelser. Affekterna 
innehöll också handlingsimpulser. De förde människan i riktning mot 
eller ifrån det förnumna. På denna normativa nivå förklarades deras 
funktion vara att underlätta människans strävan mot det goda och 
bort från det onda.282

Det går inte att förvänta sig att kunna följa detta slags explicita 
kausaliteter i det rättsliga materialet. Det går emellertid att närma 
sig hur varseblivningens kroppsliga återverkan förstods genom de 
affekter som olika slags förnimmelser beskrevs utlösa. De flesta fall 
som ligger till grund för avsnittet är utredningar av tidelag, i vilka 
vittnen till brottet redogjorde för hur de hade reagerat på att bevittna 
det. Jonas Liliequist har diskuterat flera av fallen i sin undersökning 
av brottet, men ur ett annat perspektiv. Hos honom illustrerar vittnes-
reaktionerna primärt tidelagsgärningens gränsöverskridande karaktär, 
i ljuset av den avsky som handlingen väckte.283 Susanne Sjödin Lin-
denskoug, som har undersökt tidelagsrättegångar i svenska Livland 
vid övergången från 1600-tal till 1700-tal, har diskuterat liknande 
reaktioner på att bevittna brottet. Hon har sammantaget betecknat 
dem som uttryck för ”känslomässig stress”.284 Att slå samman reak-
tionerna på så vis skulle dock, för mina syften, skymma sikten för 
vad de varierande återverkningarna innebar. Jag undersöker därför 

282 Lindberg (1992), s. 155-187; Runefelt (2001), kap. 2. Se även Roodenburg (2017a), s. 42; EDN: 
”Affektenlehre”. Affekter förklarades därmed behövas för att människan skulle kunna göra omdömen 
om det förnumna, även om de huserade i den sensitiva och oförnuftiga delen av själen.

283 Liliequist (1992), s. 139, 144-145.
284 Sjödin Lindenskoug (2011), 84-85, 96, citat s. 83. Se även Liliequist (1992), 58-62, 72-74.
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istället hur varseblivningens kroppsliga återverkan beskrevs som 
upplevd. Först ut är beskrivningar av människor som såg, häpnade 
och förskräcktes.

De som häpnade och förskräcktes av att bevittna tidelag beskrev 
efteråt ofta hur de där och då hade blivit mållösa och orörliga. Kerstin 
Andersdotter vittnade att hon ”blifwit så häpen och handfallen att 
hon hwarken Kunnat talt något Ord”.285 När Gilius Johanssons dotter 
ertappade honom med samma brott, blev hon ”mycket bestört och 
förfärad, så at hon ej kunde säga det ringaste åt fadern”.286 Mållös blev 
även soldaten Samuel Larsson när han ertappade en man i tidelag. 
Han tillade att ingenting som han hade sett i krig kunde jämföras 
med denna syn och att förskräckelsen hade förorsakat en smärtsam 
”hiertenyck” för honom.287 Hjärtenycken var ett uttryck för en häftigt 
huggande inre rörelse.288 Samuel beskrev därmed ett affektivt skeende. 
Michael Stolberg har undersökt medicinska förklaringar av affekter. 
Förskräckelsens rörelser förklarades föranleda att blod flödade från 
kroppens periferier mot dess centrum i hjärtat. Hjärtat drogs på så vis 
samman och kroppen bleknade.289 Förklaringen är träffande för att 
förstå de fysiologiska upplevelser som återberättades inför rätta, inte 
minst för att häpenhet och förskräckelse ofta också kunde resultera i 
att vittnen bleknande. Efter att exempelvis Karin Hansdotter ertap-
pade sin dräng i tidelag blev också hon häpen, handfallen och illa till 
mods. Det dröjde ett tag innan Karin ”kunde komma sig dädan”, 
alltså återfick medvetandet. Hennes piga Anna Andersdotter noterade 
hennes kroppsliga omvandling och vittnade inför rätta att husmodern 
hade blivit så häpen att hon knappt kunde stå upp, men även att hon 

285 Lagunda 1728. Se även Mora 1689, tidelag; Tweta 1715, tidelag; Kålland 1721, tidelag; Norra Åsbo 
1751, tidelag.

286 Söderbärke 1748, tidelag.
287 ”ehuruwähl han i så åthskillige fälteslag många förskräckellser och faseligheter skall hafwa ährfahrit 

så skall det alldrig så stor ruellse hoos och uthi honom hafwa förordsakat”, se Stora Tuna 1721, 
tidelag. Se även Färentuna 1647, tidelag; Väne 1723, tidelag; Fryksdal 1731, tidelag. För ett fall där 
den förskräckte varken beskrev sig som handlingsförlamad eller mållös, förmodligen till följd av att 
det inte handlade om tidelag, se Östra Härad i Njudung 1602, barnamord.

288 SAOB: ”nyck”.
289 Stolberg (2005), s. 1060-1064, 1071-1074. Specifikt om hur det humoralpatologiska ramverket 

förklarade hjärtats sammandragningar, se Rudolph E. Siegel, Galen on Sense Perception. His Doctrines, 
Observations and Experiments on Vision, Hearing, Smell, Taste, Touch and Pain, and their Historical Sources 
(New York 1970), s. 31-32. Specifikt om bleknandet ur medicinhistoriskt perspektiv, se Santing 
(2012), s. 424-428.
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därefter var så ”utbleknad” att hon såg döende ut.290 Med svagt målföre 
hade Karin slutligen berättat om vad hon hade bevittnat. När de inre 
rörelser som var betingade av förnimmelser påverkade blodflödet, var 
det genom bleknandet avläsbart på kroppens utsida.

Förskräckta och mållösa vittnen avlästes också genom att personer 
i deras omgivning såg dem darra. I det enda tidelagsfall som ingår i 
fallsamlingen, i vilket en man hade ertappat en kvinna i gärningen, 
vittnade Johan Larsson, som blev vittne till Marie Botsvedsdotters 
tidelag, att han hade blivit ”så förskräckt, att hela hans kropp dar-
rade”. Det kunde personer i hans omgivning också intyga.291 Olof 
Andersson, vittne till samma brott, blev ”så häpen och förskräckt att 
han darrat som ett Asplöf”.292 Detta intygade hans husfader. Denne 
hade sett Olof stå häpen och darrat. Även i andra fall framgår att 
människor som befanns darra och skälva av förskräckelse, utfråga-
des om orsakerna till det och därefter berättade om de brott som 
de hade bevittnat.293 Förskräckta och mållösa vittnen meddelade sig 
vidare genom att gråta. Likt darrandet föranledde även det frågor från 
omgivningen. I en övergripande undersökning av gråtens medicinska 
tolkningar i det tidigmoderna Europa har Irmgard Müller visat att 
tårarna förklarades fungera som en ventil för affektiva rörelser.294 
Müllers fynd korrelerar med det undersökta materialet, för gråten 
beskrevs ofta följa på förskräckelsens rörelser. Efter att exempelvis 
Maria Jonsdotter hade blivit vittne till tidelag, sågs hon i sin tur av 
andra, vilka sedan vittnade att hon där och då ”grät och hade sig illa 
öfwer then olycka som händt”.295 Förskräckta människors skälvande 

290 Norrbärke 1716, tidelag. För ett fall där en man som fått höra om tidelag beskrevs ha blivit ”så illa 
wedh att han bleknade bort”, se Västerås 1670, tidelag. För ytterligare beskrivning av en man som 
bleknade bort samt svimmade, dock inte av att ha sett någonting utan efter att ha blivit överrumplad 
med bevis som tydde på hans skuld, se Rönö 1706-1707, magi. På liknande sätt som Karin Hans-
dotter i det citerade fallet beskrev många andra hur de i samband med förskräckelse och häpenhet 
blev illa till mods, illa till freds eller illa vid sig. Se ex. Vadstena 1608b, mord/dråp; Brunnsbäck 1697, 
tidelag; Viske 1724, tidelag; Tveta 1739, tidelag; Näs 1744, tidelag.

291 Johan beskrevs vidare vara så ”illa till freds och förfährad så att han kom sig i förstone intet wähl till 
att tahla”, se Norrbo 1711, tidelag.

292 Sala 1733, tidelag.
293 Grangärde 1715, tidelag. Se även Hedesunda 1735, tidelag.
294 Irmgard Müller, ”Dakryologia. Physiologie und Pathologie der Tränen aus medizinhistorischer Sicht” 

i Beate Söntgen & Geraldine Spiekermann (red.), Tränen (München 2008), s. 77-79.
295 Kinna 1747, tidelag. För fler beskrivningar av gråt efter bevittnande, i vilka de gråtande vittnen sedan 

utfrågades och brott kom i dagen, se ex. Ås 1662, tidelag; Gudhem 1685, tidelag; Oland 1704, tidelag; 
Hammarkind 1731, tidelag.
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och gråt avlästes av vad som kan kallas sekundära vittnen till brotten. 
Inför rätta intygade de sedan det primära ögonvittnets reaktion och 
hur bevittnandet hade återverkat på honom eller henne. Eftersom de 
delade ögonvittnets kroppsliga värld kunde de begripa vad vederbö-
rande genom förkroppsligande uttryck, såsom gråt och skälvningar, 
förmedlade att han eller hon hade upplevt.

Förskräckelsen kunde hålla i sig i dagar. Ett tidelagsvittne hade 
till exempel blivit så ”förskräckt så at hon eij Kom sig före på några 
dagar”.296 Att komma sig före var, som framkom i föregående kapitel, 
att återfå kraft efter att ha varit försvagad. Det finns ytterligare paral-
leller att dra mellan förskräckelsens återverkan och upplevelser av att 
vara sjuk i egenskap av att vara försvagad och bristfällig. När Karin 
Jönsdotter kom på sin man i tidelag hade även hon förskräckts av 
synen. Hemkommen från brottsplatsen hade en kvinna frågat henne 
”hwad henne felade, emedan hon war så förskräckt och ropade at 
Gud skulle trösta henne”? På frågan hade Karin svarat ”at hon hade 
fådt så ondt”.297 Också förskräckelsen kunde medföra att människor 
led brist och fick ont. Inte minst mot bakgrund av denna förskräck-
elsens återverkan, blir sättet på vilket Märit Olofsdotter förklarade 
att hon drabbades av missfall av att en man hade förevisat henne 
en orm begriplig. Av att se ormen hade hon blivit förskräckt och 
kort därefter led hon missfall.298 Det är härmed tillfälle att återknyta 
till det i förrförra kapitlet förda resonemanget om symbiosen mellan 
havande kvinnor och de foster som de gick med, men också till den 
ovan refererade aristoteliska affektläran. Jag skiftar därför fokus från 
fall av tidelag till utredningar av samlagsbrott och barnamord.

Till följd av att havande kvinnor levde symbiotiskt med sina foster, 
har tidigare forskning betonat att de befann sig i ett slags liminalt till-
stånd. De ansågs vara särskilt mottagliga för att påverkas av förnim-
melser och skulle framförallt vara försiktiga med vad de såg. Deras 

296 Näs 1739, tidelag. För fall där en kvinna som själv inte hade bevittnat tidelag, utan blott fått vetskap 
om det och därav ”af häpenhet och förskräckellse så försvagad blifwit att hon eij kunnat komma sig 
före innan folket från kyrkian kommit”, se Stora Tuna 1721, tidelag.

297 Memming 1746, tidelag. Även andra beskrev hur de upplevde smärta av att bevittna tidelag: ett 
vittne beskrev exempelvis hur det ”att hon skulle få see slik stor synd bedrifwas hwilket hos henne i 
förstone giort så ondt som en knif skulle henne i bröstet blifit slagen”, se Fryksdal 1735, tidelag.

298 Revsund 1673, barnamord, citat s. 87. Det är oklart om det var förskräckelse eller ett hundbett som 
uppfattades ha förorsakat Tiuut Märits missfall. För hennes fall, se Offerdal 1669, barnamord.
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synförmåga stod i ett särskilt förhållande till livmodern och foster 
kunde på ett analogt vis bli märkta av det som de havande såg. Om 
en havande kvinna till exempel såg ett skrämmande djur, förklarades 
hennes foster löpa hög risk att själv födas som en avbild av djuret. 
Orsakssambandet har förklarats med hänvisning till aristoteliskt 
inspirerad varseblivningsteori, i enlighet med vilken den havandes 
förnimmelser konkret inpräntades på hennes föreställningsförmåga 
och i förlängningen på fostret.299 I ett par utredningar av samlags-
brott och barnamord förklarade kvinnor missfall vara framkallade av 
förnimmelser. De beskrev emellertid alltid att förnimmelserna hade 
aktiverat affektiva rörelser, vilka i sin tur föranledde missfallen. Det 
var till följd av att hon blev förskräckt efter att ha sett ett barns lik, 
som Ingrid Guttormsdotters kropp upphörde att förse blod till fost-
ret som hon gick med. För att än en gång citera den centrala utsagan: 
”af den Skrämsell hon fik[…] wore hennes bärande foster, henne all 
iblod ifrån luppit”.300 Det var skrämselns häftiga rörelser som förstods 
påverka blodets flöde i riktning från livmodern, så att det inte kom 
fostret till del. Än en gång uppvisar materialet beröringspunkter med 
Stolbergs ovan anförda undersökning av medicinska förklaringar 
rörande affekter.301 (Det uppvisar vidare paralleller till hur Rosén 
von Rosenstein och Linné något senare skulle komma att förklara 
affekternas relation till blodet och hur de påverkade fostret.302) På 
samma sätt kunde förskräckelse förklaras framkalla missfall när den 
utlöstes av att en kvinna hade hört förskräckande ord. När Petrus 
Nenzelius anklagades för att ha orsakat en kvinnas missfall, var det 
efter att han hade överfallit henne med bannande ord. Hemkommen 
efter överfallet blev hon, enligt hennes makes vittnesmål, ”medh 

299 Om sambandet mellan varseblivning, föreställningsförmåga och livmoder, se ex. Esther Fischer-Hom-
berger, Medizin vor Gericht. Gerichtsmedizin von der Renaissance bis zur Aufklärung (Bern 1983), s. 226, 
254-267; Ulinka Rublack, ”Pregnancy, Childbirth and the Female Body in Early Modern Germany,” 
Past & Present (1996); Veit (2002); s. 58-59; Gowing (2003), s. 181-182. Eva Labouvie härleder det 
till föreställningar om kvinnans svaga vätskeuppsättning, se Labouvie (2001) s. 122-124. Exemplet om 
att se skrämmande djur är hämtat ur Labouvies studie av havandeskap i det tidigmoderna Tyskland; 
hon hänvisar i sin tur till etnografiska nedteckningar från Lothringen. Se Labouvie (1998), s. 73. För 
liknande svenska exempel från 1800- och 1900-talen, se Tillhagen (1983) s. 19-20, 146-158.

300 Enonteki 1715, barnamord, s. 24. Se även Jukkasjärvi 1740, barnamord.
301 Om medicinska förklaringar rörande affekters återverkan på kvinnors menstruationsflöden, se Stol-

berg (2005), s. 1058-1059.
302 I Ekenstams undersökning betonas alltså inte heller föreställningsförmågan. Se Ekenstam (2006),  

s. 40-43.
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stoor förskräckelse och darrande […] der uthaf så illa siuk, at Nen-
zelii öfuerdådh förorsakade een hemlig lijfzspilning”.303 Hårda och 
onda ord tänktes visserligen på egen hand kunna skada foster. Det 
har Labouvie visat utifrån tyska rättsfall från tidigt 1700-tal.304 I de 
undersökta fallen är dock en tydlig tendens att det utslagsgivande var 
att förnimmelser aktiverade affektiva rörelser som återverkade på den 
havandes blodflöde och så i förlängningen på fostret. Det var de inre 
rörelserna som var avgörande, inte föreställningsförmågan.

Någon uttrycklig affektiv återverkan på medvetandet har ännu inte 
berörts. När jag ovan refererade hur Anna Andersdotter beskrev att 
Karin Hansdotter bleknade vid bevittnandet av tidelag, framgick i 
samma veva att Karin av häpenhet knappt kunde stå upp. Också andra 
som bevittnade tidelag och blev förskräckta beskrev inför rätta att de 
därefter hade svimmat och förlorat fattningen. Ett vittne blev rentav 
”så illa widh att hon icke en utan 3ne gnr fall ned på marken och 
dåhnat”.305 Men även Kerstin Olsdotter, vars make hade dödat hennes 
far, blev vid åsynen av dennes lik ”så illa tillfreds, at hon der öfwer 
swimmade”.306 Hon kom tillfälligt åter till medvetande, men låg sedan 
på nytt medvetslös till följd av förskräckelsen. Karin Hassan Jansson 
har undersökt utredningar av våldtäkt inför svensk rätt i tidigmodern 
tid och visat att särskilt ogifta kvinnor framställde att de hade svimmat 
när de utsattes för övergreppet. Eftersom de hade varit medvetslösa 
hade de inte gjort den sexuella erfarenhet som våldtäkten innebar.307 
Hur förstå den underliggande fysiologin? Giulio Pertile har undersökt 
svimmandets fysiologi i europeisk renässans-litteratur. Enligt honom 
förklarades svimmandet med att flöden av ande och kroppsvätskor 
stannade upp vid överväldigande upplevelser. Sinnesnärvaron upphäv-
des.308 På så vis var det fullt rimligt, i fysiologiskt hänseende, att tappa 

303 I andra ordalag beskrevs det vidare som att ”strax hon hem kom skulle hon gå uth effter een wedefampn, 
då begynte hon frysa och mycket darre så at fostret hennes förgick henne af den räddhåga henne uppå 
kom hoos Depositorem”, se Uppsala 1647b, samlagsbrott, s. 239. Se även Orsa 1685, övrigt.

304 Labouvie (1998), s. 73-75. Labouvie betonar att det inte förklarades med hänvisning till affektiva 
rörelser, utan att det just rörde sig om inpräntande av intryck. 

305 Lagunda 1720, tidelag. Se även Gillberg 1731, tidelag; Boberg 1734, tidelag; Söderbärke 1749, 
tidelag. För ett fall där vittnet nästan dånade, se Trögd 1708, tidelag.

306 Jukkasjärvi 1709, mord. För beskrivning av hur ett offer för dödligt våld strax innan avlidandet utbrast 
”Hielp migh iagh dånar!”, se Vadstena 1609c, mord/dråp, s. 428.

307 Hassan Jansson (2002), s. 224-225. Se även Gowing (2003), s. 95-99.
308 Giulio Pertile, ”’And all his senses stound’. The Physiology of Stupefaction in Spenser’s Faerie 

Queene”, English Literary Renaissance (2014), särskilt s. 434-436, 439.
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fattningen vid bevittnande av förskräckliga brott. Även om varken 
ande eller kroppsvätskor omnämndes i samband med svimningar är 
det troligt att den affektiva rörelsen uppfattades ha hindrat blodets 
flöde. Det överensstämmer inte minst med att flera också bleknade 
av förskräckelse. Blodet förstods ju flöda mot hjärtat. 

Det hela blir vidare begripligt mot bakgrund av det tidigmoderna 
fenomenet att ”förse sig”. Att förse sig innebar att se för mycket eller 
för starkt. Det innebar att med ögat motta ett så pass starkt sinnesin-
tryck att man blev betagen av det och förlorade fattningen.309 Inför 
rätta beskrev människor emellanåt förseendets symptom. Förutom att 
dåna blev somliga tidelagsvittnen så förskräckta av att bevittna brottet, 
att de tvivlade på om de verkligen hade sett det som de trodde sig ha 
sett. Ingegerd Andersdotter blev så häpen och förskräckt att ”hon i 
någre dagar icke wiste hwad hon giorde och talade”.310 Icke desto min-
dre vittnade hon och andra med hänvisningar till den återverkan som 
synerna hade haft på dem. Tydligast beskrevs förseendet emellertid 
i det fall av olycka med dödlig utgång, med vilket jag inledde kapit-
let. I Per Larsson Guttorms vittnesmål var det den av förnimmelsen 
utlösta affektiva rörelsen som upphävde hans sinnesnärvaro och fick 
honom att tvivla på om han levde eller inte. Han kan sägas ha sett för 
starkt, för att sedan ha känt för starkt. Ju starkare affektiv återverkan 
en förnimmelse utlöste, desto mer tycks medvetandet ha påverkats. 
I slutändan kunde så förnimmelser sätta medvetandet ur funktion. 
Också i samtida religiösa traktater, författade av både protestantiska 
och katolska lärda under 1600-talet, förklarades att stark förskräckelse 
kunde störa förhållandet mellan yttre och inre sinnen och exempelvis 
få till följd att människor såg eller tyckte sig se saker som inte existe-
rade. Det förklarades då med hänvisning till den sensitiva själen.311 I 
de referat av upplevda förhållanden som här undersöks, gjordes inte 
liknande hänvisningar. De normativa källorna återspeglar hur de lärda, 
utifrån förefintligt och traderat vetande, föreställde sig att människan 
fungerade, medan de erfarenhetsbaserade beskrivningarna i rätten 

309 SAOB: ”förse”.
310 Gudhem 1729, tidelag. Se även Filipstad 1663, tidelag; Norra Wedbo 1682, tidelag; Grangärde 1715, 

tidelag; Kil 1732, tidelag.
311 Clark (2007), s. 209-210.
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utgick från människors upplevelser. Då var det tillräckligt att bara 
förmedla upplevelser av affektiva skeenden.

Kapitlet har hittills handlat om affekter i den tidigmoderna bemär-
kelsen av inre rörelser som var betingade av yttre begivenheter. Det har 
framförallt handlat om variationer av att bli häpen och förskräckt efter 
att ha blivit åsyna vittne. Jag vill kort lyfta fram ett par preliminära slut-
satser. När människor inför rätta på ett meningsfullt sätt redogjorde 
för hur varseblivningen hade återverkat, gjorde de inte omvägar via 
aristoteliska själar och deras underavdelningar. De utstakade istället 
upplevda samband mellan förnimmelse, affektiv rörelse och kroppslig 
återverkan. De refererade endast det som var kännbart. I regel återbe-
rättades inte förskräckliga syner utan hänvisningar till hur dessa hade 
återverkat på dem som hade sett. Det tycks ha varit nödvändigt att 
specificera vad det innebar att bli häpen eller förskräckt, troligen för att 
de möjliga återverkningarna var så vitt skilda som de ju beskrevs vara. 
Här föreligger ännu en parallell mellan förståelsen av affektiva ske-
enden och sjukdomstillstånd. På liknande sätt som sjukdomstillstånd 
beskrevs genom att deras upplevda verkan relaterades, förmedlades 
varseblivningens affektiva återverkan genom att återge hur den hade 
upplevts. Upplevelserna behövde preciseras för att de skulle kunna bli 
begripliga och meddelbara. Med varseblivningens fysiologi diskuterad, 
ska jag i det kommande avsnittet undersöka medvetandets.

Sinnet och förståndet
När vittnen beskrev hur medvetandet påverkades av förnimmelser 
specificerade de inte om det var någon specifik del eller aspekt av 
medvetandet som hade berörts. När de som stod anklagade för brott 
däremot beskrev uppsåt, talade de om sinnet och förståndet. I denna 
kapitlets andra del riktas fokus mot beskrivningar av dessa delar 
av medvetandet, för att se hur människor förstod att de fungerade 
i relation till kroppen. Både Lindbergs undersökning av juridikens 
människouppfattning och Christopher Collstedts studie av det tidiga 
1700-talets duellväsende har uppmärksammat den vikt som tidig-
moderna domstolar fäste vid uppsåt till brott. Inom juridisk doxa 
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framfördes rentav åsikten att uppsåtet, den så kallade tankeskulden, 
skulle vara utslagsgivande vid utmätning av straff, på bekostnad av 
brottets utgång. Uppsåt till brott härleddes här till människans oför-
stånd.312 Också den människouppfattning som låg till grund för detta 
slags resonemang var huvudsakligen aristoteliskt präglad. Den ratio-
nella själens förnuft och förstånd förklarades vara de själsliga delar 
av människan som hade till uppgift att förmå henne att avstå från 
brott och synd. De skulle istället underlätta hennes strävan efter att 
utföra goda och dygdiga gärningar.313 Den rationella själen utmanades 
emellertid ständigt av den sensitiva själens begärande och rörande 
delar, varför människan tenderade att synda. Det fördes en kamp 
mellan den sensitiva själens affekter och lidelser å ena sidan, och den 
rationella själens förstånd och förnuft å den andra. Kampens insats 
var människans viljemässiga handlingar. För människan gällde det 
därför att ständigt söka balansera de affektiva rörelsernas påverkan 
med förnuft och förstånd. Själslärans normativa tanke var förståndets 
dominans.314

Inför rätta motsvarades själarnas kamp om viljan istället av olika 
slags påverkansprocesser på förståndet och sinnet. Sinnet beskrevs all-
mänt som ett slags säte för medvetandet, specifikt för intentioner och 
handlingsgenererande tankar.315 Härur sprang viljemässiga handlingar. 
Uppsåtet i sinnet kunde vidare vara avläsbart på kroppens utsida. 
Michael Olofsson vittnade exempelvis att han på avstånd hade blivit 
varse att Erik Persson var på väg att begå tidelag. Han hade kunnat 
”see hans onda opsåt”, det att Erik ”hafft i sinnet sådant bedrijfva 
med ett Stoodh”.316 I de fall där påverkan på sinnet anfördes, gjor-

312 Lindberg (1992), s. 156-157, 168, 389-390, 579-580; Collstedt (2007), s. 214, 261-269. Se även Jan 
Mispleares undersökning av ungdomars straffansvar i Sverige och Nederländerna under 1600-talet, 
Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800 
(Uppsala 2009), 102-104.

313 Förståndet definierades inom detta ramverk som ett slags allmän kunskapsförmåga som skulle bistå 
människan att välja mellan det onda och det goda, medan förnuftet var en analyserande förmåga 
som möjliggjorde urskiljning mellan rätt och fel.

314 Lindberg (1992), s. 157.
315 Se ex. Nya Lödöse 1621, mord/dråp; Stockholm 1649, våldtäkt; Jukkasjärvi 1709, mord/dråp; Åker 

1737, våldtäkt.
316 Rasbo 1638, tidelag. Samma slags logik rymdes i en pigas föregripande av rättens förebråelse i och 

med att hon inte hade vikit undan när hon mötte den man som skulle komma att våldta henne. Hon 
sade sig inte ”kunnat trott det han haft sådant i sinne”, Vaksala 1715, våldtäkt. För ytterligare fall där 
uppsåtet beskrevs vara avläsbart på gärningsmannens utsida, se Revsund 1673, övrigt; Säter 1677, 
tidelag; Lövsta 1714, magi.
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des det i regel i termer av affektiv påverkan.317 Det medförde att den 
egna kontrollen över viljan försvagades. Medan sinnet var som ett säte 
eller kärl, var tanken som ett slags stoff som kunde fylla upp sinnet 
och aktivera människors handlingar. Erik Olsson Ernberg förklarade 
exempelvis att han hade haft ”the onda tankar i sinnet at föreskrifwa 
sig till then onda”.318 Måns Persson förklarade sitt uppsåt till tidelag 
med att han hade fattat onda och elaka tankar som hade ”weckt i 
sinnet sin onda willia med henne fullborda”.319 Uppsåt omvandlades 
till gärning av att tanken väckte sinnet och på så vis aktiverade dess 
handlingsimpuls. När människor beskrev att tankar rörde sig mot eller 
inuti dem, beskrev de ofrivilliga processer av försvagad eller upphävd 
kontroll över viljan. I en utredning av djävulsförskrivning anförde en 
präst en infallande tanke som ”Rot och ursprung til dhet föliande 
Onda […] hafwer uppstigit och sig yppaht i Olof Månssons hjerta”.320 

Den onda tanken hade fallit in, fått fäste, rört sig mot hjärtat och 
uppfyllt det. Härpå hade handling följt. Tankar kunde också komma. 
För Per Michelsson hade ”det Kommit så hårdt i tankarna på honom 
att bola med domarens Jöns Matssons Stoo i skogen, att han det 
intet Kunnat låta blifwa”.321 Mot den tanke på synd som kom utifrån, 
hastigt eller hårt, kunde den medvetna tankekraften inte bjuda mot-
stånd. Rörelsens riktning och intensitet innebar kontrollförlust över 
viljan. Väl överrumplad och sedan uppfylld av en syndig tanke var det 
svårt att viljemässigt värja sig mot tankens föreskrift. Det vittnar Pär 
Mårtenssons utsaga om. Efter att ha överkommits av tanken på tidelag 
hade han inte ”Kunnat styra sitt Kiött eller hafft någon efftertanka”.322 
Här föreligger en möjlig parallell till Luthers teologi, där köttet var 
andens motsats och den del av människan som inte kände Gud, utan 

317 Se ex. Östra Härad i Njudung 1603b, mord/dråp, s. 52. Jfr Snevringe 1690, mord/dråp; Jukkasjärvi 
1712, mord/dråp; Kautokeino 1748, självmord.

318 Söderbärke 1753, magi.
319 Mönsterås 1670, tidelag. Att ha uppsåt kunde beskrivas som att vara både ”sinnad och betäckt”, 

se Stora Tuna 1722a, magi. Se även Västerrekarne 1698, magi; Enonteki 1715, barnamord; Siende 
1744, magi.

320 Nyköping 1648, magi. Ingrid Gudmundsdotter beskrev att ”åtshskilliga ondha tankar infallit” i 
henne, varav en var tanken på att strypa ett barn, vilket hon därefter också gjorde. Se Stockholm 
1687, suicidalmord.

321 Älvkarleby 1707, tidelag. För liknande beskrivning av intensitet i sinnesrörelse – att det gick ved-
erbörande ”så hårdt och hastigt till sinnes” – se Nås 1708, magi. Se även Västerås 1724, magi. För 
uppsåtssbeskrivning i termer av tanke som kom under tillstånd av sömn, se Öland 1695, tidelag.

322 Vändel 1690, tidelag.
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istället representerade hennes syndfullhet.323 Den överkomna tanken 
på synd hade ju styrt Pärs kött och på så sätt fjärmat honom från Gud.

Förhållandet mellan sinnet och tanken framträder vidare i utsagor 
om hur tankar rann i sinnet. För exempelvis Erik Ersson hade tanken 
på tidelag först ”Kommit honom i sinnet”, sedan ”runnit honom i 
sinnet”, för att slutligen ”hårt honom intagit”.324 Rinnandet innebar 
en hastig inre rörelse. Det innebar att få ett ofrivilligt infall.325 Det är 
särskilt i utredningar av tidelag som gärningsmän beskrev rinnande 
tankar, förmodligen eftersom detta brott var svårast att förstå hur det 
över huvud taget kunde komma att begås. Men det hade också runnit 
i sinnet på Carl Norberg innan han förskrev sig till Djävulen. Rätten 
lade ned särskild möda på att förstå hans uppsåt. Hade han sedan 
länge planerat att ingå förbundet? Nej, han hade ”intet tänkt någodt 
derom förut, utan af en hastig öfwerihlning har det skedt, så at så snart 
det runnit honom uti sinnet, har han genast utan widare efttertänkande 
skrifwit sielfwa obligationen, hwilket när det war giordt har det honom 
straxt ångrat”.326 Ilningens hastiga sinnesrörelse övermannade Carls 
förmåga till eftertanke. Lindberg har visat att 1600-talets dygdeläror 
förklarade människans benägenhet att synda med hänvisning till att 
hennes förstånd och vilja ständigt löpte risk att besegras av de sinnliga 
begären.327 De rättsliga utsagorna vittnar istället om hur människor 
kunde uppleva någonting motsvarande: som att bli överrumplad av 
onda tankar, som att bli varse att det rann eller ilade i sinnet. For-
muleringarna påminner visserligen om dem som människor använde 
när de förklarade insjuknande av att ha inkräktats av sjukdomsväsen, 
men bör inte tolkas som paralleller till dem. Snarare handlar det även 
här om upplevelser av ofrivillig kontrollförlust över kroppen, vilka här 
anfördes för att förklara varför man hade kommit att synda.

På liknande sätt som sinnet beskrevs i samband med utrönande av 
uppsåt, aktualiserades förståndet inför rätta i och med dess förhållande 

323 Hägglund (1959), s. 315.
324 Lagunda 1729, tidelag. Se även Danderyd 1712, tidelag; Snevringe 1724, tidelag; Hedemora 1751, 

tidelag.
325 SAOB: ”rinna”. Först efter 1700-talets mitt skulle utryck om sinnen som rinner – som exempelvis 

rinner över eller rinner till – komma att få betydelser av att beskriva ilska eller vrede.
326 Västerås 1724, magi. Se även Bälinge 1721, tidelag.
327 Lindberg (1992), s. 164.
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till uppsåtliga handlingar. I tidens svenska dygde- och domar-litteratur 
hänvisades frikostigt till människans oförstånd i termer av en omdö-
mesförmåga som var förmörkad, fördärvad eller rentav sjuk.328 Inför 
rätta var det istället tal om människor med liten eller ringa, försvagad 
eller upphävd förståndsförmåga. Sjukdom kunde emellertid förklaras 
påverka huruvida förståndsförmågan var i funktion eller inte. Det 
illustrerar en utredning av ett möjligt självmord. Efter att Per Persson 
befanns vara död utreddes om det rörde sig om självmord eller inte, 
eftersom han efter att ha legat sjuk i åtta veckor hade börjat röra på 
sig igen. Utredningen fokuserade på den framlidnes förstånd för att 
förstå om han viljemässigt hade tagit sitt liv eller inte. Självmord kunde 
uteslutas efter att vittnen hade hörts. Rätten kunde då fastslå att Per 
hade varit ”till alla delar till sitt förstånd helbregda, fast han till Krop-
pen intet war rätt frisker emedan han klagade sig maktlöss efter den 
långliga siukdomen[…] uppå dess förstånd icke skall förmärcktz något 
fehl”.329 I utslaget stakas ett samband ut, förvisso omvänt, mellan att 
vara en frisk kropp och att ha ett fullt fungerande förstånd. Det förra 
förutsatte det senare. Utslaget uppmärksammar också att förståndet 
var sammansatt av delar. Tendensen går igen i flera andra fall, i vilka 
det också specificerades att delarna tillsammans bildade ett fullt och 
fungerande förstånd.330 Förutom att det fungerande förståndet var som 
en av delar sammansatt helhet skulle det vara starkt för att människor 
skulle kunna välja det goda framför det onda. Oförståndiga kunde 
beskrivas ha svaga, klena eller blödiga förstånd.331 Huruvida de hade 
starka eller svaga förstånd kunde hänga samman med deras kunskaper 
om den rätta tron. På liknande sätt förklarade de svenska reformato-

328 Lindberg (1992), s. 165.
329 Kautokeino 1728, dödsolycka, citat från s. 50 respektive s. 52. Detta kan jämföras med relationen 

mellan kroppslig hälsa och sinnets funktion såsom den framskymtar i självmordutredningen rörande 
Mikkel Ullati: vittnen intygade att han hade varit ”helfrisk och Sund” och att han aldrig varit ”swag 
till sinnes”, se Jukkasjärvi 1714, mord/dråp, s. 2.

330 Se ex. Oland 1638b, mord/dråp; Hammerdal 1650, magi; Norberg 1699, magi; Jukkasjärvi 1700, 
mord/dråp; Enonteki 1711, mord/dråp. Apropå fullt förstånd som förutsättning för att förstå konse-
kvenserna av meden, se Enonteki 1711, mord; Folkare 1669, magi. Också beskrivningar av enfald 
tolkar jag i termer av delar som relaterade till helheter. Se framförallt Grytnäs 1709, magi. Se även 
Sveg 1650, magi; Uppsala 1674, magi; Oppunda 1707, magi; Västerrekarne 1707, magi; Enköping 
1728, magi; Åsunda 1729, magi; Älvkarleby 1730, magi; Övertjurbo 1737, magi; Uppsala 1745, magi. 
För ett fall där de anklagade beskrevs som oförståndiga, vanvettiga och fåniga samt som att de inte 
var vid sina fulla skäl, se Hammerdal 1650, samlagsbrott.

331 Se ex. Film 1699, magi; Jönåker 1703-1704, magi; Västerås 1758, magi.
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rerna förståndets uppbyggnad. Enligt dem var det för dem som hade 
svaga förstånd svårare att förstå den rena lärans centrala stycken, som 
var grunden till det rätta förståndet. De förståndsförsvagade var därför 
mer benägna att synda.332 När två systrar som hade praktiserat magi 
stod anklagade för det, intygade en kyrkoherde efter förhör med dem 
att de väl kunde läsa sina kristendomsstycken, men tillade apropå 
deras rätta förstånd att de ”derutinnan war nog swaga”.333 Människor 
med svaga förstånd på grund av försvagad tro var, likt dem som bara 
hade tillgång till delar av förståndet, inte i stånd att skilja ont från gott. 
Det kom dock även an på annat än stark tro när förståndssvagheter 
och förståndsförhinder avhandlades inför rätta. Ett förstånd ur funk-
tion kunde också härledas till att en eller flera förnimmelseförmågor 
var lamslagna.

Utifrån predikosamlingar av både Luther och Olaus Petri har Kajsa 
Brilkman visat att förståndets rätta förståelse tänktes som ett tillstånd 
som ”växte i människan genom öppenhet, känsla för ordet och en 
önskan att erfara Gud”.334 Malmstedt har påvisat att menigheten också 
vinnlade sig om detta.335 Men istället för den föreskrivna öppenheten 
inför ordet, beskrev människor inför rätta tillsluten hörselförmåga och 
tillslutna förstånd. När Nils Björnsson anklagades för att ha spridit 
ogrundade rykten om horsbrott stakades ett samband mellan hörsel 
och förstånd ut. Nils betecknades som döv och var därmed inte ”wedh 
sine Fem sinnen”. Därför var han heller inte utrustad ”medh sitt 
fulla förståndh”.336 Fungerande hörsel var en förutsättning för ett fullt 
fungerande förstånd. Det omvända förhållandet kunde också anföras. 
När Ingeborg Olsdotter erkände att hon hade stulit nattvardsoblaten i 
kyrkan, förebråddes hon särskilt för att inte ha insett sin själsliga fara 
vid de tillfällen då hon hade lyssnat till predikan. Hon förklarade att 
hon i kyrkan ”wäl något höört, men inthet Kunnat det Besinna och 
hännes Förståånd warit henne däruti såssom heel tilslutit, så at hon 

332 Brilkman (2013), s. 76-84.
333 Nås 1734, magi. Se även Grytnäs 1724, magi.
334 Brilkman (2013), s. 77.
335 Malmstedt (2002), s. 31, 74, 129-133.
336 Kautokeino 1686, övrigt, s. 76. Se även Åland 1608, samlagsbrott; Vagnsbro 1747, tidelag; Falun 

1757, magi.
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ock ei heller kunnat tänkia dhetta wara någonn Synd”.337 Det tillslutna 
förståndet gjorde att hon inte kunde höra och därigenom inte nås 
av Guds ord. Förmågor för att förnimma, förstå och handla rätt var 
beroende av varandra. Också Olof Anderssons fall illustrerar det. När 
han stod åtalad för dråp förebråddes han särskilt för att inte ha förstått 
och tagit till sig prästens predikan, innan han senare samma söndag 
begick sitt brott. Olof förklarade att han den dagen hade varit så ond, 
vild och vred att ”fahnen togh migh om jagh hördhe ett ordh hwadh 
prästen sadhe i dagh”.338 Vreden gjorde Olof förhindrad i sin hörsel. 
Som följd härav försvagades hans förståndsförmåga. Att predikan där-
för inte nådde honom är begripligt mot bakgrund av vad Mari Eyice 
har visat i sin studie av människans känslomässiga relation till Gud 
under 1500-talet. Vreden föreställdes fjärma människan från Gud, 
eftersom den vredgades hjärta inte var uppfyllt av kärlek till Gud.339 
Här korrelerade föreskrift och beskriven upplevelse.

Att människor tillskrev just vreden denna bedövande kraft att 
påverka förstånd och vilja är tydligt även i andra fall. Vreden har 
också uppmärksammats tidigare i kulturhistoriska studier av brott. I 
sin undersökning av norska dråpmål för 1700-talets andra hälft har 
Erling Sandmo visat att tal om vrede i samband med uppsåt var ett 
sätt att skildra tillstånd bortom den egna viljans kontroll. Sinnes-
närvaro och fungerande förstånd kunde då ha upphävts, helt eller 
delvis, vilket även Collstedt har påvisat utifrån svenska duellerandes 
nådeansökningar från tidigt 1700-tal.340 Vrede och vredesmod figurerar 
framförallt i utredningar av mord och dråp. Uppsåt skulle då fast-
slås. I vissa fall konstaterades vredesmod inte ha föranlett det dödliga 
våldet.341 Viljan hade då inte påverkats av vredesmodet. I andra fall 
fastslog rätten att vreden hade påverkat viljan och våldet kunde fast-
ställas ha utförts ”uthi furie och wredes modh”.342 Hur förstå vredens 

337 Lima 1670-1672, magi. Till medvetande kom hon emellertid tillfälligtvis just när hon begick natt-
varden, när ånger och samvetskval kom att göra henne medveten om sin skuld.

338 Undersåker 1668, mord/dråp, s. 56.
339 Eyice (2019), s. 79-80.
340 Erling Sandmo, Tingets tenkemåter. Kriminalitet og rettssaker i Rendalen 1763-1797 (Oslo 1992), s. 

84-89; Collstedt (2007), 212-213.
341 För utredningar av eventuellt vredesmod, se ex. Nya Lödöse 1601b, mord/dråp; Vadstena 1600, mord/

dråp; Sjuhundra 1618, mord/dråp; Sjuhundra 1624, mord/dråp; Grundsunda 1631, dödsolycka.
342 Revsund 1673, mord/dråp s. 78. Se även Vendel 1633, mord/dråp; Vibyggerå 1635, dödsolycka; 

Revsund 1690, övrigt.
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återverkan på förståndet? De medicinska förklaringsmodeller som 
Stolberg har undersökt förklarade det med hänvisning till kroppens 
vätskor och temperament. Var man vredgad strömmade varmt blod 
till hjärnan och den vredgade berövades tillgång till sitt förstånd.343 
På ett liknande sätt har Natalie Zemon Davis visat att passionsbrott 
förklarades i urskuldande termer inför fransk rätt under 1500-talet.344 
Inför svensk rätt formulerades det något annorlunda. Utslagsgivande 
för om vreden skulle aktiveras och leda till våldsam handling beskrevs 
i ett fall istället som att den skulle upptändas.345 Hänvisningarna till 
modet i vredesmodet skulle kunna vara nyckeln till förståelsen. Modet 
var som ett säte för särskilt intensiva och starka affekter.346 Gärningar 
som förklarades vara sprungna ur ett upptänt mod skulle så kunna 
ha ansetts ha utförts bortom förståndets och viljans kontroll. För att 
förståndet skulle fungera skulle det i vilket fall som helst inte vara 
ansatt av rörelser, utan vara stilla.

Inför rätta beskrev människor vidare hur förståndet kunde 
påverkas av svårmod och den till svårmodet ofta sammanlänkade 
huvudsvagheten. Ämnet har diskuterats flitigt i undersökningar av 
självmordsutredningar. Senast har Riikka Miettinen närmat sig ämnet 
och diskuterat svårmod och huvudsvaghet i termer av sjukdom och 
galenskap. Hon menar att en humoralpatologisk förståelse av melan-
koli och svårmod, betingad av ett övermått av svart galla, var utbredd 
i Sverige. På just den punkten stödjer hon sig emellertid inte på rätts-
protokoll.347 I det undersökta materialet framgår istället att svårmod 
och huvudsvaghet uppfattades som ett slags förståndssvagheter. I ett 
domsutslag konstaterades exempelvis huvudsvaghet vara motsatsen 

343 Stolberg (2005), s. 1066. Stolbergs slutsatser stöder sig just här på en läsning av medicinska texter 
författade av Johannes Magirus, en tysk läkare verksam vid 1500-talets slut. Åter en medicinsk för-
klaring skulle kunna ha tagit fasta på att rörelserna var betingade av kroppsvätskor och temperament 
och med grund i huruvida människan var flegmatisk eller melankolisk gjorde att hon tenderade att 
låta lidelser styra handlingarna. För denna förklaring, se Lindberg (1992), s. 158.

344 Zemon Davis (1987), s. 36-39.
345 Det var ett vittne till ett slagsmål som eskalerade till dråp som förklarade att ”hon slät inghenn ordh 

aff them hördhe, thär vtaff någhenn wredhe kundhe siig optända”, se Vadstena 1610b, mord/dråp, 
s. 441.

346 White (2017). Modet i detta sammanhang är alltså inte att förväxla med mod som i att vara modig. 
van Gent behandlar modet det tillsammans med hugen, eftersom båda avsåg inre krafter och med-
vetandet. Jfr van Gent (2009), s. 66-68, 86, 128-129, 147-152. I de undersökta fallen är det dock 
inte tal om hugen i dessa sammanhang.

347 Miettinen (2015), se exempelvis s. 292, 312-316.



119

till att vara förståndig.348 I andra fall beskrevs denna svaghet mer 
nyanserat som ett slags förståndssvaghet som kunde komma och gå. 
Vid utredningen av Karin Larsdotters död berättade vittnen att hon 
hade varit huvudsvag till och från sedan 18 år tillbaka. För det mesta 
hade hon lidit av svagheten och man hade därför låtit be för henne i 
Stockholms kyrkor. På senare tid hade emellertid ”samma swagheet 
henne så starckt öfwerkommit att man af hennes taahl och åtbörder 
nogsampt skall kunna märkt henne ey wahra till sitt rätta förståndh 
wähl förwahratt”.349 När svagheten slog till slogs förståndet ut och det 
var synligt från utsidan, på hennes beteende och kroppsspråk. Även 
svårmod kunde försätta förståndet ur funktion, exempelvis genom 
att förvirra det. Upprinnelsen till Sigrid Holsts självmord förklarades 
av vittnen bero på att hon hade varit med ”een så swårmodigheet 
behäftat, att den nogsampt kunnat henne ifrån dess wett och rätta 
förståndh förwira”.350 Beskrivningar av upplevda förhållanden stäm-
mer här i viss mån överens med föreskrivna. Det föreligger en paral-
lell mellan de rättsliga utsagorna och svensk tradering av aristotelisk 
affektlära – här specifikt såsom formulerad i polititexter av Palmkron 
och Pufendorff – i det att affektiva rörelser kunde vara så pass starka 
att de kunde överrumpla den medvetna viljan och upphäva tillgången 
till förståndsförmågan.351 Någon kamp mellan sensitiva och rationella 
själar anfördes visserligen inte inför rätta, men väl ett slags dragkamp 
om människans förstånd. Den fördes fram och tillbaka beroende på 
om hon hade tillgång till förståndsförmågan eller inte. På snarlikt sätt 
beskrevs febern påverka förståndet. Febersjuka Maria Olofsdotters 
självmord förklarades ha följt på att hon ”igenom siukdomen kommit 
ifrån sitt förstånd”.352 Till följd av att Erik Larsson hade drabbats av 

348 ”Rätten intet Kunde spöria Påul Wulf wara hufwudswagh; uthan widh sitt fulla och goda förståndh”, 
se Stockholm 1651, suicidalmord. Se även Stockholm 1672a, självmord; Offerdal 1669, självmord; 
Offerdal 1700, självmord; Leksand, Ål och Bjursås 1737, magi. En del av de fall av suicidalmord 
som jag diskuterar här har också undersökts av Arne Jansson. För hans diskussion av motiv för 
suicidalmord, som inte överlappar min undersökning av uppsåt, se Jansson (1998), s. 67-68.

349 Stockholm 1685a, självmord. Se även Stockholm 1672c, självmord; Jukkasjärvi 1730, självmord.
350 Stockholm 1682a, självmord. Se även Stockholm 1675, självmord; Njurunda 1690, självmord; 

Stockholm 1686c, självmord.
351 Runefelt (2001), s. 77.
352 Stockholm 1687, självmord. För liknande beskrivningar av rörelser bort från att ha haft tillgång till 

sin förståndsförmåga, se Stockholm 1682b, självmord; Stockholm 1685c, självmord; Österrekarne 
1699, magi; Stockholm 1674, självmord; Stockholm 1695, suicidalmord.
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en hastig och häftig feber kort innan han avled, hade den kyrkoherde 
som hade kallats till hans dödsbädd sett sig tvungen att förvägra den 
döende nattvarden. Han menade nämligen att Erik hade kommit ifrån 
sitt förstånd.353 Han kunde därmed inte förväntas förstå sakramentets 
innebörd.354 Febern hade ju upphävt hans förstånds funktion.

Det är värt att notera att försvagade förstånd i de anförda fallen 
beskrevs som rörelser bort ifrån tidigare och fungerande tillstånd. 
Så formulerades det även i andra utredningar, både när sinnet och 
förståndet avhandlades.355 Rörelser bort från sinne och förstånd signa-
lerade då att de till dem knutna förmågorna var ur funktion. Ett något 
utstickande fall av magi uppmärksammar detta, samtidigt som det däri 
utstakas ett funktionellt samband mellan förmågor för varseblivning 
och medvetande. Nils Jonsson anklagade Anna Eriksdotter för att ha 
skadat hans hörsel och syn samt hämmat hans förmåga att kunna röra 
sin mun. Trots att det var vindstilla hade han plötsligt känt hur han 
blev träffad av en ”tämmelig wäderpust på högre sidan av ansichtet 
[…] hwarav icke allenast dess högra sida lijka som rördes uthan och 
Hörslen och Synen på samma sida honom alldehles blef betaagen”. 
Betagen kan här syfta både på förtrollning och kontrollförlust. Nils 
hade i och med förgörningen inte längre makt över sin syn, sin hörsel 
och sitt tal. Han menade att han därför var ”lijka som ifrån sine sin-
nen”. Att vara ifrån sina sinnen betydde att inte vara vid sina sinnens 
fulla bruk. Man var därmed inte, enligt den historiska ordboken, ”fullt 
normal i mentalt avseende”.356 Efter att Nils hade slutit sig till att det 
var Anna som hade förgjort honom ifrån sinnena, tvingade han henne 
att omintetgöra förgörningen. Genom att stryka honom i ansiktet samt 
uttala en formel, gjorde Anna sedan hans mun och ögon användbara 
igen.357 Under påföljande natt blev Nils ”till synen och munnen fär-
digh”. Som sinnligt färdig kom han småningom också åter ”til sine 

353 Häverö 1638, mord/dråp.
354 Vid ideal och förberedd död skulle den döende i sitt medvetande vara vänd mot Gud. Jfr Fallberg 

Sundmark (2008), s. 240.
355 För detta slags beskrivningar, se ex. Revsund 1697, övrigt; Enköping 1728, magi; Uppsala 1752, 

magi; Söderbärke 1753, magi. Se även Anna Larsdotters fall, i vilket hon av personer i sin omgivning 
beskrevs ha vanställda sinnen och därför vara ifrån sina sinnen, Rättvik 1719, magi.

356 SAOB: ”sinne”.
357 Formeln ifråga löd: ”Gudh giöre din mun rätt, Jesu giöre din mun och ögha godt”. Som svar på 

litanian skulle Nils säga: ”Gudh hafwerer skapat migh wäl och ingenn wanskapnad gifwit”. Se 
Västerrekarne 1704, magi.
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sinnen”.358 Här länkades förmågor för varseblivning och medvetande 
samman, i det att de förra förklarades betinga de senare. Utsagor om 
att komma tillbaka till sina sinnen eller sitt förstånd kan vidare tolkas 
som att i förhållande till dessa förmågor för medvetande åter bli som 
man hade varit tidigare. Rörelserna tillbaka till sinne och förstånd 
signalerade återställd funktionalitet och användbarhet. Genom att 
komma tillbaka till sina sinnen eller sitt förstånd fick människor åter 
tillgång till dem och de kunde därmed fungera som vanligt. Det före-
ligger en uppenbar parallell till de i förra kapitlet uppmärksammade 
rörelserna från sjukdom till hälsa, vilka vittnade om en funktionell och 
ändamålsenlig förståelse av kroppen. Parallellen ligger i att människor 
förstod återupprättad funktionalitet beträffande varseblivning och 
medvetande på ett likartat sätt som de upplevde tillfrisknande från 
sjukdom. Förmågor för förnimmelse och medvetande behövde var för 
sig fungera och finnas för handen – finnas till – för att kroppen som 
levd helhet skulle kunna fullgöra sina funktioner.

Sammanfattning
När människor beskrev förnimmelseprocesser inför rätta gjorde de det 
i regel genom att återge hur häpnadsväckande och förskräckande syner 
hade återverkat affektivt på dem. De uppehöll sig vid de konkreta 
upplevelserna av att ha förnummit och vilka kroppsliga återverkningar 
detta hade medfört. Att de reaktioner som förnimmelserna utlöste i 
regel specificerades berodde på att deras möjliga återverkningar var 
så vitt skilda att det var nödvändigt att närmare precisera dem. Det 
var så upplevelserna blev medelbara. I kapitlet framgår att människor 
förstod förnimmelsernas affektiva återverkan mot bakgrund av hur 
de påverkade blodflödet i kroppen. De affektiva rörelserna gjorde att 
blod strömmade från kroppens delar tills dess centrum i hjärtat, varpå 
huden kunde skifta färg. Samma slags rörelser förklarade hur havande 
kvinnor kunde drabbas av missfall till följd av särskilda förnimmelser. 

358 Västerrekarne 1704, magi.
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De inre rörelsernas återverkan på blodflödet förklarades förorsaka att 
den närande tillförseln av blod till fostret förhindrades. Liknande inre 
rörelser, betingade av förnimmelser, kunde i slutändan resultera i att 
medvetandets sinnesnärvaro upphävdes. Som motsvarighet till det 
samtida fenomenet att förse sig, beskrev människor inför rätta hur 
de genom att se för starkt kunde känna för starkt och därmed förlora 
fattningen.

Vid beskrivningar av varseblivningens återverkan på medvetandet 
specificerades inte huruvida ett särskilt inre sinne för medvetandet 
hade påverkats. I samband med att uppsåt till brott utreddes, anförde 
de som stod anklagade däremot sinnet respektive förståndet som två 
säten för medvetandeprocesser som genererade handling. Sinnet var 
som ett säte för intention och vilja. Det kunde på olika sätt uppfyllas 
av tankar, vilka i sin tur var som ett slags handlingsgenererande stoff. 
När människor blev varse att det exempelvis rörde sig i sinnet eller att 
tankar kom utifrån, innebar det kontrollförlust över deras viljemässiga 
handlingar. På liknande sätt var förståndet som ett säte i kroppen. 
Här fanns omdömeskraften, förmågan att välja ont framför gott och 
rätt framför fel. Ett fungerande förstånd skulle vara helt och starkt. 
Det kunde försvagas och sättas ur funktion till följd av bristande tro, 
kroppslig ohälsa eller affektiv påverkan. Tillgången till förståndsför-
mågan kunde vidare utebli om hörseln var tillsluten. Här visar sig 
ett samband mellan fungerande varseblivning och ett medvetande 
i funktion. På så sätt uppvisar förståelsen av varseblivningens och 
medvetandets fysiologi paralleller till sjukdomens. Om en del eller 
en förmåga var ur bruk fungerade inte kroppen som helhet. Även här 
omfattade människor alltså en ändamålsenlig förståelse. Förnimmel-
seförmågor och säten för medvetande skulle relatera till varandra för 
att den levda kroppen som förnimmande och medveten helhet skulle 
kunna fungera. I nästa kapitel fördjupas förståelsen av förnimmelser 
och medvetande, genom att religiösa aspekter av den beaktas.
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Inledning
Vid vintertinget i Ölme 1657 anklagades Måns Svensson för tidelag. 
Han nekade till brottet, men tillstod att han hade haft uppsåt till det. 
Han menade dock att han hade blivit förledd. För Måns hade det 
varit ”lijka som en hade tagit uthi honom”. Han hade lyckats hindra 
sig själv att gå från uppsåt till handling genom att strax ha bett till 
Gud om hjälp: ”Gudh bewara migh ther medh”.359 Måns beskrev 
inte att det var Djävulen som hade fört honom, men i flera andra fall 
härleddes uppsåt till brott till Djävulens påtryckningar. Utredningar 
som innehåller liknande beskrivningar kommer att undersökas i före-
liggande kapitel. Hur förstod människor upplevelser av att påverkas 
av Djävulen och Gud? Jag kommer att visa att de kunde förstå både 
den sinnligt förnimbara världen och sina egna kroppar som platser 
för ett slags dragkamp dem mellan. Som fallet var i förra kapitlet, 
kommer jag i det följande till stor del ta avstamp i utsagor om uppsåt 
till brott. Men även andra sammanhang, i vilka människor beskrev 
förnimmelser, medvetande och viljemässiga handlingar i förhållande 
till Djävulens eller Guds verkan, kommer att undersökas.360 Jag börjar 
med upplevelser av påverkansprocesser från Djävulen, för att i kapitlets 
andra del närma mig förståelsen av Guds verkan. Först ut är inbillade 
sken av verkligheten.

359 Ölme 1657, tidelag.
360 De behandlas åtskilda från dem i föregående kapitel, för att inte exempelvis diaboliska aspekter ska 

skymma sikten för de kontexter där de inte är relevanta.
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Inbillningar och onda drömmar
I fjärde kapitlets diskussion av överväldigande syner var det i de under-
sökta fallen inte tal om att synerna hölls för att vara diaboliska sken av 
verkligheten. Andra gånger aktualiserades emellertid denna möjlighet. 
I ett fall hölls det för lika möjligt att ett möte med Djävulen kunde ha 
ägt rum, som att det kunde röra sig om en av honom inbillad syn.361 
I ett annat fall framgår att ett tidelag verkligen kunde ha bevittnats, 
men att det lika gärna kunde röra sig om att Djävulen hade lyckats 
vilseleda synen på den som menade sig ha sett detta.362 I ett tredje 
fall vittnade Anna Larsdotter mot tre systrar som hon eventuellt hade 
sett i Blåkulla, men hon uttryckte efterhand osäkerhet kring vad hon 
hade sett. Hon kunde inte vara helt säker: ”Om nu detta war en wiss 
och säker syyn eller hade Satan dhen henne under ett falskt sken 
föreställt, det kunde hon intet weta”.363 Människor uppfattade att 
Djävulen kunde påverka sinnevärlden genom att frammana ting i den. 
I flera fall hävdade de som stod anklagade att han hade gjort det för att 
förmå dem att begå synder. I exempelvis ett fall av tidelag förklarades 
Djävulen ha gjort så att det syntes vara en tjock och döljande skog, 
där det egentligen var ett öppet fält. På så vis lurades Erik Pärsson 
Forsberg att tro att ingen kunde se vad han gjorde.364 Andra gånger 
anfördes att Djävulen hade skapat tillfällen för tidelag genom att 
göra ljust i mörka fähus.365 Någon särskild kroppslig disposition eller 
särskilda tillstånd framhölls i dessa fall inte för att förklara hur och 
varför Djävulens inbillningar kunde få fäste hos de inbillade. Utifrån 
Johann Spangenbergs religiösa instruktion från 1558 har Eyice visat att 
avsaknad av tro förklarades fjärma människan från Gud.366 Liknande 
resonemang gick igen inför rätta. I de enstaka fall som berör ämnet, 
vilka kommer från undersökningsperiodens slut, var det företrädare 
för rätten som härledde inbillningar till försvagad eller felaktig tro 
hos de inbillade.367 Svag tro kunde öka människans mottaglighet för 

361 Barna 1695, tidelag.
362 Uppsala 1758, magi.
363 Orsa och Åre 1671, magi. Se även Barna 1695, tidelag.
364 Siende 1717, tidelag.
365 Djävulen beskrevs ha gjort ljust Orsa och Ore 1671, magi. För andra beskrivningar av manipulerade 

synfält, se ex. Sjuhundra 1649, självmord; Uppsala 1669, magi.
366 Eyice (2019), s. 151.
367 Torstuna 1738, magi; Sala 1757, magi.
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Djävulens inbillningar, medan stark och rätt tilltro till Gud kunde 
hålla Djävulens falska sken av verkligheten borta.

Djävulens inbillningar kunde vidare förevisas dem som sov och 
drömde. Bland andra Craig Koslofsky och Katharine Hodgkin har 
visat att den tidigmoderna människan ansågs vara särskilt sårbar 
för diaboliskt inflytande under sömn och dröm. I religiösa och 
demonologiska traktater förklarades att de sovandes tillstånd mellan 
medvetande och omedvetande var som ett läge mellan liv och död. 
Detta gjorde dem särskilt mottagliga för möten med änglar, demoner 
och Djävulen.368 I sin studie av religiösa praktiker som omgärdade 
sömnen i det tidigmoderna England har Sasha Handley visat på en 
rad seder och bruk som folk tillämpade för att kunna sova skyd-
dade, såsom att innan sänggåendet be särskilda böner.369 I ett av de 
undersökta fallen omnämns, helt kort, bön som ett slags skyddande 
praktik. Trots att han hade läst sina aftonböner hade Bengt Månsson 
fallit ”lika som uti en dwala” och i sömnen, som tillståndet sedan 
benämndes vara, hade någon intalat honom att begå tidelag. Denna 
någon identifierade han sedan som maran eller någon av Djävulens 
medhjälpare.370 I övrigt vittnar utsagor i empirin om att människor 
som sov starkt och rofyllt ansågs vara någorlunda skyddade, medan 
de som sov oroligt var mer benägna att få nattliga besök av Djävulen 
och emellanåt av maran. I nordisk folktro förställdes maran som ett 
väsen som red på de sovande, varefter de vid uppvaknande upplevde 
ett slags kvävning.371 I ett av de undersökta fallen beskrev en man att 
maran hade ridit på honom och att han därefter hade blivit varm och 
svettig. Han hade vidare sett syner som inte stämde överens med de 
vaknas verklighet.372 För att förklara varför människor som sov kunde 
bli mottagliga för sinnesintryck som inte korrelerade med andras, 
kunde också inre och oroande rörelser anföras. Två utredningar av 
magi, som båda kommer från slutet av undersökningsperioden och 

368 Katharine Hodgkin, ”Reasoning with Unreason. Vision, Witchcraft, and Madness in Early Modern 
England”, i Stuart Clark (red.), Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early 
Modern Culture (Basingstoke 2001), s. 221; Craig Koslofsky, Evening’s Empire. A History of the Night 
in Early Modern Europe (Cambridge 2011), s. 23-45. Se även Clark (2007), s. 300-328.

369 Sasha Handley, Sleep in Early Modern England (New Haven 2016), kap 1 och 3, särskilt s. 20, 72.
370 Lysing 1751, tidelag.
371 Raudvere (1993), s. 130-132.
372 Hedesunda 1735, tidelag. Se även Uppsala 1669, magi; Söderbärke 1753, magi.
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upptar sig vid nattlig bortföring, ger närmare upplysningar om rela-
tionen mellan sömn och onda drömmar.

Det första fallet illustrerar att de som var sjuka kunde se andra 
saker än de friska när de drömde. När Lars Larsson vittnade om att 
han nattetid hade sett sitt barn föras ifrån honom av en grannkvinna, 
betonade han att han ”sedt denna Karin Matsdotter och henne igen-
kiändt”. För att intyga att det inte rörde sig om ett föreställt sken eller 
en sovandes dröm, utan om just vaken verklighet, förtydligade han att 
han hade varit ”fullkombl.n waken, och kunnat sigh wäll besinna”. 
Han tillstod att han en tid dessförinnan hade legat sjuk i feber, men 
tillade att han hade tillfrisknat från sjukdomen. Rätten tog emellertid 
fasta på sjukdomens möjliga kvardröjande återverkan samt på det 
faktum att hans hustru nyligen hade dött av samma sjukdom. Enligt 
dess företrädare var det troligt att Lars av sorg över sin hustrus nyliga 
bortgång, av oro och omsorg om det barn han ensamt hade att vårda 
samt av den feber han fortfarande antogs vara påverkad av, hade varit 
så pass kroppsligt försvagad att det han menade sig ha sett i vaket 
tillstånd i själva verket var en inbillad dröm. Rätten slöt sig till att

Lars Larsson i Hwesa som mist sin hustru i bränsiukan, sielf der med swåre 

behäftat at då han ännu ey fullkomligen warit wederfången uti detta sitt sorgelige 

tilstånd ensam måst draga wårdnad för sit späda enda barn och dess skiötande, 

hwilket han såsom en ömsint fader lagt när sig och således ey utan beklemman 

och räddhåga under sin swaghet somnat då i drömmen lättel.n kunnat infalla det 

någon wille taga från honom barnet […]373

Eftersom han ännu inte hade kommit tillbaka till hälsan och därtill 
var både tyngd av sorg och försvagad av oro, var Lars helt enkelt mer 
mottaglig för falska drömsyner. I hans fall förklarades denna mottag-
lighet inte med hänvisning till hans inre blodflöden, men så var fallet 
när Kerstin Larsdotters drömsyn utreddes. Med hjälp av ett annat 
slags fysiologisk förklaring utstakades då ett samband mellan kropp, 
sömn och dröm. Kerstin anklagade sin husbonde och dennes familj 
för att nattetid och i lag med Djävulen ha fört henne till Blåkulla. 

373 Älvdalen, Ore och Orsa 1734, magi. Se även Trögd 1695, magi.
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Hon var inte sjuk och allmogen kunde gå i god för att hon var ”till 
sine sinnen wäl förvarad”. Hon kunde därmed förväntas vara förmö-
gen att kunna skilja verkliga syner från overkliga. Detta bestred dock 
hennes husmoder och husfader. De menade att Kerstin hade drömt 
och tagit fantasi för verklighet. Häremot genmälde Kerstin själv att 
”hon ingenting drömdt, efter som hon icke såfwit”. Hon menade 
sig kunna skilja mellan dröm och verklighet. Vid tidigare drömmar 
hade hon ”om morgonen sielf alltid kunnat wetta och merka thet 
hon drömdt”. Vittnen hördes och utfrågades om Kerstin ”plägar tala 
i sömnen, drömma eller eliest i sömn wara orolig?” De nekade till 
det. På orolig sömn kom det dock slutligen an när drömmens falska 
sken förklarades. Kvällen innan det nattliga bortförandet skulle ha 
ägt rum, hade Kerstin suttit nära spisen och hon hade således varit 
varm innan hon gick till sängs. Rätten menade att hon därför kunde 
ha blivit ”både trött och mycket matt samt bloden och hufwudet, 
henne oförmerkt, så disponerat, at flickan strax hon lagt sig, fåt en 
orolig sömn, hwarmedan en med hennes berättelse enlig dröm och 
phantasie natten öfwer intil morgonen kan hafwa henne oroat”.374 
Värmen påverkade hennes blodflöde och gjorde henne matt och orolig. 
Till följd av det kunde Kerstin inte skilja osanna syner från verkliga. 
Den anförda förklaringen är delvis i linje med hur Stuart Clark har 
visat att drömmars förvrängda bilder av verkligheten förklarades inom 
tidigmodern medicin. Värme och vätskeflöden ansågs betinga dem. 
Inom medicinen härleddes de förvrängda versionerna av verkligheten 
till övermått av slem eller svart galla.375 Inför svensk rätt nämndes dock 
inte heller i dessa sammanhang någon annan kroppsvätska än blodet. 
Inbillningens grund var hur som helst somatisk. Fallet ger därmed 
stöd för Riikka Miettinens iakttagelse om att somatiska förklaringar 
inför rätta successivt under tidigmodern tid kom att vinna fäste, på 
bekostnad av demonologiska.376 I de hittills behandlade utsagorna om 
hur Djävulen inbillade människor eller visade sig i deras drömmar, 
ansågs de som på olika sätt var försvagade av svag tro, oro eller matthet 
vara särskilt öppna för hans inflytande. För att förklara hur Djävulen 

374 Folkare 1746, magi.
375 Clark (2007), s. 48-49; 58-60.
376 Miettinen (2015), s. 130.
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kunde visa sig i mänsklig skepnad för människor, spelade kroppsliga 
tillstånd däremot i regel inte in.

Djävulen i mänsklig skepnad
I tidigmodern tid föreställdes Djävulen vara ett allestädes närvarande 
hot, vars kraft och verkan i världen var förnimbar genom att han kunde 
visa sig i olika djurs skepnader, eller genom att han kunde anta form 
av en mänsklig kropp med hjälp av elementen.377 Inför rätta återgav 
människor i regel att Djävulen hade visat sig för dem i mänsklig skep-
nad.378 En utförlig redogörelse för ett möte med Djävulen gav Johan 
Hansson. Han hade satts i fängelse efter att ha bekänt tidelag och 
där fått besök av Djävulen. Denne såg ut som en stor karl med svart 
hår, skägg och mustasch. Johan hade försökt mota bort honom med 
orden: ”wijk ifrån mig, du orena anda, du har nog länge ledt mig och 
iag hoppas med Guds hielp du skalt intet mer har att giöra med mig”. 
Därefter, så fortsatte Johans vittnesmål, ”begynte iag läsa och siunga 
och dereffter såg iag intet huru han förswann”.379 Han försvann likväl. 
Natten därpå kom Djävulen emellertid tillbaka, men även då läste 
Johan så att han försvann. I flera av de fall som aktualiserar att Djävu-
len kunde visa sig, framgår att det i regel också gick att förmå honom 
att försvinna om Gud åkallades eller tillbads.380 För Lars Andersson 
visade sig Djävulen i en svart karls skepnad tre gånger. Första och 
andra gången lyckades Lars mota bort honom genom att be till Gud. 
Tredje gången höll Djävulen fast Lars i axlar och huvud och hotade 
att bryta hans hals om han inte lydde honom. Häremot hade Lars 
inte kunnat bjuda motstånd. Han hade blivit ”så förskräckt, att han 
icke fådt något ord för sig utan aldeles glömt bort at be Gud bewara 

377 Häll (2013), ex. s. 175, 195; Alec Ryrie, ”The Nature of Spiritual Experience”, i Ulinka Rublack 
(red.), The Oxford Handbook of the Protestant Reformations (Oxford 2017); Malmstedt (2018), s. 
105-106.

378 Förr fall där Djävulen beskrevs ha antagit en hares skepnad, se Mönsterås 1670, tidelag.
379 Skinnskatteberg 1704, magi.
380 Norunda 1698, magi. Se även Ulleråker 1687, magi; Norrbo 1694, magi; Tönnersjö 1727, tidelag; 

Björkekind 1738, magi; Hammarkind 1739, tidelag.
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sig”.381 Som en följd av utebliven bön kunde inte uppsåtet avvärjas och 
tidelaget blev ett faktum. Vid beskrivningar av detta slags möten med 
Djävulen betvivlades inte hans förnimbara närvaro. Att erkänna den 
som verklig var tvärtom en förutsättning för att kunna förmå honom 
att försvinna med hjälp av tillbedjan till Gud. Det blir på så vis tydligt 
att människor uppfattade att själva sinnevärlden vilade på religiös 
grund, att den var som ett slags insats i en kamp mellan Djävulen 
och Gud. Genom att Djävulen kunde förmås försvinna vid tillbedjan 
till Gud blir det tydligt att denna sinnevärld var påverkansbar och att 
Gud ytterst avgjorde vad som där skulle visa sig eller inte. På denna 
andra punkt överensstämmer den undersökta empirin därmed delvis 
med samtida teologiska idéer om att det var Gud som tillät att Djävu-
len visade sig och försökte förleda människan, men att han inte gavs 
möjlighet att bedra samtliga hennes sinnen. Hon skulle kunna känna 
igen honom genom någon av hans så kallade ofullständighetsmarkörer, 
vilka avslöjade att han var ontologiskt annorlunda. Det kunde vara att 
han hade svans, päls, ihålig rygg eller bockfötter.382 Den undersökta 
empirin representeras här främst av tidelagsutredningar. I dem för-
klarades Djävulen istället kännas igen genom den mörka skepnad han 
hade antagit samt genom att han försvann vid åkallan av Gud. Det var 
så människor insåg att han var ett väsensskilt väsen.

Djävulen visade sig för att förmå människor att synda åt honom. 
Han talade därför ofta till dem han uppenbarade sig för. Ömsom 
viskade han, ömsom talade han högt. I ett fall beskrevs han rentav ha 
talat så högt och hårt ”så at thet kunde höras ikring stufwan”.383 I de 
flesta fall specificerades dock inte hans röstläge. Fokus låg istället på 
variationer av tvång i hans framsagda anbefallning. Han inrådde och 
bad, uppmanade och begärde att synder begicks – ibland i utbyte mot 
pengar. Han hotade med våld om man inte lydde honom. Han kunde 
hota att döda dem som var i förbund med honom, ifall de var i färd 
med att bekänna detta vid tinget. Hans Hyckle vittnade exempelvis 
att Satan ”var här i natt, och ondsade migh, at om iag skulle bekiänna 

381 Edsberg 1753, tidelag.
382 Ankarloo (1984), s. 239-240; Häll (2013), s. 180.
383 Söderbärke 1753, magi. Se även Uppsala 1735, tidelag; Wadsbo 1752, tidelag.



133

mig, skule han nu bryta halsenn af mig”.384 Också de som beskrev att 
de hade hört Djävulen uppmana dem att synda, förklarade att de hade 
kunnat få honom att tystna genom att tillbe Gud. Kroppsliga tillstånd 
förklarades undantagsvis spela in för hur mottagliga människor var för 
djävulens sufflerande. Olof Olofsson Ekelund menade att det att han 
sedan en tid tillbaka var utestängd från nattvarden hade gjort honom 
ängslig och därför särskilt öppen för Djävulens inflytande.385 Svårmod 
och yrsel anfördes i ett annat fall ha utgjort god jordmån för Djävulens 
sufflerande.386 Här föreligger både paralleller och kontraster till Johann 
Anselm Steigers studie av protestantiska mediko-religiösa traktater. 
Steiger har visat att Djävulen särskilt tänktes utnyttja de svårmodiga. 
På medicinsk väg förklarades det med hänvisning till dessas övermått 
av svart galla.387 Inför svensk rätt förklarade människor endast undan-
tagsvis att Djävulen utnyttjade de svårmodiga och det gjordes inte 
med hänvisning till deras galla. Snarare gällde att de som på olika sätt 
var försvagade till kropp eller ande helt enkelt inte uppfattades kunna 
bjuda honom samma motstånd som de som var starka, även om de 
inte heller alltid kunde stå emot honom.

De som stod anklagade beskrev emellertid inte alltid att det var 
Djävulens röst som hade manat dem till synd. Ibland förklarade de 
istället uppsåt till brott på det slags subtila sätt som det inledande fallet 
gav prov på, i termer av att det hade varit ungefär som om någon hade 
viskat i deras öra. För Nils Nilsson hade det varit ”lijka som en sagt 
till honom att han skulle bohla med detta sto”.388 För Anders Larsson 
hade det varit ”lijk som en blåst honom i örat och sagt gå sta och 
giör det”.389 I Anders utsaga är det oklart om blåsningen åsyftade att 
han hade inblåsts med ond ande, eller om det var själva den luftpust 
som kom från den röst som manade. Strax därpå hade emellertid 
en annan röst avrått honom ifrån tidelaget. Vem, vilka eller vad det 

384 Skinnskatteberg 1676a, magi. Se även Åkerbo 1701, tidelag; Vendel, 1702, tidelag; Färs 1724, tidelag; 
Hammarkind 1739, tidelag; Mark 1739, tidelag; Björkekind 1738, tidelag.

385 Uppsala 1735, tidelag.
386 Kålland 1731, tidelag.
387 Johann Anselm Steiger, Melancholie, Diätetik und Trost. Konzepte der Melancholie-Therapie im 16. und 

17. Jahrhundert (Heidelberg 1996).
388 Vaksala 1741, tidelag.
389 Trögd 1733, tidelag. Se även Tuna 1673, magi; Älvkarleby 1700, tidelag; Wättle 1705, tidelag; Östkind 

1708, tidelag; Stora Tuna 1720, tidelag; Wenersborg 1737, tidelag.
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var som blåste och uppmanade i örat benämndes inte i dessa fall. 
Det finns ett par tänkbara förklaringar till avsaknaden av benämning. 
Det skulle kunna röra sig om så kallade noa-namn, där den eller 
det onämnda fick representera ett namn som var farligt att uttala, 
eftersom uttalandet kunde bli ett frambesvärjande av ett ont väsen. Så 
har Malmstedt tolkat att Djävulen i de bohuslänska trolldomsrann-
sakningarna omkring 1670 emellanåt benämndes ”Skam”, ”Fan” och 
”Packer”.390 Djävulen, emellanåt benämnd Satan, ”den onde” eller 
”den orene anden”, benämndes dock i otaliga andra fall. Det var inte 
tabu att uttala namnet på Guds motståndare i dessa sammanhang. 
En annan förklaring skulle kunna vara att det var underförstått att det 
var Djävulens röst som manade till synd. Utifrån 1600-talets rann-
sakningar rörande trolldom, hädelser och djävulspakter har Per Sörlin 
och Soili-Maria Olli visat att den religiösa världsbilden i Sverige var 
dualiserad mellan Gud och hans alltmer aktive motståndare.391 Det 
skulle därför kunna ha varit överflödigt att påtala att det rörde sig 
om Djävulen. Omvänt skulle emellertid en tredje förklaring kunna 
vara att det var ett okänt väsen, att världsbilden inte nödvändigtvis 
var dualistisk, utan att det fanns utrymme för det okända som varken 
var möjligt eller nödvändigt att benämna. Ur ett fenomenologiskt 
perspektiv är denna avsaknad av preciserande benämning intressant 
i sig. Det ger nämligen vid handen att det som var meningsfullt att 
beskriva för dem som hade upplevt detta slags viskningar, helt enkelt 
var upplevelserna av att någon hade viskat till dem och vad detta hade 
fått för följder för dem. Återigen var det mer relevant att beskriva en 
kroppslig upplevelse än att klassificera den. De hittills undersökta 
fallen, i vilka människor återgav möten med Djävulen, har visat att 
de förstod att han kunde påverka dem via deras förnimmelser. Nu 
ska fokus skiftas till de fall som uppmärksammar hur de upplevde att 
han kunde påverka deras medvetande genom att inge tankar på synd.

390 Malmstedt (2018), s. 180.
391 Per Sörlin, Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635-1754 (Umeå 1993), s. 27; 

Soili-Maria Olli, Visioner av världen. Hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789 (Umeå 
2007), kap. 4.
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Djävulens ingivelser, inblåsande och insteg
Förutom att visa sig för att på olika sätt söka övertala och locka 
människor att begå synder, anförde de som stod anklagade i många 
fall att Djävulen hade tagit till mera handgripliga medel för att påverka 
deras viljor. En följd av reformationen var att Djävulen tillskrevs en 
mer aktiv roll i tillvaron. Hans huvudsakliga sätt att förmå folk att 
begå synder har i undersökningar av kyrkligt material visats ha varit 
att anfäkta och fresta. I svenska bönböcker förklarades att anfäktade 
människor förlorade kontroll över medvetande och vilja. Till följd härav 
blev de mer benägna att göra andligt skadliga handlingar. De locka-
des till synd och utmanade samtidigt Gud, i det att de prövade hans 
tålamod.392 I det undersökta, rättsliga materialet ingår dock endast 
ett fåtal utsagor om frestelser och anfäktelser. De är föga utförliga. 
Djävulen kunde benämnas som ”then listige frestaren”.393 Det kunde 
heta att människor blev påkomna eller överkomna av frestelser. I ett 
fall förklarade en kyrkoherde upprinnelsen till tidelag som att ”olyckan 
igenom diefwulens frestelse är Kommen öfwer berörde fäherde”.394 
Upplevelser av hur det var att frestas skildrades i regel inte närmare. 
Detsamma gäller för utsagor om anfäktningar. En flicka som under ett 
tillstånd av sjukdom hade anfäktats mycket beskrevs i detta tillstånd 
ha kunnat vittna om otroliga tilldragelser. Under anfäktelsen hade 
hon varit ”som en annan Menniskia”.395 När hon sedan tog del av 
nattvarden befriades hon från anfäktningen och blev åter som vanligt. 
Vad förvandlingen hade inneburit förklarades inte. Att förhållandevis 
få fall explicit refererar till personer som hade upplevt anfäktelser eller 
frestelser skulle kunna förklaras med att diabolism, i bemärkelsen 
Djävulens inblandning i människans syndiga och kriminella gärningar, 
var en förklaringsmodell som främst jurister och teologer använde sig 
av för att förklara syndiga handlingar. Det har Olli hävdat i sin studie 

392 För diskussion om att frestelse och anfäktelse var Djävulens primära tillvägagångssätt, se Nathan 
Johnstone, ”The Protestant Devil. The Experience of Temptation in Early Modern England”, Journal 
of British Studies (2004), s. 198. Om frestelse och anfäktelse i 1500-talets svenska bönbokslitteratur, 
se Eyice (2019), s. 78-81.

393 Vadstena 1604, mord/dråp, s. 349. Se även Uppsala 1647, tidelag.
394 Gärd 1712, tidelag. Se även Asker 1642-1643, magi; Lima 1670-1672, magi; Skinnskatteberg 1676b, 

magi; Åkerbo 1703, magi; Östkind 1728, tidelag.
395 Simtuna 1660, magi. Se även Skinnskatteberg 1676a, magi. Djävulen beskrevs som ”dhen onda 

andan som städste anfächtar” i Bollnäs 1715, tidelag.
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av hädelsemål inför svensk rätt kring 1720.396 Det tror jag inte är fallet. 
Halva föreliggande kapitel bygger tvärtom på utsagor om Djävulens 
inblandning i människors tillvaro och hur han sökte driva dem till 
handling. Det är snarare det språk som användes för att förmedla 
upplevelser av Djävulens påverkan som var annorlunda, förmodligen 
för att den kunde upplevas på flera olika sätt.

Istället för att tillgripa de teologiska nyckelbegreppen frestelse och 
anfäktelse, beskrev människor inför rätta olika och varierande upple-
velser av diaboliskt inflytande. Det gjordes emellanåt ospecifikt och 
utan att inblickar ges i hur de hade upplevt den. Det kunde heta att 
Djävulen bedrog och lurade, tillskyndade och förledde dem till synd. 
Förledandet kunde emellertid beskrivas som ett förnimbart ledande. 
Så beskrev Hans Melkersson det. Han förklarade att hans tidelagsbrott 
hade föregåtts av att det hade varit som att ”en hade tagit honom i 
armen och ledt honom ut och ända till fähuset där Kon sto, då han 
icke skall wettat af sig sielf eller hwad han giorde”. I efterhand hade 
han förstått att det var Djävulen som hade tagit honom i armen. 
Rätten förebrådde honom därför för att ha låtit denne ”styra och leda 
sig”.397 Djävulens närvaro och påstötningar kunde alltså förnimmas 
som att han gick bredvid eller bakom människor och ledde dem, utan 
att han för den skull nödvändigtvis visade sig. I andra fall tydliggörs 
att han upplevdes kunna utöva påverkan på deras säte för intentioner. 
I föregående kapitel diskuterades de fall, i vilka människor beskrev att 
tankar hade kommit på dem. I andra utredningar härledde de ankla-
gades uppsåt till brott med hänvisning till att Djävulen konkret hade 
ingivit dem syndiga tankar, varefter dessa ingivna tankar hade gene-
rerat handling. Nils Lustig beskrev till exempel att han hade ”medelst 
den Ondes ingifwande hafft tankar en sådan wederstyggelig Synd att 
bedrifwa”.398 Tankarnas handlingsgenererande aspekter framkommer 
inte minst i att de beskrevs kunna bringa, tränga och driva på dem 

396 Soili-Maria Olli, ”Drängen Henrich Mickelssons änglasyner – demonologiska och medicinska förkla-
ringsmodeller”, i Hanne Sanders (red.), Mellem Gud og Djævelen. Religiøse og magiske verdensbilleder 
i Norden 1500-1800 (Köpenhamn 2001).

397 Askim och Östra Hisinge 1728, tidelag. Se även Kåkind 1666, tidelag; Rasbo 1670, tidelag; Faurås 
1713, tidelag; Tuhundra 1724, tidelag; Lima 1729, magi; Rasbo 1735, tidelag.

398 Snevringe 1696, tidelag. För fler beskrvningar av ingivelser och ingivanden, se Uppsala 1647, tidelag; 
Asker 1685, tidelag; Västerrekarne 1704, magi; Västbo 1706, tidelag; Gillbeg 1714, tidelag; Falun 
1731, magi; Aska 1752, tidelag.
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som hade blivit ingivna. Till exempel Karin Klasdotter förklarade sitt 
barnamord med hänvisning till att hon blev ”Af diefuulenn der till 
Eggiatt och drifuen”.399 När handlingsgenererande tankar hade ingivits 
av Djävulen agerade man bortom den egna viljans kontroll och istället 
i enlighet med hans vilja. Så var också fallet när han inblåste tankar. 
För Per Svensson följde tidelag på att Djävulen hade ”blåst i mig 
dhen elaka tankan”.400 Somliga specificerade att de genom att inblåsas 
och ingivas med uppsåt hade retats till att synda. För exempelvis Per 
Jonsson Rahm hade ingivelsen föranlett hans ”Kiötts retelse”.401 Mot 
bakgrund av att människor beskrev retelser på detta sätt och i dessa 
sammanhang skulle det vara möjligt att dra en parallell mellan deras 
kroppförståelse och mekanismens fysiologiska förklaring av människan 
som maskin. Enligt det mekanistiska synsättet gav sensoriska intryck 
upphov till retelser som i sin tur utlöste kroppsliga reaktioner och 
handlingsimpulser.402 Att tolka de citerade utsagorna i dylika termer 
vore emellertid missvisande. Att bli retad betydde att bli upphetsad.403 
Fallen kan därför lika gärna tolkas i relation till Mikael Hälls iakttagel-
ser utifrån 1600-talets demonologiska traktater. Djävulen tänktes med 
fördel utnyttja människans könsdrift för att förmå henne att synda.404 
De i sammanhanget anförda fallen var utredningar av tidelag. Det var 
i någon mån just upphetsningens kontrollförlust som behövde förkla-
ras. Inte heller vid detta slags beskrivningar av hur tankar överfördes 
genom ingivelser, specificerade de berörda personerna hur processerna 
hade gått till. Det angavs exempelvis inte om Djävulen hade tagit 
sig in genom någon kroppsöppning. Det skulle kunna förklaras med 
att Djävulen definierades som ett okroppsligt väsen som föreställdes 
kunna tränga sig in i människan utan att behöva en öppning för det.405 

399 Brätte 1618, barnamord. För Henrik Jönsson Boman var det som att ”the onda tankar drefwo honom 
af satans ingifwelse, at han äntel skulle få fatt på stoet och bedrifwa styggelse ther med”, se Asker 
1746, tidelag. Se även Enånger 1671, tidelag; Visnum 1713, tidelag; Lekebergslagen 1733, tidelag; 
Snevringe 1735, tidelag; Asker 1746, tidelag; Harjager 1749 tidelag.

400 Tveta 1715, tidelag.
401 Ulleråker 1687, tidelag. Se även Rasbo 1675, tidelag; 1713, tidelag; Falun 1721, tidelag; Lagunda 

1733, tidelag; Skinnskatteberg 1749, tidelag.
402 Den mekanistiska terminologin beskrivs och förklaras tydligt i Sarasin (2001), s. 51-71. För över-

lappningar med svenska förhållanden, se Dunér (2012), kap 8.
403 SAOB: ”reta”; ”retelser”.
404 Häll (2013), s. 216.
405 Jfr Brian Levack, The Devil within. Possession and exorcism in the Christian West (New Haven 2013), s. 19.
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Det skulle lika gärna kunna vara för att det primärt meningsfulla 
för dem som beskrev ingivelser, var att beskriva att de hade upplevt 
Djävulens inflytande över medvetandet och således förlorat kontroll 
över viljan. Tillvägagångssättet skulle därmed kunna ha ansetts vara 
underordnat det faktum att de hade upplevt att påverkan ägt rum.

Hittills har människors beskrivningar av hur de upplevde att Djä-
vulen sökte påverka dem beaktats. När han väl eller något så när hade 
lyckats få inflytande över dem, hette det att han genom insteg hade 
fått makt över dem. Pehr Mattsson beklagade exempelvis att ”han 
gifwit den onda för mycket insteg och låtit honom således få makt 
öfwer sig”.406 Till följd av Djävulens insteg kunde det vidare heta att 
människor helt enkelt kom att ”regeras af den onde”.407 Hade Djävu-
lens inflytande fått till följd att han hade fått makt över dem kunde 
de få särskild styrka. Häll har uppmärksammat att ett sätt att förklara 
Djävulens påverkan på kroppen var att göra det i termer av besatthet. 
Det var som besatta som människor kunde få oanade krafter och 
överstiga sina vanliga fysiska förmågor.408 Ett fall i empirin uppvisar en 
parallell till detta, men utan att tillståndet betecknades som besatthet. 
När 80-årige Jan Mårtensson angav sig för tidelag misstroddes han 
initialt med hänvisning till sin höga ålder och försvagade kropp. Men, 
noterade rätten, när ”den Onde får mackt med en Menniska, skeer 
mycket som elliest skulle synnas olyckt. nog”.409 Per Mattssons ovan 
citerade utsaga om att ha gett Djävulen för mycket makt och insteg 
förtjänar ytterligare några kommentarer. Andra utsagor innehåller 
nämligen snarlika formuleringar.410 De låter förstå att ett visst mått 
av ond påverkan var förväntad. Det var inte nödvändigtvis vanligt 
förekommande att uppleva Djävulens påstötande påtryckningar, men 
inte heller helt ovanligt eller oväntat. Den varierande terminologin 
med vilken upplevelser av Djävulens inflytande beskrevs, kan tänkas 
illustrera bredden av möjliga sätt att förstå den på. Inte något av de 

406 Rasbo 1721, tidelag.
407 Våla 1748, tidelag. Se även Örebro 1632-1633, magi; Uppsala 1647, tidelag; Åsunda 1709, tidelag.
408 Häll (2013), s. 336-338. Inte i något av de undersökta fallen beskrevs något av besatthetens andra 

kännetecken, vilka enligt Olli bland annat var svullen hals, tungotal, anderöst. Se Olli (2007), s. 
139-140.

409 Vendel, 1717, tidelag.
410 Se även Frösåker 1712; Ulleråker 1729, tidelag; Gudhem 1746, tidelag.
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undersökta fallen låter dock förstå att Djävulens påtryckningar tolka-
des som en prövning i positiv bemärkelse, som uttryck för att Gud inte 
hade givit upp hoppet om den frestade. Så föreställdes frestelser i det 
religiösa instruktionsmaterial som Nathan Johnstone har undersökt 
för brittiskt vidkommande.411 Skillnaden beror på källmaterialen och 
deras respektive kontexter. I de här undersökta fallen redogjorde ju 
de anklagade för uppsåt till brott som synd. I flera fall beskrev de 
emellertid hur de genom ett slags riktad tankeaktivitet hade lyckats 
avvärja Djävulens inflytande och istället åtnjuta Guds beskydd. På 
liknande sätt som det var möjligt att förmå Djävulen att försvinna när 
han hade antagit mänsklig skepnad, förstods tankar som riktades mot 
Gud kunna skydda från onda ingivelser och insteg. I två fall lät rätten 
därför de anklagade förstå att de skulle ha Gud i ständig åtanke för att 
skyddas från hans motståndare.412 I andra fall framgår att de som var i 
förbund med Djävulen eller var underkastade honom kunde frigöra sig 
genom att rikta sina tankar mot Gud, ”medelst Gudelige tankar”.413 
I och med att gudliga tankar kunde avvärja Djävulens påverkan, blir 
det begripligt varför Johan Gabriel Stenbock yrkade på att man skulle 
skynda med att avrätta Anna Eriksdotter, anklagad för trolldom. Efter-
som hon omsider befanns vara i ”devote tankar” var det bråttom, ”på 
det Diäfwulen eij kunde få mackt henne ännu widare at förföra”.414

Innan kapitlet övergår till att handla om hur Guds ingripanden 
kunde upplevas vill jag framhålla en kontrast mellan mina fynd och 
tolkningar och tidigare undersökningar av föreställningar om Djävulens 
verkan i tidigmodern tid. När människor i de undersökta samman-
hangen beskrev detta slags påverkansprocesser i samband med uppsåt, 
anförde de i regel inte särskilda kroppsliga tillstånd av sjukdom, försvag-
ning eller andra avvikelser från det vanliga som förklarande faktorer. I 

411 Johnstone (2004), s. 192, 205. Jfr Ryrie (2017), s. 48-50. I Johnstones undersökning framgår vidare 
att de som lyckades övervinna prövningen var att betrakta som utvalda i positiv bemärkelse. Inga 
utsagor i empirin möjliggör emellertid någon parallell till det.

412 Enköping 1728, magi; Söderbärke 1753, magi.
413 Norberg 1699, magi. Se även Lima 1670-1672, magi; Folkare 1746, magi. För att mota bort tanken 

på tidelag hade Pär Andersson bett till Gud om att han skulle stoppa ett rent hjärta i honom, varpå 
de syndiga tankarna försvann. För hans fall, se Danderyd 1712, tidelag.

414 Västerrekarne 1704, magi. Se även Stockholm 1672, suicidalmord. Jfr, för liknande fall, Ankarloo 
(1984), s. 240. Här kan påpekas att det också inom juridiken ansågs att dödsdömda brottslingar, 
för vilka uppenbar själavåda förelåg, inte skulle avrättas utan att man först hade försökt få dem att 
försonas med Gud. Se Inger (1994), s. 35.
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sitt kulturhistoriska översiktsverk över Djävulens historia har Robert 
Muchembled påpekat att det sätt som Djävulens påverkan på männ-
iskan föreställdes fungera var avhängigt hur kroppen tänktes fungera.415 
Andra historiker har närmare undersökt hur föreställningar om köns-
skillnader och olika kroppsliga tillstånd tänktes göra människor olika 
mottagliga för Djävulens inflytande. Lyndal Roper har exempelvis visat 
att en följd av reformationen var att kvinnor föreställdes vara särskilt 
sårbara för Djävulens frestelser, eftersom deras sexualitet var otyglad. 
Utifrån demonologisk och medicinsk litteratur har även Tamar Herzig 
påvisat kvinnors förhöjda mottaglighet, med hänvisning till att de i sin 
kroppsliga konstitution ansågs vara svagare än män. Utifrån liknande 
källmaterial har Steiger, som nyss anfört, visat att de melankoliska till 
följd av övermått av svarta galla ansågs vara särskilt öppna för påver-
kan.416 Det svenska domboksmaterial som här har undersökts för att 
belysa hur människor i allmänhet uppfattade Djävulens påverkan, har 
istället gjort tydligt att det vanligtvis inte var några särskilda tillstånd, 
betingade av humoralpatologins fyra vätskor eller någonting annat, som 
förklarade varför de blev mottagliga för den. Ingenting tyder heller på 
att kvinnor ansågs vara särskilt sårbara för Djävulens onda verkan. De 
flesta fall som berör Djävulens påverkan är tvärtom utredningar av 
mäns förehavanden. Snarare verkar man ha förstått Djävulens närvaro 
och påstötningar som en av tillvarons möjliga aspekter.

I utsagor om Djävulens handgripliga inverkan ligger det särskilt 
nära till hands att som historiker tänka att det rör sig om strategiska 
uttryck, framsagda av personer som stod anklagade i syfte att fria sig 
från personligt ansvar. Syndarna framställde ju sig själva som offer 
för Djävulen. Så har liknande utsagor tolkats i utredningar av troll-
dom och samlag med skogsrået. 417 Så har också Liliequist tolkat de 
tidelagsutredningar jag här har undersökt. Han har analyserat dem 

415 Muchembled menar att historien om människans förhållande till Djävulen är avhängig hur hennes 
kropp uppfattades och avbildades, men utvecklar inte tanken i sin historia om Djävulen. Se hans 
Djävulens historia (Stockholm 2002), s. 112-115.

416 Roper (1994), s. 190-193; Steiger (1996), s. 26-28; Tamar Herzig, ”Fear and Devotion in the Writings 
of Heinrich Institoris”, i Laura Kounine & Michael Ostling (red.), Emotions in the History of Witchcraft 
(London 2016).

417 För dylik tolkning, som jag alltså inte bestrider utan så att säga söker förstå den bakomliggande fysio-
login, se ex. Jonas Liliequist, ”Tidelagstabuet i 1600- och 1700-talets Sverige. En forskningsansats”, 
Historisk Tidskrift (1985), s. 296; Liliequist (2006), s. 165-166; Malmstedt (2018), 84, s. 171.
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både som uttryck för ödestro och som strategier för att förskjuta 
ansvar. Det gällde för de ertappade och anklagade att betona att de 
inte hade initierat möten med Djävulen, utan att de ofrivilligt hade 
förletts av honom.418 Utan att bestrida de refererade tolkningarna 
tolkar jag utsagorna annorlunda, eftersom mitt syfte är att undersöka 
hur människor förstod att kroppen fungerade. Jag har därför tagit fasta 
på de orsakssamband rörande kroppsliga förnimmelser som utsagorna 
innehåller. Eftersom jag med syftet vill förstå aspekter av tillvaron 
under denna tid, beaktas även denna sida av existensen. Liliequist har 
visserligen visat att vittnesmål som härrörde tidelagsbrott till Djävulens 
inverkan sällan övertygade företrädare för rätten.419 Likväl gällde det 
för dessa anklagade att inför rätta hålla sig inom ramarna för det 
möjliga och troliga, varför jag tolkar utsagorna som beskrivningar av 
möjliga upplevelser av diabolisk påverkan. På samma sätt kommer jag 
att tolka utsagor om Guds verkan i sinnevärlden och på kroppen, vilka 
återstoden av kapitlet ägnas.

Guds försyn
I rätten beskrevs Guds verkan framförallt med hänvisningar antingen 
till försynen eller till samvetskval. Sporadiskt har upplevelser av att ha 
påverkats av Gud påtalats i tidigare kapitel, exempelvis vid diskussion av 
de fall där sjuka människor förklarade sig ha fått kunskap om sjukdoms-
bot av Gud. I flera av de ovan diskuterade fallen framgick att det var 
möjligt att få Djävulen att försvinna genom att be till Gud. Jag ska i det 
följande först diskutera fall som aktualiserar hur människor uppfattade 
att Gud kunde ingripa även utan att ha tillbetts eller åkallats, det vill 
säga fall som ger uttryck för en tilltro till försynen som Guds verkan i 
världen. Idéhistoriska undersökningar har visat att tron på denna vittnar 
om att Gud tänktes vara en aktiv och ihärdig gudom som när som helst 
kunde ingripa i människans tillvaro. Bakom snart sagt varje oförklarligt 

418 Liliequist (1992), s. 128-135.
419 Liliequist (1992), s. 133.
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fenomen kunde hans verkan skönjas.420 I sin undersökning av ämnet 
för det tidigmoderna Englands del har Alexandra Walsham påvisat att 
Gud tänktes kunna sända hjälpsamma änglar, för att bistå människor 
vid särskilt kritiska tillfällen.421 I ett fall vittnade en flicka om en till-
sänd ängel. Hon anklagade en kvinna för att nattetid ha fört henne till 
Djävulens sabbat. Väl där hade hon emellertid varit i skydd av ängeln, 
som hela tiden hade sjungit för henne.422 På så sätt hade hon kunnat 
låta bli att själv tvingas delta i sabbaten. I andra fall framstår Guds 
försyn som ett slags motvikt till Djävulens verkan i världen. Det låter 
exempelvis de som vittnade vid utredningen av Sven Nilsson Högmans 
självmord förstå. På morgonen innan han tog sitt liv hade han ”åtskillige 
Psalmer Sungit och enteligen uthlåtitt sigh medh önskan att dhenn onda 
måtte wika från honom, och gudz ande wisa honom hwadh han giöra 
skulle”.423 I ett tidelagsfall framgår vidare att om Djävulen kunde skapa 
tillfälle till tidelag genom att göra ljust i fähuset, så kunde Gud genom 
försynen avvärja den som var på väg att begå brottet genom att styra 
djuret och göra det oregerligt. Så hade det varit för Erik Nilsson.424 Guds 
ingripande verkan kunde också framställas i termer av att han omvände 
tankar på synd. Johan Nilsson hade haft uppsåt till tidelag, men han 
hade hindrats just innan han skulle skrida till verket av att det ”slogz 
een stopp i bröstet på mig, så att iag så när intet fått andas”. Han för-
tydligade: ”när iag kiände iag fick dhenne stoppen i mitt bröst, tänckte 
iag: Herre Gudh och den helge ande han beware mig här ifrån”.425 
Rasmus Larsson beskrev att han först hade ingivits tanke på tidelag av 
Djävulen, men att uppsåtet försvann av att det ”Kom lika som en som 
wiska omkring honom så at det förswan”.426 Människor kunde alltså 

420 För svenska undersökningar av försynen på lärd nivå, se ex. Andreas Hellerstedt, Ödets teater. 
Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början (Lund 2009); Sofia Gustafsson, Järtecken. Joen 
Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom (Lund 2018). För diskussion om betydelsen av 
försynen för den svenska menighetens religiositet, dock främst om att den fick fäste under sent 
1600-tal, se Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i 
Sverige 1500-1800 (Göteborg 1994), s. 178-181.

421 Alexandra Walsham, ”Invisible Helpers. Angelic Intervention in Post-Reformation England”, Past 
& Present (2010). 

422 Folkare 1746, magi. För fall i vilka änglar förklarades avstyra tidelag, se Avesta 1671, tidelag; Leke-
bergslagen 1733, tidelag.

423 Stockholm 1685c, självmord.
424 Åsunda 1693-1694, tidelag.
425 Uppsala 1687, tidelag, s. 138.
426 Gärd 1740, tidelag. Se även Snevringe 1690, mord/dråp; Asker 1735, tidelag; Hedemora 1751, tidelag.



143

förstå upplevelser av försynens möjliga verkan som att Gud, Helige 
ande eller båda kunde avstyra dem från synd genom att deras tankar 
omvändes, genom att det var som om någon viskade, eller genom att 
de blev varse en varnande smärta.

Gud förklarades vidare förhindra synder från att begås genom att 
skicka ingripande vittnen till blivande brottsplatser. Avstyrande av brott 
tolkades då i regel, både av ingripande vittnen och av de påkomna, ha 
skett med Guds hjälp. De tackade honom därför efteråt. Exempelvis 
Erik Eriksson beskrev att han hade varit på väg att begå tidelag, men 
att han hade hindrats genom att ”Gud skickat Johan Thomasson som i 
det samma råkat på honom att han intet fått begå och bedrjfwa samma 
synd”.427 Vad kunde ha föranlett dessa blivande vittnen att bege sig till 
brottsplatserna? Somliga berättade att de på olika, diffusa sätt hade 
blivit varse att fara var på färde. Efter att hon såg sin svärfar gå in i 
fähuset, så vittnade Anna Hansdotter, ”hände, lijksom en menniskia 
sagt henne, gack och se hwan han tager sig före”.428 När hon sedan 
gick dit, ertappade hon honom på bar gärning. För Sven Engström 
hade det varit ”lijka som någon hade sagt til honom det han skulle gå 
i stallet”. Därefter ertappade han Erik Jonsson.429 Lisken Jonsdotter 
beskrev sina onda föraningar med hänvisning till en röst som hon hade 
hört när hon sov. Innan hon gick till sängs hade hon varit ängslig, utan 
att veta varför. Under sömnen hade det sedan ”Kommit för henne i 
Sömnen som en ropat ståka ståka, et namn som en sugga haft”.430 Där-
efter vaknade hon, gick ut i fähuset och ertappade en dräng i tidelag. 
Vem det var som viskade, huruvida det var den Helige ande, en ängel 
eller någon annan, specificerades inte. På liknande, subtila sätt som 
de som stod anklagade kunde beskriva att ospecificerade röster hade 
manat dem till synd, beskrev dessa vittnen att det hade varit ungefär 
som en röst som hade manat dem att gå och se efter och på så sätt 
förhindra brott. Människor förstod därmed försynens verkan även 
genom att de upplevde påverkan på tankar och medvetande, genom 

427 Tierp 1705, tidelag. Se även Lyhundra 1676, tidelag; Trögd 1734, tidelag; Memming 1740, tidelag. 
För fall där rätten gav uttryck för samma tolkning, se Norrbärke 1706, tidelag: ”Gud måtte welat 
tillstädia den synden blifwa uppenbar, på thet den aldrig mehr bedrifwas skulle”.

428 Åkerbo 1706, tidelag.
429 Ulleråker 1739, tidelag.
430 Hammarkind 1731, tidelag.
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att de vägleddes i handling, eller fick onda aningar av att höra röster. 
Än vanligare var det emellertid att inför rätta beskriva att Gud hade 
ingripit efter att synder hade begåtts, av att samveten väcktes till liv.

Samvetets uppvaknande och verkan
Begreppet samvete avsåg i tidigmodern tid människans medvetande om 
synd.431 Ett par studier har ägnats periodens föreställningar om samvetet 
och hur dess funktion omtolkades och uppvärderades i reformationens 
kölvatten. Keith Thomas har undersökt synen på samvetet i 1600-talets 
England och identifierat en ökad betoning på dess subjektivitet, på att 
folk hade att lyda sina egna samveten.432 Ronald Rittgers har studerat 
tyska reformatorers polemiska skrifter och visat att samvetet ansågs 
vara människans viktigaste fakultet. Istället för att, som tidigare, ha 
tolkats som en medfödd förmåga, tänktes samvetet nu komma männ-
iskan till del genom det förbund hon slöt med Gud i samband med 
dopet.433 Samvetet diskuteras inte bland de centrala teologiska begrepp 
som Brilkman har identifierat för den svenska reformatoriska samtals-
ordningen.434 För att förstå människans tillvaro under den lutherska 
ortodoxin är samvetet emellertid ett nyckelbegrepp. I mångt och mycket 
stämmer den av Thomas och Rittgers skisserade bilden överens med 
hur människor talade om samvetet inför rätta.

På ett slags allmän nivå förstod människor att samvetet var som 
en förbindelse mellan dem och Gud. De anklagade som nekade till 
skuld sade sig ofta vara säkra på sin oskuld ”emellan Gudh och sitt 
samwet”.435 I många fall förklarade de att det som de visste i sina 
samveten, det visste också Gud.436 Samvetet kunde därför åberopas 

431 SAOB: ”samvete”.
432 Keith Thomas, ”Cases of Conscience in Seventeenth-Century England”, i John Morrill, Paul Slack & 

Daniel Woolf (red.), Public duty and private conscience in seventeenth-century England (Oxford 1993), s. 31-32. 
433 Ronald K. Rittgers, The Reformation of the Keys. Confession, Conscience, and Authority in Sixteenth-Cen-

tury Germany (Cambridge 2004), s. 206.
434 Brilkman (2013), kap 2.
435 Norrköping 1650, övrigt. Se även Skinnskatteberg 1676b, magi; Jukkasjärvi 1686, barnamord; Upp-

sala 1684c, samlagsbrott; Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi; Kautokeino 1715, dödsolycka; Östra 
härad i Njudung 1721, övrigt.

436 Se ex. Stockholm 1649, våldtäkt; Linköping 1674, mord/dråp; Edsberg 1683, våldtäkt; Linköping 
1690, övrigt; Rättvik 1721, magi; Enköping 1728, magi; Sala 1733, magi; Oland 1740, magi.
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för att bedyra oskuld. Så gjorde till exempel hustrun till en förolyckad 
man. Hon tog ”Gud och sitt Samwette till wittne, sigh ingen ordsak 
till hans dödh wara”.437 Ett annat fall låter uttryckligen förstå att 
samvetet som ett slags länk till Gud instiftades vid dopet.438 Att 
förskriva sig till Djävulen innebar följaktligen att dopets förbund 
bröts, vilket var en synd mot själva samvetet. Och samvetskval följde 
på att ha brutit mot något av Guds bud och därmed även ha rub-
bat församlingens ro. ”Jag har en sådan samwetz ångest at den af 
mig ey kan beskrifwas ty iag har förbrutit mig emot Gudz bud och 
församlingen”, hade Ingrid Olsdotter Sombio hörts säga apropå sitt 
utomäktenskapliga havandeskap, strax innan hon förolyckades på 
fjället.439 Samvetet plågade emellertid inte bara dem som i handling 
hade brutit något av Guds bud. Även de som hade vetskap om någon 
annans synd kunde vara att betrakta som ett slags samvetande perso-
ner. De kunde också själva betrakta sig som sådana. Jöns Mickelsson, 
vars son hade gjort sig skyldig till dråp, påpekade att det ”synes som 
han giör sig dhelactig i denne misgiärning och dess Sons dråp, efter 
han befinnas något wetta”.440 Människor förstod framförallt samvetet 
som en länk mellan dem och Gud, men i förlängningen inbegrep det 
också relationer människor emellan.

Att människor under ortodoxins tidevarv upplevde det som att 
samvetet hade en grund i kroppen, blir inte minst tydligt i de fall där 
dess uppvaknade skildrades. Det gjordes ofta i termer av förnimmelser, 
av att samvetet på olika sätt gav sig tillkänna genom att göra sig känt. 
Många beskrev hur deras samveten vaknade genom att agga och göra 
ont. Nils Pedersson, som hade hållit sig gömd till skogs i sex år efter 
att ha begått tidelag, beskrev att hans samvete ”nu hafr opuaknat hoos 
honom”. Det var efter att han hade kommit att skrämmas av det mesta 
han såg, bland annat av trädens kvistar i blåst. Han hade sålunda en 
tid levt ”i Stoor fruchtan och bäfwan af sitt Samwetz Aggande”. Nils 
hade därefter ”ingestädes kunnat ett dyngen i fredh wistas, uthan 

437 Revsund 1695, dödsolycka, s. 262. Se även Jönåker 1703-1704, magi; Torstuna 1739, magi.
438 Nyköping 1648, magi.
439 Kautokeino 1735, dödsolycka, s. 225.
440 Jukkasjärvi 1715, mord/dråp, s. 6. Jfr den rättsliga förmaning som riktades till ett vittne med känne-

dom om att en piga och en dräng hade haft samlag: ”om du döllier sådant så drar du synden öfwer 
dhem och änndå större öfwer dig som döllier”, se Njurunda 1689, samlagsbrott, s. 266.
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ifrån det enna Rummet till det andra flytiat”.441 För Anders Olofsson 
Löfgren vaknade samvetet strax efter han hade begått tidelag, av den 
yrsel han då drabbades av. Han utfrågades av rätten om han hade varit 
yr när han begick brottet. Det hade han inte, utan han hade ”blifwit 
yhr först på marchen utaf det samwets agg som han hade öfwer denne 
synden”.442 Många fall vittnar om att samvetet vaknade till liv just 
genom att människor blev varse ett huggande agg i det.443 De gjordes 
medvetna om skuld genom att förnimma smärtor, som de i ett andra 
led tolkade i relation till utförda synder. Medvetenhet om skuld utgick 
alltså från kroppen.

Samvetet kunde även vakna under sömn. Gudmund Olofsson var 
ålderstigen och hade i många år lyckats hemlighålla sitt tidelagsbrott 
genom att helt enkelt låta bli att erinra sig det. Men två år innan han 
angav sig själv hade han drömt om den bedrivna synden. I drömmen 
hade han även hört någon ropa åt honom och efter det hade han 
inte kunnat stilla sitt samvete.444 Fallet är det enda i källunderlaget, 
i vilket samvetet sattes i förbindelse med en dröm. Men även i andra 
fall förklarade de som angav sig själva att de hade blivit varse skuld 
genom att tolka särskilda syner i förhållande till begångna synder.445 

Också av att höra kunde man medvetandegöras om synd och skuld, 
emellanåt i kombination med att se någonting avvikande. För Johan 
Bengtsson gav sig samvetet till känna genom att det ringde i öronen 
på honom, genom att han såg underliga ting samt genom att han 
erfor en tilltagande ängslan.446 Och av att han ”esomofftast något 
om nätterne hört och sedt, hwaraf han förskrächts”, hade Per Johns-
son Rahms samvete vaknat och börjat plåga honom.447 Den sinnliga 
omgivningen hade här varnande innebörder. Det är i linje med vad 

441 Jukkasjärvi 1675, samlagsbrott, s. 84. 
442 Gullberg 1721, tidelag. Se även Örebro 1632b, magi.
443 I ett fall av magi beskrev syndaren samvetets uppvaknande som att han ”kiändt sig få ett agg i 

samwetet der öfwer och ännu har”, se Nås 1708, magi. Se även Nätra 1629b, barnamord; Nätra 
1643, tidelag; Mora, Venja och Särna 1720, tidelag, tidelag; Skinnskatteberg 1749.

444 Ljusdal 1727, tidelag.
445 Till exempel Nils Pährsson blev skuldmedveten efter att först ha blivit förskräckt av att ha sett en 

”någon” som han inte kände igen och som han sedan slöt sig till var Djävulen, varefter han kände en 
stark sveda i mage och bröst, se Sunnerbo 1684, tidelag. Se även Sundal 1710, tidelag; Aska 1735, 
tidelag.

446 Lagunda 1739, tidelag.
447 Ulleråker tidelag, 1687.
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Walsham har visat om försynen för brittisk vidkommande.448 I de 
undersökta fallen återgav människor visserligen att de såg och hörde 
saker som var förnimbara för dem och inte andra, men utsagorna 
skiljer sig från dem om inbillningar. De skrämmande eller avvikande 
förnimmelserna föranledde i dessa fall självrannsakan, vilken i sin tur 
gjorde dem medvetna om synder som de hade begått. Förnimmel-
sernas ursprung och mening gjorde dem därför till någonting annat 
än inbillningar.

De religiösa aspekterna av den tidigmoderna människans tillvaro 
framkommer inte minst i de många utredningar, i vilka människor 
beskrev att de hade blivit medvetna om skuld när de tog del av natt-
varden eller lyssnade till predikan. Enligt protestantisk doktrin var 
Jesus närvarande vid nattvarden och hans närvaro skulle vara förnim-
bar för deltagarna.449 Nattvardsdeltagande var ett sätt för människor 
att erhålla nåd. Huruvida det var verkningsfullt eller inte berodde 
emellertid på om de var värdiga eller inte. De som ovärdiga tog del 
av sakramentet, exempelvis på grund av bristande tro eller för att de 
hade synd på sina samveten, hade inte nåd att vänta, utan förtap-
pelse. De skadade också nattvardsgemenskapen. I Sverige föreskrev 
både kyrklig och värdslig lag därför att brottsliga gärningar utförda 
i samband med nattvarden var särskilt allvarliga förbrytelser.450 Den 
undersökta empirin bekräftar här doxan och dess påbud. Folk avstod 
från nattvardsdeltagande både om de hyste agg till en medmänniska 
och om de hade onda eller orena samveten.451 Utfrågad av rätten 
om hon begrep nattvardens innebörd, svarade Anna Ivarsdotter att 
hon väl visste att brödet var ”Jesu Christi lekamen”. I mötet med 
Jesu närvaro hade hennes samvete spjärnat emot, eftersom hon hade 
synd på sitt samvete. Hon hade inte kunnat svälja nattvardsbrödet. 

448 Om omgivningens varnande innebörder, jfr Alexandra Walsham, The Reformation of the Landscape. 
Religion, Identity, and Memory in Early Modern Britain and Ireland (Oxford 2011), s. 337.

449 Brunner (2017), s. 522-531; Stina Fallberg Sundmark, ”Den sakramentalt närvarande Kristus – 
teologi och bruk i medeltida och reformatorisk tradition”, Fredrik Heiding & Magnus Nyman 
(red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv (Skellefteå 2016), s. 97-99; Martin 
Berntson, Kättarland. En bok om reformationen i Sverige (Skellefteå 2017), s. 41-43, 62-63.

450 Att kyrkoledningens påbud också omfattades av menigheten framgår av de biskopsvisitationer som 
Malmstedt har studerat för 1600-talets del, se Malmstedt (2002), s. 135. Specifikt om brott under 
nattvard inom juridiskt tänkande, se Lindberg (1992), s. 397-398.

451 Se ex. Revsund 1624, övrigt; Vaksala 1715, våldtäkt.
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Tvärtom hade ”hon dher medh så när strypt sig”.452 Hennes samvete 
gjorde motstånd och medvetandegjorde henne om att någonting stod i 
vägen mellan henne och Gud. Annas fall uppvisar paralleller till Susan 
Shusters studie av visionärer i 1700-talets Amerika. Också visionärerna 
upplevde att deras kroppar gjorde motstånd genom att de nästan 
kvävdes, vilket de tolkade som Guds ingripanden.453 Eftersom Jesus 
föreställdes vara närvarande i nattvarden och samvetet var som en 
länk till Gud skulle det inte vara möjligt att delta i nattvarden om man 
var i förbund med Djävulen. Följaktligen förklarade en kvinna som 
var i förbund med Djävulen, att denne hade lärt sina bundsförvanter 
att ha en svalas tunga under sina tungor när de deltog i nattvarden. 
De skulle sedan svälja den just innan prästen mässade över dem.454 
Så kunde de förbli förbundna med honom, utan att deras samveten 
vaknade när de åt vid Guds bord. Tillika till följd av föreställningen 
att Kristus var närvarande vid nattvarden, beskrev människor i flera 
fall hur samvetet aggade särskilt när de som ovärdiga deltog i den. 
För exempelvis Anders Jonsson Wolberg hade synden ”mycket aggat 
hans Samwete, tå han gådt till Herrans Nattward”. Därunder hade 
det också varit ”lijka som en sagt till honom, han skulle bekiänna sin 
missgierning”.455 Gustaf Rönning tillstod ett tidelag begånget 16 år 
tidigare och förklarade att han trädde fram just nu med hänvisning 
till att han, på väg till kyrkan för att delta i nattvarden, hade mött en 
man i svarta kläder som uppmanade honom att upprepa sitt brott. När 
han kom till insikt om att det var Djävulen, insåg han också att han 
själv var ovärdig nattvarden.456 Det avvikande eller skrämmande tol-
kades än en gång inte som inbillningar, utan i relation till de begågna 
synder som de berörda hade på sina samveten och som Gud sökte 
medvetandegöra dem om.

Tillvarons religiösa aspekter aktualiserades vidare i de fall, då 

452 Orsa och Ore 1671, magi. På liknande sätt beskrev Anna Ersdotter att hon, när hon var i färd med att 
stjäla oblaten i kyrkan för magiskt bruk, blev rörd i sitt samvete och således hindrad från att fullborda 
sitt uppsåt, se Västerrekarne 1699, magi. För fler fall där nattvarden beskrevs aktivera samvetet, se 
Simtuna 1660, magi; Falun 1719, magi.

453 Juster (2000), s. 265-266.
454 Skinnskatteberg 1676a, magi.
455 Kinda 1737, tidelag.
456 Tönnerjsö 1727, tidelag. För fall där ytterligare frestelser av den onde beskrevs föranleda ett uppvaknat 

samvete om begången synd, se Skinnskatteberg 1676a, magi; Skinnskatteberg 1704, tidelag; Bollnäs 
1715, tidelag.
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människor förklarade att deras samveten vaknade av att de hade 
lyssnat till predikan. Såväl svensk som tysk kyrkohistorisk forskning 
om reformationen har visat att bön, sång och åhöran i kyrkan var 
sätt för de troende att närma sig Gud. En följd av reformationen i 
Sverige var, som också påpekades i de två föregående kapitlen, att 
det predikade ordet tillmättes ökad betydelse.457 För tysk räkning har 
Philip Hahn visat att en förutsättning för att predikan skulle kunna 
beröra åhöraren och stärka vederbörande i sin tro, var att han eller 
hon lyssnade uppmärksamt och innerligt. Endast då kunde orden nå 
fram och in i hjärtat.458 I det undersökta domboksmaterialet framgår 
att predikan verkligen uppfattades beröra, även om ingenting dryftades 
om hur själva lyssnandet gick till. Och beröringen väckte samvetet i 
hjärtat. En kvinna som hade slutit förbund med Djävulen beskrev 
till exempel att hon som åhörare till predikan ”ofta blifwit rörd af 
Gudz ord, och deraf lijka som en ryck uti sitt hierta bekommit”.459 
På liknande sätt beskrev en man att han av att lyssna till en predikan 
hade fått ”en särdeles nyck i hjertat”, varigenom hans samvete hade 
vaknat.460 För en tredje vaknade samvetet av att han hörde en predikan 
och därav blev ”så rörd att han sedan den dagen gråtit och jämrat 
sig natt och dag”.461 Utsagorna vittnar om att människor förstod att 
samvetet vaknade till liv genom att Guds ord nådde in och berörde 
dem i hjärtat. Hjärtats framträdande roll i dessa sammanhang har 
sin förklaring i att det var den troende människans mittpunkt, som 
Eyice har visat utifrån 1500-talets bönböcker. Guds ord skulle med 
hjälp av helige Ande väcka känslor i hjärtat. Därför skulle bönen också 
emanera ur den troendes hjärta.462 Föga förvånande kunde samvetet 
även vakna just vid bön. Också då upplevde människor det som att 
rörelsen gick via hjärtat. Efter att ha mottagit magisk bot blev Johan 

457 Malmstedt (2002), s. 129-133. Se även Anders Piltz, ”Örat tar över – trons materialisering på 1500-
talet”, i Fredrik Heiding & Magnus Nyman (red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets 
perspektiv (Skellefteå 2016), s. 67-87.

458 Hahn (2015), s. 462-465. För liknande resonemang utifrån puritanska respektive medicinska traktater, 
se Cockayne (2003), s. 496-497; Rosenfeld (2011), s. 319-321.

459 Västerrekarne 1704, magi.
460 Hedesunda 1725, tidelag.
461 Bräkne 1731, tidelag. För ytterligare beskrivningar av berörda samveten, se Edsberg 1683, våldtäkt; 

Gudhem 1685, tidelag; Revsund 1697, övrigt. För fall där samvetetet inte nämndes explicit, men i 
vilket syndaren kom att bekänna efter att ha berörts av predikan, se Norberg 1699, magi.

462 Eyice (2019), s. 61, 99-100, 183-184. Se även Hägglund (1959), s. 63. 



150 religionens fysiologi

Eriksson skuldmedveten i samband med att han föll på knä i kyrkan 
för att bedja. Där och då ”kom honom en hiertanz ångest och engslan 
uppå, måste derföre gå uth av kyrkian, sökandes sinn Siälasörjare, 
och detta sit tilstånd för honom opptäckte”.463 Att Johan, i likhet med 
andra samvetsplågade, beskrev sig drabbas av ängslan i hjärtat efter att 
samvetet vaknade är intressant i fysiologiskt hänseende. Ordet ängslan 
kommer från tyskans ord för trång, ”eng”. Andreas Bähr har visat att 
dess etymologi har sin grund i en humoralpatologisk förståelse av 
kroppens fysiologi. När blod strömmade från kroppens periferier mot 
hjärtat blev det trångt i hjärtat.464 (Det fysiologiska sambandet är alltså 
detsamma som fallet var för förskräckelsens återverkan, diskuterad i 
kapitel 4). Denna ängslans trängande återverkan på hjärtat framhävdes 
även av Anders Danielsson när han tillstod tidelag. Han hade ”intet 
längre Kunna haft det på sitt Samwete fördolt, uthan hiertat spricker 
på honom, och i det samma har blodet sprunget genom näsan på 
Honom”.465 Blodet flödade ur det av skuld trängda hjärtat, eftersom 
det var där som samvetet fanns.

Även om upplevelser av ett dåligt samvete kunde betecknas som 
obeskrivliga, beskrevs de ofta.466 Inför rätta förmedlade människor 
upplevelser av hur samvetet aggade och kvalde på smärtsamma sätt.467 
Det dåliga samvetet kunde också vara betungande och besvärande. 
Att bära på ett tungt samvete var, enligt en präst som vittnade i en 
självmordsutredning, människans tyngsta möjliga börda.468 Vidare 
beskrevs samvetskval ofta medföra en ängslan som kunde synas tyd-
ligt på dem som ängslades. Om exempelvis Erik Thuresson vittnade 
hans husbonde att han hade noterat dennes ängslan, i och med att 
Erik hade pustat och darrat samt sett ängslig och bedrövad ut. Enligt 

463 Närdingshundra 1671, magi.
464 Bähr (2013), s. 205, 307. Se även Michael Stolberg, ”Möglichkeiten und Grenzen einer retrospek-

tiven Diagnose”, i Waltraud Pulz (red.), Zwischen Himmel und Erde. Körperliche Zeichen der Heiligkeit 
(Stuttgart 2012).

465 Grums 1714, tidelag. Se även Väse 1738, tidelag. Även Liliequist har berört detta fall och utifrån det 
slutit sig till att hjärtat och blodet föreställdes vara samvetets säte, dock utan att koppla det till den 
fysiologiska förklaringen med utgångspunkt i det trängda hjärtat. Se Liliequist (1992), s. 104.

466 För beskrivning av ett obeskrivligt samvete, se Kautokeino 1733c, samlagsbrott.
467 För fall där samvetet beskrevs kvälja, se ex. Orsa 1684, samlagsbrott; Stockholm 1686c, självmord; 

Kautokeino 1735, dödsolycka. För fall där samvetet beskrevs agga, se ex. Enånger 1671, tidelag; 
Bälinge 1713, tidelag; Bollnäs 1750, tidelag.

468 Njurunda 1690, självmord, s. 275. Se även Ramsele 1646, mord/dråp; Stockholm 1687, suicidalmord; 
Stockholm 1686, suicidalmord.
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husbonden var han därför som en ”fånge”.469 Ett par fall av tidelag 
uppmärksammar vidare att ängslan kunde leda till insjuknande. Efter 
att Marta Johansdotter hade bevittnat detta brott, förklarade de som 
hon arbetade med att hon fick ”så swår samwetsoro at hon af ängs-
lan blef om natten siuk”.470 Beskrivningar av det verkande samvetets 
plågsamma aspekter uppvisar även andra paralleller till upplevelser 
av sjukdom. Jag syftar på de liknelser om knivar och eldar som då 
kunde tillgripas för att förmedla hur sjukdomsväsen upplevdes verka. 
För Hans Jöransson innebar det plågande samvetet att han blev ”så 
hårt bunden inne hos sig, så att hwar gång som han kom detta i 
hog, så ryste det i hela hans kropp alt ifrån hans fötter upp till hans 
hufwud, och stack i honom så uthi bröstet som han blifwit rijstad 
med knifwar”.471 Efter att Olof Ericksson hade kommit på sin dräng i 
gärningen, beskrev han det som att ”han hade redan som eld i sig, han 
kunde intet draga det öfwer sitt samwete at tijga med en slijk synd”.472 
Den eld som upplevdes vara anstiftad av samvetet betecknades i ett 
annat fall som ”Guds wredes Eld”.473 Carola Nordbäck har studerat 
svenska pietisters uppfattningar av samvetet kring 1720 och visat att 
dessa talade om samvetet som någonting av kött och blod, bland annat 
genom att de skildrade hur det vaknade, gjorde ont och blödde som 
ett sår.474 Parallellen mellan de anförda utsagorna och Nordbäcks 
slutsatser behöver dock inte tolkas som tecken på pietistiskt inflytande. 
Den kan likaväl tolkas som att det fanns förefintliga mönster för att ge 
språklig form åt hur samvetet upplevdes. Med hjälp av knivar och eld, 
ängslan och sjukdom, gjorde sig samvetet helt enkelt känt. Så förstod 
människor relationen mellan dem och Gud när de hade syndat.

469 Tuhundra 1724, tidelag. För fler fall av dylika avläsningar, se Gullberg 1721, tidelag; Kulling 1747, 
tidelag.

470 Hennes husbonde intygade att dagen efter den bevittnade gärningen började ”Marta som warit i 
några åhrs tid utj tienst att hårdel. gråta och skrika, så at witnet deraf blef föranlåten att efterfråga 
ordsaken”, se Tveta 1739, tidelag. Se även Väne 1723, tidelag; Nordingrå 1727, tidelag; Asker 1735, 
tidelag.

471 Vänersborg 1737, tidelag.
472 Våla 1712, tidelag.
473 Lyhundra 1702, tidelag. Ingeborg Olsdotter beskrev hur hennes uppvaknade samvete gjorde så pass 

ont att hon ”bronne upp invärtes” i Lima 1670-1672, magi. För beskrivningar av sår i samvetet, se 
Njurunda 1689, samlagsbrott; Boberg 1734, tidelag.

474 Carola Nordbäck, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets 
Sverige (Umeå 2004), s. 380-386.
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Sammanfattning
En röd tråd i kapitlet är att människor upplevde det som att de 
kunde förledas till synd av Djävulen, för att sedan göras medvetna 
om skuld tack vare Guds verkan i världen. De beskrev förledandet 
genom att på olika sätt beskriva hur Djävulen hade frammanat ting i 
den förnimbara världen, hade inbillat dem falska syner och drömmar, 
eller hade visat sig i mänsklig skepnad och uppmanat dem till synd. 
Förledandet kunde också förklaras genom att anföra upplevelser av 
Djävulens påverkan på medvetandet, såsom att han hade ingivit eller 
inblåst tankar på synd. Djävulens verkan uppfattades emellertid kunna 
avvärjas och omintetgöras genom tillbedjan till eller åkallan av Gud, 
som ytterst ansågs avgöra vad som skulle vara synligt och hörbart. Gud 
gjorde sig själv aldrig synlig eller hörbar, men särskilda förnimmelser 
kunde tolkas som uttryck för hans vilja eller som manifestationer av 
Helige ande. Framförallt beskrev människor inför rätta hur de förstod 
uppvaknade samveten i relation till Guds verkan. Samvetet var som 
ett slags hjärtats länk mellan dem och Gud, där relationen dem emel-
lan materialiserades. Människor med dåliga samveten kunde därför 
tolka kroppsliga lidanden som varnande straff för begångna synder. 
I beskrivningar av religiösa upplevelser gjordes i regel inte åtskillnad 
mellan könen eller mellan dem som var svaga eller starka, friska eller 
sjuka. Att ömsom kunna uppleva påverkan av Djävulen, ömsom av 
Gud, uppfattades som ett av tillvarons villkor. Både förledandet och 
medvetandegörandet gick via kroppens förmågor att förnimma och bli 
medveten. I kapitlet framgår således att människor förstod kroppen 
och den sinnligt förnimbara världen som en plats för ett slags kamp 
mellan Djävulen och Gud. När samvetets lidande tolkades i hand-
lingsgenererade termer var ett sätt att övervinna det på att avbörda 
sig vid tinget. Det är ett av de ämnen som behandlas i nästa kapitel.
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Inledning
Kort innan utbrottet av 1670-talets omfattande trolldomsprocesser 
i Dalarna anklagades Agneta Jönsdotter för att ha fört med sig två 
barn till Blåkulla. Till en början nekade hon ihärdigt till anklagelsen. 
Efter att rätten hade vinnlagt sig om att förmå henne att bekänna, 
bland annat genom att få henne att betänka sin själs salighet, till-
stod hon sedermera brottet. I samband med det noterades att Agneta 
tackade ”Gud at hon kommit til sine Synders bekännelse och Ånger, 
fallandes på knä, läsandes än Herrans bön Fader wår med opprächte 
hender, oppståendes wille dansa i fägnad, frågande nämnden om de 
iche wille glädjas med sig”.475 Utsagan illustrerar kapitlets ämne: den 
rättsliga bekännelsens återverkan på kroppen. Hur förstod människor 
att kroppen fungerade i relation till rättsliga bekännelser? Jag kom-
mer att argumentera för att bekännelserna relaterade till Gud och i 
förlängningen därför fyllde religiösa funktioner för människan som 
kropp. Det övergripande ämnet närmas genom tre teman som berör 
det. Jag börjar med att undersöka det slags utomrättsliga bekännel-
ser som bekännelser inhämtade under barnsbörd utgjorde, för att 
se hur bekännelsen specifikt uppfattades återverka på kvinnor under 
förlossning. Därefter skiftas fokus till bekännelser vid tinget. Först 
studeras de rättsliga förmaningar som riktades mot dem som stod 
anklagade, i syfte att få dem att bekänna. Sedan undersöker jag männ-
iskors bevekelsegrunder för att träda inför rätta med angivelser och 
vittnesmål genom att beakta hur de beskrev att dessa återverkade på 
dem. Föreliggande kapitel bygger på sätt och vis främst vidare på det 

475 Lima 1670-1672, magi.
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föregående, där det utifrån beskrivningar av hur samvetet upplevdes 
framgick att människor som hade gjort sig skyldiga till, eller hade 
vetskap om brott-som-synder, också menade att de hade förtörnat 
Gud. Här kommer jag mot slutet att undersöka hur denna tolkning 
omvandlades till handling. Men först belyses barnsbördsbekännelser 
för vad de säger om hur kroppen förstods fungera.

Bekännelse under barnsbörd
Den stränga lagstiftning och sociala kontroll som under den luther-
ska ortodoxin omgärdade barnavlande utom äktenskapet avspeglade 
sig i att kvinnor som anklagades för detta kunde förhöras om bar-
nafäders namn i samband med förlossning. Vid barnsbörd bistods 
kvinnor endast undantagsvis av barnmorskor och vanligtvis istället 
av hjälpkvinnor. Dessas bistånd har tolkats som ett uttryck för en 
sfär av kvinnliga nätverk, men framförallt i termer av ojämlika makt-
förhållanden. De bistående kvinnorna förväntades nämligen förhöra 
den födande kvinnan om barnafaderns namn, i de fall hon var ogift 
och fadern var okänd. Under hela undersökningsperioden var detta 
förhörande förfarande påbjudet, för att komma att förbjudas 1778.476 

Marie Lindstedt Cronberg har berört fenomenet i sin studie av ogifta 
mödrars ställning på sydsvensk landsbygd 1680-1880. Hon har visat 
att hjälpkvinnorna förväntades ställa frågan om faderns namn när 
förlossningssmärtorna var som intensivast. Apropå bekännelsens åter-
verkan på kvinnorna skriver hon att dessa ”tycks själva ha omfattat 
föreställningen att bekännelsen var nödvändig för att förlossningen 
skulle få ett lyckligt slut, och ett erkännande ansågs påskynda förlop-
pet”.477 Jag ska i det följande söka fördjupa förståelsen av fenomenet 
genom att undersöka hur upplevelser av förlossningssmärtor beskrevs 
i förhållande till Gud och bekännelsen.

476 Lindstedt Cronberg (1997), kap 1. Bekännelser inhämtade under barnsbörd var för övrigt, jämte 
bekännelser på dödsbädden, de enda utomrättsliga utsagorna som var giltiga i rätten. För den juridiska 
värderingen av barnsbördsbekännelser, se Inger (1994), s. 89, 94-99, 122.

477 Lindstedt Cronberg (1997), s. 93-94, 153, 122, citat s. 94. Hon påpekar även att rädsla för att förtiga 
sanningen under förlossning borde ha lett till att rätt man pekades ut.
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I de undersökta utredningarna är det för det första tydligt att det 
var legio att uppskjuta mål rörande utomäktenskapliga havandeskap 
när utpekade, presumtiva fäder nekade till inblandning, tills dess att 
barnsbörden var nära förestående. Ibland gjordes det med hänvisning 
till havandeskapets längd. Om förlossningen förväntades inträffa för 
tidigt i förhållande till den tidpunkt då de anklagade påstods ha legat 
med varandra, underminerades faderskapsangivelsens trovärdighet. De 
utpekade männen kunde med andra ord tillstå samlag men, som det 
hette i ett fall, begära ”dilution til dess hon hafwer födt barn, om dhet 
kommer i hanss räkenskap”.478 Inte i något av de undersökta fallen 
yrkade någon utpekad emellertid på uppskjutande med hänvisning till 
att man borde invänta och se om det kommande barnet uppvisade 
missbildningar eller märken av Djävulen. Labouvie har visat att så 
kunde fallet vara när faderskap utreddes inför kyrklig rätt i Tyskland.479 
Uppskjutandet motiverades istället med att närvarande hjälpkvinnor 
under barnsbörden skulle få möjlighet att förhöra kvinnan om den 
skyldige mannen. I ett fall förklarades att Gud då förväntades föra 
sanningen i ljuset: ”TingzRätten will låta denna Mörcka Sak ankomma 
på tijden till Nästa Ting och Kåhnan födt Barn I förmodan dhet gud 
den alldrahögste till sin helige Nampns prijs och ähra warder uppen-
barandes Sanningen”.480 Gud förlöste dock inte utan att först ålägga 
kvinnor prövande förlossningssmärtor.

Studier av tysk andaktslitteratur avfattad för havande kvinnor har 
visat att förlossningssmärtan omtolkades i och med reformationen. 
Dess positiva aspekter framhävdes. Smärtan ansågs vara gudomligt 
sanktionerad och ett tecken på Guds närhet och hjälpvillighet. Gud 
förklarades vara den egentlige jordemodern och födslosmärtan en 
prövning av kvinnornas tro. Den skulle inte påskyndas och under 
inga omständigheter undvikas. Att inte förnimma smärta var natur-

478 Undersåker 1679c, samlagsbrott. Se även Anundsjö 1644, samlagsbrott; Offerdal 1648, samlagsbrott; 
Uppsala 1663b, samlagsbrott; Revsund 1674b, samlagsbrott.

479 Labouvie (1998), s. 80-81.
480 Östra Härad 1721, samlagsbrott. Se även ex. Åland 1641, samlagsbrott; Konga 1715, samlagsbrott. 

Förfarandet med barnsbördsbekännelsen var vedertaget och alls inte omtvistat; detta slags bekännelser 
åberopades i två fall även av anklagade män, vilka då hänvisade till att de verkligt skyldiga hade 
utpekats under barnsbörden. I ett trede fall tillstod en utpekad man att han var fader till det nyfödda 
barnet, med hänvisning till att just han hade pekats ut under barnsbörden. Se Enonteki 1702; Vendel 
1737a, samlagsbrott; Jukkasjärvi 1739, barnamord.
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vidrigt och ett tecken på vantro.481 Liknande resonemang går igen i 
det svenska obstetriska material och den andaktslitteratur som Tove 
Paulsson Holmberg har studerat för övergången från 1600- till 1700-
tal. Även här föreskrevs att det var ärbart och dygdigt att förnimma 
smärta vid förlossning. Prostituerade, hedningar och djur föreställdes 
därför inte göra det. Även här förklarades förlossningssmärtan vara ett 
Guds verk och som sådant ett uttryck för en prövning som, väl utstådd, 
resulterade i en belöning.482 Resonemangen gick också igen inför rätta. 
Men innan jag närmar mig framställningar av förlossningssmärtan när 
den i samband med bekännelse skulle föra sanningen i ljuset, är det 
upplysande att se hur den beskrevs i andra sammanhang. Konturerna 
av hur smärtan förstods i relation till bekännelsen blir då tydligare. När 
förlossningen inte sammanföll med förhör, kunde det i allmänhet heta 
att kvinnor avlade, födde fram, eller skiljdes från fostret eller barnet.483 
Åtskiljandet uppmärksammar inte minst att den symbios som dittills 
hade varit mellan havande kvinna och foster, vilken betingade hur 
hennes förnimmelser återverkade affektivt på fostret, därmed upphäv-
des. Gud kunde beskrivas ha bistått kvinnor under barnsbörd i dessa 
sammanhang, men hans ingripande stod då inte i förgrunden och 
själva smärtan, om den överhuvudtaget nämndes, kunde då betecknas 
som ett arbete.484 Det arbetsamma låg i att utstå den. När förlossnings-
momentet däremot beskrevs i samband med förhör om barnafäders 
namn, skildrades det ofta i termer av uthärdad prövning där Gud 
spelade en alltmer aktiv roll. I vissa fall liknades förlossningen vid 
en börda som kvinnor befriades eller lediggjordes från.485 Kvinnorna 
avbördades alltså ett förpliktigande besvär, i utbyte mot att bekänna. 

481 Eckhard Struckmeier, ”Vom Glauben der Kinder im Mutter-Leibe.” Eine historisch-anthropologische 
Untersuchung frühneuzeitlicher lutherischer Seelsorge und Frömmigkeit im Zusammenhang mit der Geburt 
(Frankfurt am Main, 2000), s. 51, 81, 205-210; Veit (2002).

482 Paulsson Holmberg (2017), s. 241-246.
483 Se ex. Offerdal 1621, samlagsbrott; Åland 1643, samlagsbrott; Undersåker 1661a, samlagsbrott; 

Offerdal 1665b, samlagsbrott; Sveg 1682a, samlagsbrott. Det kan jämföras med samtida obstetriska 
manualer, i vilka förlossningar beskrevs i termer av att barnen hämtades, se Paulsson Holmberg 
(2017), s. 223.

484 I ett fall beskrevs att när de ”rätta barn wärkorne då begynte gå på […] arbetade hon ock med 
wärkorna uti samfelte twenne dygn”, se Jukkasjärvi 1740, barnamord, s. 172. Se även Kautokeino 
1671, barnamord.

485 För beskrivningar av avbördan och förlossning från börda, se Uppsala 1684e, samlagsbrott; Jukkasjärvi 
1727a, samlagsbrott; Jukkasjärvi 1740, barnamord. För fall där förlossningen beskrevs som befrielse 
och lediggörande från bördan, se Kautokeino 1734, barnamord.
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Tillspetsade variationer var de förlossningar som skildrades i tydliga 
termer av tvång. Förlossningssmärtan kunde beskrivas tvinga och pina 
hårt.486 Pina – från latinets ”poena” via tyskans ”Pein” – betydde att 
plåga för att framtvinga en bekännelse.487 Här föreligger en parallell till 
tortyr. En förlossning beskrevs i ett fall också med hjälp av en samtida 
eufemism för tortyr, som ett ”svårt fängelse”.488 Förlossningssmärtans 
konnotationer till tortyr ger vid handen att förlossningen uppfattades 
som en situation, i vilken den lidande var tvungen att agera för att 
slippa plågan. Vederbörande var tvungen att bekänna för att slippa 
marteras. Parallellen till tortyr är dock inte tillräcklig för att förstå hur 
man uppfattade att barnsbördsbekännelsen återverkade på kvinnor 
under barnsbörd. Förlossningssmärtan var av ett särskilt slag. Denna 
tvingande smärta var inte tillfogad av människor, utan ålagd av Gud. 
I kraft härav ansågs den, som bland andra Eckhard Struckmeier har 
visat utifrån de havandes andaktslitteratur, vara svårare att utstå och 
övervinna än den smärta som var tillfogad av människor.489

Även inför rätta beskrevs förlossningssmärtan som gudomligt 
sanktionerad. I ett fall förmanades därför en anklagad kvinna att vid 
edsvärjande inte bara beakta sin själs salighet och vad som i vanliga 
fall stod på spel vid mened. Härtill skulle hon ha i åtanke ”at säya 
Sanningen i betrachtande af hwad pina och wärck Gud eljest kunde 
belägga henne med wid instundande barnsbördja och sielfwa lifwet 
beröfwa”.490 Hjälpande och förhörande kvinnor påminde i ett annat 
fall en kvinna under barnsbörd, om att Gud inte skulle befria henne 
från bördan med mindre än att hon talade sanning.491 Gud var torte-
rare och jordemoder på samma gång. Under förlossning förklarades 
kvinnorna, i kraft av förlossningssmärtan, stå i ett särskilt förhållande 
till Gud, men de kunde därunder också utnyttjas av Djävulen. Tyska 

486 Se ex. Offerdal 1621, samlagsbrott; Undersåker 1678b, samlagsbrott.
487 SAOB: ”pina”.
488 Sollefteå 1619, samlagsbrott.
489 Struckmeier (2000), s. 28, 40-41.
490 Kautokeino 1733c, samlagsbrott, s. 134. Se även Folkare 1699, magi. I linje härmed hänvisade ett 

vittne som gick havande till sin stundande förlossning som garant för att hon talade sanning inför 
rätta: ”såssom hon will att hennes barnsbyrdh henne wall skall aflöpa, warandes hon fast tiock, så 
will hon och sant referera”, se Uppsala 1685c, samlagsbrott, s. 198.

491 Det formulerades även i termer av att ”då Kerstin swarade att Gudh som hafwer gifwit mig lijf, han 
tage dhet ifrån mig igen, om jag med någon annan hafwer beställa än Lyrell”, se Uppsala 1685c, 
samlagsbrott, s. 350.
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studier av både kyrkligt och rättsligt material har visat att kvinnor 
i barnsäng, till följd av att de var försvagade till kropp och ande, 
ansågs vara lätta byten för Djävulen. Nyförlösta kvinnor i barnsäng 
råddes därför att hålla sig vakna efter förlossningen, tills dess att de 
hade återhämtat sig.492 I två av de undersökta fallen beskrevs att 
Djävulen hade tagit tillfället i akt och försökt göra insteg både hos 
en kvinna som snart skulle förlösas och en som nyligen hade blivit 
förlöst.493 Under barnsbörd kan kvinnor alltså ha förståtts befinna sig 
i ett slags liminalt tillstånd mellan Gud och Djävulen. Att bekänna 
kan därmed ha ansetts som ett sätt för dem att fjärma sig från Djä-
vulen och närma sig Gud, med förhoppning om att han skulle bistå 
dem vid förlossning. Parallellt med tortyr-termerna beskrevs för-
lossningssmärtan nämligen i teologiska termer när den sammanföll 
med förhör. De som hade närvarat vid förlossningar beskrev ibland 
att kvinnorna hade förlösts av Gud.494 Att förlösas betydde att åter-
lösas och befrias ur ett tillstånd av nöd.495 Det kunde vidare heta 
att kvinnorna frälstes från barnet.496 Det är inte någon slump att 
teologiska nyckelord tillgreps för att ge språklig form åt separationen 
mellan havande kvinna och barn. Det bottnar i en förståelse av att 
det var Gud som befriade de födande kvinnorna från den av honom 
ålagda smärtan, i utbyte mot att de bekände. Med bekännelserna 
visade de sig ha förblivit i tron. Sambandet utstakas inte bara i de 
fall, i vilka teologiska termer beskrev den fysiska processen, utan även 
då insättande av förlossningssmärta ägde rum efter att lögner hade 
dragits tillbaka och kvinnor hade börjat bekänna. Karin Ersdotter 
började exempelvis bekänna vid värkarnas början, men av att ange 
en man benämnd Fin-Lasse blev hon inte förlöst. De närvarande 
hjälpkvinnorna manade henne därför att nämna andra män som 
hon hade haft samlag med. I sin yttersta nöd angav hon Erik Ersson 

492 Labouvie, (1998a), s. 127; Struckmeier (2000), s. 24-25, 59.
493 Se Stockholm 1608, barnamord; Falun 1719, magi.
494 ”önskades att gudh wille henne förlössa”, se Njurunda 1691, barnamord, s. 310. Se även Uppsala 

1682, barnamord; Enonteki 1715, barnamord.
495 SAOB: ”förlösa”.
496 ”Fostret inte frälst ifrån henne”, se Åland 1641, samlagsbrott, s. 3. Utsagan är nekande eftersom 

kvinnan i fråga dog innan fostret hann förlösas. Se även Offerdal 1621, samlagsbrott; Stockholm 
1626, samlagsbrott; Skaftö 1723, samlagsbrott.
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Warg och blev förlöst.497 Sanningsutsagans förlösande återverkan är 
tillika tydligt utstakad i Brita Nilsdotters fall. Hon blev, som sig bör, 
utfrågad när födslosmärtan hade stegrats till det yttersta:

Tå samme Biritha qualdes uthj barnfödzlen, och dedt gick henne hårdt ann, kom 

der tillstedes Peder Erikson i Nechstad, och frågade med stor förmaning effter 

then som barnet eechte. Uthj sin högste pjna bekende wittner hon, thedt hoen 

bekende på enn bagge, Oluff widh nampn. straf der effter, födde hon barn.498

Förmaningen i kombination med högsta graden av tvingande smärta 
förklarades här föranleda bekännelse och på det följde förlossning. 
Också andra fall bekräftar att den manande utfrågningen med fördel 
skulle sammanfalla med att födslosmärtan kulminerade. Ju hårdare 
prövningen var, desto närmare Gud tycks den födande kvinnan ha 
befunnit sig. Det illustrerar redogörelsen för Maria Ersdotters förloss-
ningskval. Två hustrur hade varit närvarande vid hennes förlossning. 
Den ena, Kerstin Persdotter, intygade i sitt vittnesmål att hon hade 
”medh goda och onda henne [Maria] tillfrågat under dee åtta dagar hon 
qualdes och hon swarat altidh, ingen annan wara barnfaderen än Isach 
Wulf”. Den andra närvarande kvinnan, Barbro Mårtensdotter, hade 
vakat hos Maria i fyra dygn. Hon vittnade att Maria hade ”begärt aldrig 
blifwa förlåssat, om icke Isaach som hon sagt, wara barnfaderen”. Maria 
utmanade alltså Gud att underlåta att förlösa henne, om hennes utsaga 
vore falsk. Hon gjorde det även en andra gång, i det att hon bad ”Gudh 
sig icke willia förlossa om hon icke der uthi sagt sant”.499 Den utpekade 
fadern gavs därefter möjlighet att svära sig fri med hjälp av edgärdsmän, 
men ingen ville gå i god för honom. Att ha hållit fast vid utsaga under 
utdragen förlossningssmärta bevisade, likt att bekänna när smärtan 
kulminerade, att hon under förlossningen hade utstått sin prövning 

497 Njurunda 1681a, samlagsbrott. Erik Ersson Warg dömdes därefter också av häradsrätten. Se även 
Uppsala 1657, samlagsbrott; Uppsala 1670, samlagsbrott. När exempelvis Karin Johansdotter ännu 
väntade på att förlösas beskrevs att hennes födslovärkar satte igång först då hon tog tillbaka den falska 
utsaga om faderskap hon tidigare hade lämnat till kyrkoherden; härefter satte de riktiga värkarna igång 
och under barnsbörden bekände hon följaktligen på en annan. Se Jukkasjärvi 1727a, samlagsbrott.

498 Hackås 1647, samlagsbrott. Se även Sundh 1641, samlagsbrott.
499 Offerdal 1690, samlagsbrott. Apropå att utmana Gud på detta sätt, se även Uppsala 1633, sam-

lagsbrott; Uppsala 1648a, samlagsbrott; Uppsala 1681, samlagsbrott; Enonteki 1688, samlagsbrott. 
För fall där kvinna bekände på samme man under barnsbörd, vid dop och inför rätta, varefter den 
utpekade dömdes mot sitt nekande, se Jukkasjärvi 1709, samlagsbrott.
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och därför hade Gud bistått henne. Utredningen av Maria Ersdotter 
är en av flera, där barnsbördsbekännelse ställdes mot edsvärjande och 
där det senare uteblev på grund av den förra.500 De utpekade männen 
ville inte riskera menedens själavåda. Det bör förstås mot bakgrund 
av Göran Ingers slutsatser om att det successiva avskaffandet av eds-
värjandet under ortodoxin i viss mån var ett uttryck för omsorg om de 
själsvådliga risker som meneden förväntades medföra. Edsvärjande var 
därför särskilt olämplig att tillämpa vid svårare brottmål, eftersom den 
möjliga meneden i dylika fall kunde sätta den edsvärjande partens själs 
salighet på spel.501 Förfarandet att avstå från ed när anklagelsen hade 
styrkts med en bekännelse under barnsbörd vittnar vidare om en kon-
sensus rörande barnsbördsbekännelsens tyngd och att folk uppfattade 
att Gud hade förlöst i utbyte mot bekännelse. Det tydliggör därtill en 
medvetenhet om att Gud inte skulle tillåta paradoxen att vid edsvärjande 
åberopas för att garantera sanningen i en utsaga, som i sin tur motsade 
en bekännelse han hade förlöst en kvinna med. Klart står att människor 
förstod att kvinnor under barnsbörd relaterade till bekännelser, genom 
att Gud verkade förlösande i utbyte mot dem. En och annan rättslig 
förmaning har berörts i det här avsnittet, för att i nästa stå i förgrunden. 
De synliggör ur andra perspektiv hur människor uppfattade att Gud 
kunde ingripa vid bekännelser.

Att bevekas till bekännelse
Fogandet av Guds lag till svensk lag har, som påpekat i inlednings-
kapitlet, ofta anförts som ett exempel på att religiösa trossatser influe-
rade lagstiftning och rättskipning under den lutherska ortodoxin. Ett 
mera sällan anfört exempel på detta inflytande är olika föreställningar 

500 ”på det icke någenn siäle wåda af så manga och store edher förorsakas skall”, se Stockholm 1608, 
samlagsbrott, s. 131. Se även ex. Uppsala 1663a, samlagsbrott; Enonteki 1721a, samlagsbrott; Offer-
dal 1667, samlagsbrott. Detta var dock inte alltid fallet. I ett fall i vilket en kvinna under barnsbörd 
först bekände på en man, för att därefter ändra sig och bekänna på ortens kyrkoherde, tog denne 
tillfället i akt och friade sig med ed. Det kan dock hänga samman med att de vid förlossningen 
närvarande kvinnorna intygade att de inte kunde tänka sig någon annan möjlig barnafader än den 
initialt utpekade. Se Anundsjö 1644, samlagsbrott.

501 Inger (1994), s. 3, 41, 84, 93.
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om Guds roll vid själva sanningsutletandet vid tinget. Inger har visat 
att detta, bland annat, kom till uttryck i förfarandet att ställa ärenden 
under Guds dom, det vill säga att skjuta upp domar i allvarliga mål som 
var särskilt svåra att avgöra, i väntan på att Gud skulle avslöja sanningen 
bakom dem och straffa de skyldiga. (De utredningar av samlagsbrott 
som kretsade kring frågan om faderskap och som sköts upp till efter 
barnsbörd, kan alltså förstås som uttryck för denna doktrin.) Med 
utgångspunkt i både 1600-talets domarlitteratur och enstaka rättsfall har 
Inger vidare påvisat en allmän medvetenhet om att Gud handgripligen 
tänktes straffa dem som talade osant inför rätta.502 Mot bakgrund av 
denna ska jag i det följande diskutera utredningar som berör Guds roll 
vid tinget, med avstamp i de rättsliga förmaningar med bevekande ord 
som riktades mot dem som stod anklagade i syfte att få dem att bekänna 
sina brott. Föreliggande avsnitt återkopplar därigenom till det om hur 
samvetet kunde vakna av att beröras av predikan. Här kommer det att 
handla om de rättsliga och prästerliga förmaningar som var riktade 
mot de anklagade när de väl stod inför rätta. Jag kommer att visa att 
övertalandet bör förstås som försök att åstadkomma en fysisk händelse 
i form av en rörelse som syftade till att få dem att bekänna sina synder.

Övertalande inför rätta beskrevs ofta som att företrädare för rätten 
förmanade och bevekade anklagade till att bekänna.503 För att förstå 
processerna bakom detta slags bearbetande är det tacknämligt att först 
se till dem som var förhindrade att bekänna och som rätten hade att 
lägga särskild möda vid. I de flesta fall som berör ämnet förklarades 
förhindret antingen med hänvisning till att Djävulen utövade ett hand-
gripligt hindrande inflytande över de anklagade, eller till att de var för-
härdade.504 Djävulens förhindrande inflytande på dem som var i färd 
med att tillstå ingångna förbund med honom nämnde jag kort i förra 

502 Inger (1976) s. 224-225. Förfarandet fortsatte in på 1700-talet, se Inger (1994) s. 65-67, 77-79. Se även Aalto 
et al (2000), s. 205. För paralleller till hur europeisk rättskipning låg under gudomlig makt, se Lisa Silverman, 
Tortured Subjects. Pain, Truth, and the Body in Early Modern France (Chicago 2001), kap 3; Helmut Puff, 
”Nature on Trial. Acts ‘Against Nature’ in the Law Courts of Early Modern Germany and Switzerland”, 
i Lorraine Daston & Fernando Vidal (red.), The Moral Authority of Nature (Chicago 2004), s. 247-248.

503 Emellanåt kunde det betecknas som ett arbetande. Se ex. Nyköping 1648, magi; Jukkasjärvi 1700, 
mord/dråp; Jukkasjärvi 1714, mord/dråp.

504 I ett fall anfördes dock blygsel som förhinder till bekännelse: en för magi anklagad man sade att han 
”sielfmant welat bekänna det för rector, men uthaf blygsel skall han därifrån blifwit förhindrad”, se 
Västerås 1724, magi. För fall där den anklagade beskrivs ha velat bekänna, men på ospecificerade 
grunder inte hade kunnat gör det, se Norberg 1699, magi.
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kapitlet. I ett fall förklarade en för magi anklagad kvinna att Djävulen 
hade ”strängelig.n förbudit henne att hon ingalunda skall bekänna”.505 
Förbundet upplöstes nämligen i samband med att de bekände. I ett 
annat fall förklarade en anklagad man att Djävulen två gånger hade 
hindrat honom från att bekänna sitt tidelagsbrott, men att han hade 
misslyckats vid sitt tredje försök. Då ”halp dok Gud honom tredie 
gången fram”.506 Att vara förhindrad från att bekänna, så förklarades 
det i flera fall, kunde vara en följd av att Djävulen hade visat sig och 
antingen hotat eller sufflerat anklagade att avge falska utsagor.507 Hans 
tillvägagångssätt kunde också framställas som mer handgripligt. När 
exempelvis Brita Olofsdotter förhördes om sina färder till Blåkulla, 
frågade rätten henne uttryckligen om inte Djävulen ”warnade henne i 
natt för Tinget?” Hon svarade jakande och beskrev att hon också hade 
märkt av hans närvaro när hennes ärende avhandlats vid tidigare ting. 
Det hade då varit som att han ”hölt för munnen på henne, att hon 
intet fick tala”.508 Än en gång blir det tydligt hur Djävulen uppfattades 
gå bredvid människor och ömsom visa sig och sufflera, ömsom hand-
gripligen utöva påtryckningar på dem. Han gjorde det inte bara för att 
få dem att synda, utan också för att förhindra dem från att bekänna. 

Åter andra förmaningar uppmärksammar att de som var skyldiga, 
men ännu inte hade bekänt sin skuld, ansågs vara delvist i förbund med 
Djävulen och att de således löpte särskild risk att ytterligare förledas 
av honom.509 Likt kvinnor under barnsbörd befann sig också de som 
ännu inte hade bekänt sina brott i ett liminalt tillstånd, men också de 
hade möjlighet att gå över tröskeln. De kunde bekänna. När anhöriga 
till Anders Larsson uppmanade honom att bekänna sitt brott, lät de 
honom veta att ”nu drages wår Herre i himmelen och fanen om din 
Siäl så bekän så giärna”.510 Också vid tinget upplevdes kroppen som 

505 Örebro 1632-1633, magi.
506 Aska 1735, tidelag.
507 Uppsala 1630, magi; Skinnskatteberg 1676a, magi; Skinnskatteberg 1676b, magi; Skinnskatteberg 

1704, tidelag.
508 Lima 1670-1672, magi. För fall där Djävulen beskrevs ha visat sig för den som var på väg till tings i 

syfte att skrämma vederbörande till tystnad och fortsatt lydnad, se Simtuna 1660, magi.
509 I exempelvis den förmaning som riktades mot Erik Jonsson lät rätten honom förstå att han som 

skyldig men obekänd var ett särskilt lätt byte för Djävulen att förleda till ytterligare synder, se Bollnäs 
1715, tidelag. Isac Mård gavs att veta att han som obekänd och med plågande samvete ännu delvis 
var i Djävulens garn, se Ulleråker 1739, tidelag.

510 Gärd 1712, tidelag.
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en plats för en kamp mellan Gud och Djävulen. Tendensen går igen i 
de många fall, där anklagade inte kunde bekänna eftersom de ansågs 
vara förhärdade av Djävulen.511 Beträffande två syskon, vars föräldrar 
utpekades för färder till Blåkulla, noterade rätten att sonen Anders 
hade ”kommit till bekännelsse”, till skillnad från dottern Sigrid, som 
både av sina föräldrar och av Djävulen hade blivit förhärdad. Till 
följd härav kunde hon ”eij för denna gången kunna förmåss till någon 
Sannings bekännelsse”.512 De som var förhärdade stod obevekliga i 
sina nekanden. De var för hårda för att kunna bekänna. Här handlar 
det återigen om den helige Ande. Reformatorernas postillor och bön-
böcker förklarade att de som var förhärdade i sina hjärtan inte kunde 
nås av Guds ord och följaktligen inte uppfyllas av helig Ande, varför 
det måste till en fysisk förändring som möjliggjorde det.513 Motsatsen 
till att vara förhärdad och en förutsättning för att kunna bekänna 
angavs i den förmaning som riktades mot Sofia Williamsdotter. Det 
var att vara uppfylld av och låta ”Gudz Ande regera sig”.514 Det var 
för att uppmjuka anklagade som var förhärdade, för att få dem att 
regeras av Guds ande och på så vis kunna bekänna, som bevekande 
förmaningar riktades till dem.

De bevekande förmaningarna kan på sätt och vis tolkas som ett 
slags skrämsel till bekännelse. De rymde nämligen ofta bildliga före-
ställningar om vilka konsekvenserna var för dem som inte bekände 
sina brott inför rätta, inte minst vad deras efterliv anbelangade. För-
maningarna tog inte sällan fasta på att obekända syndare hade att 
vänta sig förtvivlan och desperation, förtappad död och eviga kval i 
helvetet.515 De riktades många gånger uttryckligen till de anklagades 
hjärtan och samveten.516 Det torde inte förvåna, eftersom samvetet var 
som en människans länk till Gud, där sanning om begångna synder 

511 Se ex. Sveg 1672, magi; Vagnsbro 1747, tidelag; 1757, magi. En variant på temat var att vara hårdsint, 
se Lima 1670-1672, magi.

512 Revsund 1675, magi, s. 90.
513 Eyice (2019), kap. 3, särskilt s. 114-117.
514 Vendel 1687, magi. Se även förmaningen mot Erik Nilsson: ”Så länge du inthet drijfwes af guds 

ande, så Kan du eij häller bekiänna Sanningen”, Åsunda 1693-1694, tidelag.
515 Se ex. Siende 1674, tidelag; Orsa 1685, övrigt; Boteå 1690, tidelag; Vändel 1690, tidelag; Jukkasjärvi 

1698, samlagsbrott; Bälinge 1713, tidelag; Tuhundra 1722-1723, magi; Torstuna 1739, magi; Lagunda 
1744, magi.

516 Se ex. Tuna 1673, magi; Uppsala 1676a, samlagsbrott; Uppsala 1676b, samlagsbrott; Uppsala 1679, 
samlagsbrott; Uppsala 1684b, samlagsbrott; Jukkasjärvi 1698, barnamord; Folkare 1746, magi.
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fanns. De förmaningar till samvetet som sammankopplar detta med 
en allvetande Guds möjliga ingripande, blir inte minst begripliga i 
förhållande till den av Inger identifierade medvetenheten om att Gud 
handgripligen straffade dem som talade osant inför rätta. Vid tinget 
kunde anklagade därför erinras om att de inte bara stod inför värdslig 
rätt, utan i förlängningen inför Guds ögon och ansikte.517 De anklagade 
förmanades i åtskilliga fall att inte sätta värdslig välfärd före evig, utan 
istället ta vara på nådens tid och bekänna sina synder, för att på så vis 
ära Gud.518 Ingeborg Börjesdotter förmanades exempelvis att bekänna 
den synd som hade förorsakat hennes aggande samvete och därvid ta 
i beaktande att Gud i slutändan var den som skulle döma henne. Hon 
uppmanades bekänna ”till den stora och allwetande Gudens ähra, som 
och sidlächtone skall döma den sträng och sidsta domen”.519 Den rätts-
liga sanningen uppfattades i någon mån vara gudomligt sanktionerad 
och bekännelsemomentet ha en eskatologisk komponent. Gud hade 
redan kännedom om vilka synder som människor hade begått, han 
förväntades föra sanningen i ljuset och straffa de skyldiga i evigheten – 
såvida de inte själva tog tillfället i akt och bekände. Eftersom kroppen 
inför rätta förstods som en plats för en kamp mellan Gud och Djävulen, 
kunde människor genom att bekänna närma sig Gud. Förmaningarna 
syftade till att förmå dem till det. 

På liknande sätt som samvetet i hjärtat förstods vakna av att nås och 
beröras av Guds ord under predikan, förklarades Guds ord vid tinget 
kunna röra och omvända anklagade som var förhärdade. Sambandet 
utstakades tämligen utförligt när Matts Larsson Ingströms tidelag 
behandlades inför rätta. Honom lät rätten förstå:

at så framt han i sitt samwete wiste sig wara saker til thet grofwa brott hwarföre han 

nu anklagades, han tå ei skulle låta then onda andan widare förhärda sitt hierta, 

til at så hårdnackat förneka sanningen, utan tänka thet then allseende Guden wäl 

517 Uppsala 1682b, barnamord; Jukkasjärvi 1725-1726, dödsolycka.
518 Se framförallt Vika 1699, magi. Se även Lima 1670-1672, magi; Trögd 1696, magi; Lagunda 1728, 

tidelag; Aska 1735, tidelag; Kautokeino 1747, samlagsbrott.
519 Nås 1708, magi. Se även Nordmaling 1630, barnamord; Askersund 1676, magi; Jukkasjärvi 1686, 

barnamord; Snevringe 1690, mord/dråp; Jukkasjärvi 1714, mord/dråp; Kautokeino 1715, dödsolycka. 
I ett fall lät rätten den anklagade förstå att Gud kunde ”sielfwa lifwet beröfwa” på den som ljög inför 
rätta, se Kautokeino 1735, dödsolycka, s. 134.
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såge hwad i hans hierta låge förborgat och skulle thet så mycket hårdare i ewigheten 

straffa, så framt han ei i nådenes tid sökte sina synders nådiga förlåtelse then han 

nu utan föregången syndernas bekänelse och ånger ei Kunde ärhålla.520

Att Gud tänktes ha vetskap om de synder som människor hade begått 
är inte någonting nytt, ej heller att samvetet hade sitt säte i hjärtat, dit 
Guds öga nådde. Här tillfogas dock någonting nytt: när hjärtan var 
förhärdade av Djävulen, kunde inte människor bekänna. Det gällde 
således att mana till samvetet i hjärtat, för att på så vis beröra och 
mjuka upp det hårda hjärtat, så att de förhärdade kunde bekänna. I 
sin jämförelse mellan hur folk och överhet såg på magi har Linda Oja 
tolkat dylika förmaningar som uttryck för undervisning om den rätta 
tron.521 Jag menar istället att förmaningarna bör förstås som ord, vilka 
genom att de riktades mot hjärtat uppfattades kunna åstadkomma 
att sanning fördes i ljuset av att de manande och berörande orden 
mjukade upp det hårda hjärtat. En utblick till hur tortyrens praktik 
motiverades i 1600-talets Frankrike stöder min tes. Lisa Silverman 
har visat att det grundläggande antagande bakom torterandet var att 
sanningen fanns i människans kropp och att den kunde dras ut med 
hjälp av antingen våld eller rörelser.522 De bevekande orden hade med 
rörelser att göra. Att beveka betydde att genom rörelse rubba, locka 
och mjuka upp för att förmå den berörda att lyda och tillstå.523 Och 
inför rätta gjordes det med hjälp av gudliga ord. Så skulle hjärtat, som 
det hette i ett fall, ”till bevekelse röras”.524 Guds ord skulle bringa obe-
kända brottslingar till att bekänna. Bevekandet kunde därför vara som 
ett flitigt bearbetande med ”margfaldige motiver och bewekelser”.525 
I många utredningar anfördes emellertid bara att rätten sökte förmå 
de anklagade att, med hjälp av bevekliga och gudliga ord, bekänna sin 
skuld.526 De berörande orden återges dessvärre inte. Klart står emeller-

520 Trögd 1744, tidelag.
521 Oja (1999), s. 216-217, 224-225.
522 Silverman (2001), s. 79-85.
523 SAOB: ”beveka”.
524 Västerrekarne 1704, magi. För snarlik formulering, se Enköping 1728, magi. 
525 Nås 1708, magi.
526 När rätten förmanade Maria Lind att bekänna gjordes det just med ”med tienlige föreställningar af 

guds h: ord”, se Enköping 1728, magi. Se även Edsberg 1683, våldtäkt; Vendel 1687, magi; Åkerbo 
1703, magi; Västerrekarne 1707 magi; Älvdalen, Ore och Orsa 1734, magi.
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tid att de berörande orden förväntades aktivera en rörelse mot sanning 
och att beröringen lyckades när orden nådde hjärtat och uppfyllde 
det. Med Olof Olofsson arbetade en komminister ömsom med ”hårda 
Ord och hotelser”, ömsom med ”beweklige föreställningar af Guds 
Ord”. Han sökte härigenom att med ”Guds nåd och hans heliga Ord, 
röra hans stenhårda hierta, att han till bekjännelsen af den angifne 
Synd, som han efter alla omständigheter otwifwelachtigt måst hafa 
bedrifwit, beweka och öfwertala”. Eftersom Olof framhärdade med 
sitt nekande, betecknades han vara ”så hårnachad och af den onda 
Andan förkjusad, att intet Guds Ord Kan finna rum, det hemställer 
han den allwijsa Guden, som menniskian innersta hierta ransakar”.527 
Även i andra fall framgår att det var genom att uppfylla hjärtat som de 
bevekande orden skulle mjuka upp det.528 Eftersom hjärtat huserade 
samvetet måste de gudliga orden nå in dit, ta plats och så försätta 
det i uppmjukande rörelse, för att sanningen skulle kunna komma ut 
genom bekännelsen. Bevekandet till bekännelse kunde därför också 
åstadkommas med hjälp av församlingens förböner. Församlingens 
medlemmar kunde åläggas att be enträget för den medlem som hade 
syndat. De skulle i ett fall be för syndaren, så att ”Gud wille bereda 
thess hierta til sanskyldig bot och bättring öfwer sin begågna grofwa 
synd”.529 Förbönen skulle göra syndarens hjärta mottagligt för Guds 
beröring, så att vederbörande sedan skulle kunna bekänna. I en över-
siktlig studie av kroppens reformation har Hermann Roodenburg 
nyligen hävdat att protestantiska präster utgick från en aristotelisk 
fysiologi när de föreskrev hur Guds ord skulle nå och beröra åhörarna. 
De hade siktet inställt på att forma dessas sensitiva själar.530 Mer i linje 
med dombokens empiri ligger Nils Ekedahls slutsatser. I en studie 
av prästers retorik i 1600-talets Sverige har han påpekat att predikan 
ansågs vara förgäves om prästen underlät att röra åhörarnas känslor.531 

527 Lagunda 1728, tidelag. Se även Lima 1670-1672, magi. 
528 För fall där uppfyllandet betonades, se Örebro 1632-1633, magi. För fall där uppmjukandet av den 

anklagades ”hårdhet i sanningens bekännande” betonades, se Uppsala 1752, magi.
529 Det beskrevs också i det anförda fallet ha utförts med mycken ”blödigheet och gråt”, se Ale 1750, 

tidelag. Se även Kil 1731, tidelag.
530 Roodenburg (2017a), s. 645.
531 Nils Ekedahl, ”Från affekt till dygd. Om känslans uttryck och funktion i 1600-talets lutherska 

predikoretorik”, i Roussina Roussinova (red.), Själens uttryck. Passion, dygd och andakt – samspel mellan 
själ och kropp i 1600-talets människosyn (Stockholm 2008), s. 146, 149-158.
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Orden skulle helt enkelt nå och beröra hjärtat och på så sätt skulle 
sanningen komma fram.

Under undersökningens gång har jag uppmärksammat de olika 
funktioner som hjärtat fyllde för den levda kroppen, såsom att vara 
säte för affekter och samvete. Beträffande bekännelsens fysiologi 
kombinerades dessa. I de undersökta fallen är en tydlig tendens 
att hjärtat måste nås och beröras för att ånger, som ofta beteckna-
des som syndens känsla, skulle kunna väckas. Ångern utgick från 
samvetet i hjärtat. Det hette i många fall att människor ”ångrar 
aff hiertat”.532 Denna syndens känsla var en förutsättning för att 
människor skulle kunna bli botfärdiga. Det har både Lindstedt 
Cronberg påpekat i sin undersökning av kvinnor anklagade för 
horsbrott och Liliequist i sin studie av tidelagsbrott. Liliequist har 
vidare studerat kyrkohandböckers föreskrifter för hur präster hade 
att hantera dödsdömda och visat att de dömda skulle uppvisa tecken 
på omvändelse och ånger innan avrättningens ritual slutfördes.533 
Varken Lindstedt Cronberg eller Liliequist har dock beaktat de berö-
rande orden som föregick ångern och botfärdigheten och hur dessa 
skulle återverka. De bevekande orden skulle nämligen nå hjärtat för 
att där aktivera ånger, så att den bekännande skulle bli botfärdig 
och samvetets vetskap om synd kunna komma i ljuset. Och det 
var Gud som uppfattades betinga rörelsen. Efter förmaningar med 
”beweklige Ord” noterades exempelvis hur Brita Olofsdotter utbrast 
i ”sällsamme affecter och åtbörder, igenom den högste Gudens med-
wärkan”.534 På så sätt förmåddes hon bekänna att hon hade strypt 
sin sons hustru. Rörelser mot sanning förväntades vara avläsbara 
på de till bekännelse bevekta människornas kroppar. I ett par av 
de ovan anförda fallen om bevekande förmaningar hade denna 
rörelse mot sanning antingen uteblivit, eller ännu inte ägt rum. 
En nära, men inte fullbordad, bevekelse beskrevs i ett fall som att 
den anklagade hade ”begynt låta som om han skulle gråta fast han 

532 Hammerdal 1650, magi, s. 12. Se även Nyköping 1648, magi; Sveg 1650, mord/dråp; Revsund 1651, 
mord/dråp. Specifikt om ånger och botfärdighet, se även Tuna 1673, magi; Uppsala 1748b, magi.

533 Lindstedt Cronberg (1997), s. 107-108; Liliequist (1992), s. 92-94. Det är detta myntets baksida 
som delvis förklarar tidelagets lockelse för dem som ville ta livet av sig på omvägar.

534 Enonteki 1699, mord/dråp, s. 242.
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ingen tår fält”.535 Flera fall stakar ut samband mellan bevekelse och 
bekännelse, via ånger, botfärdighet och just tårar. Med exempelvis 
Erik Danielsson lyckades bevekandet. Rätten kunde konstatera att 
han ”änteln. rördes och uti gråtande utbrast samt friwilligt bekien-
de”.536 När bevekelsen var framgångsrik hade det förhärdade hjärtat 
istället blivit ”ett ångerfullt hierta”, varefter den till botfärdighet och 
bekännelse rörde grät ”med tårar”.537 Insida och utsida korrelerade.

Det att svenska rättsprotokoll från tidigmodern tid innehåller hän-
visningar till ”gråtande tårar” har tidigare tolkats som en pleonasm, 
det vill säga som ett upprepande uttryck utan särskild betydelse och 
grundat i tidens muntliga kultur.538 Att avfärda utsagorna som pleo-
nasmer missar dock det specifika med detta slags tårar. I det under-
sökta materialet skiljer sig nämligen beskrivningar av gråt och tårfylld 
gråt åt, beroende på deras betingelser. De gånger som gråt förklarades 
vara förorsakat av bitterhet, sorg eller förskräckelse, var det inte tal om 
gråtande tårar.539 Det skulle visserligen kunna ha varit överflödigt att 
nämna det som var underförstått, men de gråtande tårarna kan också 
ha syftat på en särskild typ av gråt. Undersökningar av tidigmodernt 
religiöst instruktionsmaterial har visat att tårar tolkades olika bero-
ende på vad som hade förorsakat dem. Enligt Roodenburg skiljde 
protestantiska reformatorer mellan exempelvis trons och ångerns tårar. 
Ångerns tårar, de som människor grät över begångna synder, utgjorde 
första steget på deras väg mot att återförenas med Gud.540 Jag menar 

535 Bälinge 1721, tidelag. På likande sätt beskrevs i ett annat fall hur en anklagad ”skulle lijka som brista 
ut til gråtande, förmärktes dock intet synbar tår”, se Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi. För ett fall 
där en anklagad beskrevs synas villig att bekänna, men inte kunde förmås till det hela vägen ”oachtadt 
all möda, som rätten haftt med honom”, se Uppsala 1748a, magi. Se även Sveg 1675-1676, magi.

536 Åkerbo härad 1735, tidelag. Se även Norberg 1699, magi; Norunda 1711, tidelag; Falun 1721, tidelag. 
För fall av motsatsen till den utvärtes botfärdigheten, som beskrevs som att framhärda i lögn med 
”bistert ansikte”, betingad av ”onska och argheet”, se Örebro 1691, samlagsbrott.

537 Hammerdal 1676, magi, s. 84. Peder Olofsson, som hade mördat och rymt för att sedan återvända 
för att ange sig själv, tillstod sitt brott ”medh gråtande tårar ett ångerfult modh och bedröfwat hierta”, 
se Undersåker 1654-1655, mord/dråp, s. 20. För fler beskrivningar av tårarnas grund i hjärtat, se 
Lima 1670-1672, magi; Åsunda 1692, magi; Offerdal 1696a, tidelag; Trögd 1743, magi.

538 Lennartsson (1999), s. 52.
539 Västerlövsta 1659, magi; Uppsala 1676b, samlagsbrott; Offerdal 1691, barnkvävning; Jukkasjärvi 

1732, mord; Kautokeino 1733a, samlagsbrott; Tveta 1739, tidelag. Tårlöst gråtande kunde vidare 
beskrivas som ett görande, som att man ”giorde dermed gråt”, se ex. Hedemora 1749, magi. De 
tårar som utlöstes av bestörtning, som diskuterades i kap 5, beskrevs inte som gråtande tårar.

540 Joseph Imorde, ”Die ‘Gabe der Tränen’ in der religiösen Kultur der frühen Neuzeit”, i Beate Söntgen 
& Geraldine Spiekermann (red.), Tränen (München 2008), s. 42-44, 54. Se även Roodenburg (2017a), 
s. 661. Detta går för övrigt tillbaka på en lång, kristen tradition av att förstå tårar som en gåva från 
Gud som människan som botfärdig återgäldar till honom. Se Piroska Nagy, Le don des larmes au 
Moyen âge. Un instrument spirituel en quête d‘institution Ve-XIIIe siècle (Paris 2000), kap. 5.
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att det är som uttryck för ångerns tårar som de gråtande tårarna inför 
rätta bör tolkas. Det faktum att kombinationen gråtande och tårar 
för det mesta dyker upp i samband med bekännelser till brott ger 
detta vid handen. I vissa fall anfördes visserligen ospecificerad gråt 
vid bekännelser.541 Men i regel specificerades att de gråtande tårarna 
kom ur ångerfulla och botfärdiga hjärtan. Det var då de beteckna-
des som tecken på ”utvärtes botfärdighet”.542 Det var ångerfulla och 
botfärdiga syndare som grät med tårar och tårarna följde ofta på det 
slags omvändelse som bevekandet hade inneburit. Det illustrerar 
Ingeborg Jonsdotters fall. Efter att hon hade förmanats med ”månge 
och vidlyftige förmaningar till bekännelsen”, började hon ”omsider 
tillstå och bekänna sig skyldig, betygande straxt sitt tals sannhet med 
månge tårar, utav dem henne tillförene ej var möjeligit en uttvinga, 
så länge hon stod i nekandet, ehuru mycket hon leddes det göra, och 
arbetade därpå”.543 Det var som tecken på botfärdighet som tårarna 
intygade uppriktighet och sanning. På så sätt noterades hur Maria 
Lind betygade ”sin Ånger […] medh tårar inför Rätten” samt hur 
Anders Olofsson Löfgren tillstod sitt tidelagsbrott ”medh Gråtande 
thårar”.544 De gråtande tårarnas fysiologi bör förstås som en följd av 
de affektiva rörelser som utgick från ångerfulla och botfärdiga hjärtan, 
vilka i sin tur ofta hade blivit berörda av de bevekande orden. Så blev 
de som hade varit förhärdade istället uppmjukade, botfärdiga och 
möjliga att förlåtas för sina synder.

Det föreligger härmed en parallell mellan mina slutsatser och de 
som Rita Voltmer har dragit i sin undersökning av bekännelser i tyska 
och schweiziska häxprocesser från 1500-talet. Hon har visat att dessa 

541 Se ex. Vendel 1702, tidelag.
542 Älvkarleby 1648, magi. För snarlik formulering, se Västerlövsta 1659, magi. För variationer på temat, 

se ex. Uppsala 1630, magi; Sveg 1672, magi; Stockholm 1686, suicidalmord; Kautokeino 1699, mord. 
Naturligtvis kunde undantag från regeln förekomma: det i inledningskapitlet inledande fallet är ett 
exempel på det. För fler fall i vilka anklagade nekade med gråtande tårar, se ex. Njurunda 1627, 
samlagsbrott; Undersåker 1666, mord/dråp; Uppsala 1674, magi; Uppsala 1684f, samlagsbrott; 
Frösåker 1752, magi. För fall där hustru till en dödsdömd man vädjade om nåd ”med gråtande 
tårar”, se Tuhundra 1692, tidelag.

543 Lima 1670-1672, magi.
544 För Maria Linds fall, se Enköping 1728, magi. För Anders Olofsson Löfgrens fall, se Gullberg 1721, 

tidelag. Se även Ljusnar och Kopparberg 1661, magi; Undersåker 1661a, samlagsbrott; Malung 1714, 
magi; Rasbo 1721, tidelag; Rasbo 1735, tidelag. För fler fall av gråtande tårar, se ex. Hackås 1647, 
samlagsbrott; Nyköping 1648, magi; Offerdal 1690, samlagsbrott; Kautokeino 1699, mord; Åkerbo 
1703, magi; Västerås 1724, magi. Falun 1749, tidelag.
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bekännelser var ritualer med djupa religiösa innebörder. De var en 
kombination av tortyr, excorcism och trosbekännelse. Det var en vida 
spridd uppfattning att så kallade häxor inte förmådde gråta, men att 
de efter att ha förmåtts göra omvändelse och bekänna undergick en 
metamorfos mot botfärdighet. Omvandlingen manifesterade sig i deras 
förmåga att plötsligt kunna fälla tårar.545 Parallellen mellan mina och 
Voltmers slutsatser visar att liknande fysiologiska skeenden även ägde 
rum utanför häxprocessernas undantagstillstånd. Därmed var fenome-
nets giltighet mera allmän än vad tidigare forskning har gjort gällande. 
De häxanklagade kvinnornas oförmåga att gråta tårar har förklarats 
med hänvisning till att de, i kraft av att vara kvinnor, ansågs tendera att 
bli uttorkade och så i förlängningen tillslutna och blockerade.546 Till 
grund för mina belägg rörande rörelser från förhärdade till botfärdiga 
och gråtande ligger emellertid även utredningar av brott utförda av 
män. Det var inte bara de kvinnor som hade demoniserats till att 
betecknas som häxor som i sin kroppslighet ansågs fungera så som 
beskrivet. Omvandlingen var synlig även på män som hade mördat 
och begått tidelag. Det tårfyllda gråtandet vid tinget kan därför lika 
gärna tolkas som att element av den uppenbara skriftens schema hade 
kopierats och internaliserats. 1600-talets handböcker för utövande 
av gudstjänst föreskrev att syndare i samband med bekännelse skulle 
betyga sin ånger, be Gud och församling om förlåtelse samt lova bot 
och bättring. 547 Det är detta som fallen vittnar om. Genom att den i 
hjärtat uppväckta ångern visade sig i form av tårar, kunde Gud förlåta 
den begångna synden och människans relation till honom åter bli 
som förut.

När anklagade hade rörts i riktning mot sanning hette det ofta, som 
redan har framgått i ett par citerade utsagor, att de kom till bekännelse. 
I Agneta Jönsdotters fall, som kapitlet inleddes med, tackades Gud 
för det. Efter att Agneta hade kommit till bekännelse sade hon sig 
också gärna vilja dö, eftersom hon därmed inte längre tvivlade på 

545 Voltmer (2016), s. 101-105. Se även Robisheaux (2004), s. 176-180.
546 Rublack (2001), s. 229-230. Samma resonemang genomsyrade förklaringar till att kvinnor som i 

Tyskland stod anklagade för barnamord inte kunde gråta tårar. Se Ulinka Rublack, Magd, Metz’ oder 
Mörderin. Frauen vor frühneuzeitlichen Gerichten (Frankfurt am Main 1998), s. 76-78.

547 Om den uppenbara skriftens utformning, se Oja (1999), s. 215.
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Guds nåd.548 När Nils Johansson erkände sitt tidelagsbrott tackade han 
”Gud at han Kommit till en ren bekiännelse”.549 Det rör sig återigen 
om det slags rörelser som genomsyrade människors förståelse både 
av tillfrisknande och återställd funktionalitet beträffande varsebliv-
ning och medvetande. Att komma till bekännelse var att övervinna 
ett hinder och innebar en återgång till den förutvarande relationen 
till Gud. Genom att bekänna närmade sig de tidigare förhärdade eller 
förhindrade människorna Gud och nåd blev åter en möjlighet. Att 
bevekas till bekännelse innebar alltså att genom beröring komma till 
bekännelse. Ytterligare en bekännelsens kroppsliga återverkan, vilken 
tangerar den här identifierade, var den samvetets avbördan som den 
förstods kunna medföra och som behandlas i nästa avsnitt. Nu skif-
tas därför huvudsakligt fokus från de rättsliga förmaningarna till de 
anklagades bekännelser och vittnens angivelser.

Bekännelse som avbördan
I detta avhandlingens sista empiriska avsnitt ska jag undersöka hur 
bekännelsens återverkan beskrevs av dem som vittnade eller bekände 
inför rätta. Jag kommer därigenom visa att människor kunde göra 
bruk av tinget i harmoniserande syften. Föreliggande avsnitt knyter 
an till resonemanget ovan om bevekande ord och om att komma till 
bekännelse, men även till det uppvaknade samvetets återverkan som 
diskuterades i föregående kapitel. Där framgick hur det dåliga samvetet 
upplevdes plåga dem som hade gjort sig skyldiga till brott eller hade 
vetskap om begågna brott. Där blev det vidare tydligt att Guds hämnd 
kunde upplevas som en eld inuti den enskilde. Med utgångspunkt i 
den levda kroppen kommer jag här påvisa att de som plågades av sina 
samveten kunde söka sig och faktiskt sökte sig till tinget för att inför 
rätta befrias från detta lidande. Min tes är att det var vid tinget som 
samvetets handlingsimpuls kunde ageras ut, varför det i förlängningen 

548 Lima 1670-1672, magi.
549 Björkekind 1738, tidelag. Se även Sveg 1672, magi; Sveg 1675-1676, magi.
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blir möjligt att diskutera ytterligare funktioner som tinget som insti-
tution fyllde för människor som levde under den lutherska ortodoxin.

Utöver att vara ett slags länk till Gud var samvetet som en tving-
ande, fordrande och handlingsgenererande instans i människan. Sam-
vetet krävde att man meddelade sig vid tinget om man hade vetskap 
om begångna synder. Efter att Pär Nilsson begått tidelag och erfarit 
ängslan förstod han att ”at Guds hämd wore öfwer honom, om han 
icke sin missgierning bekände”.550 Och Olof Andersson såg sig nödgad 
att vittna om det tidelag han hade bevittnat, med hänvisning till att 
han ”för sitt Samwete skull eij Kunnat fördöllia [det]”.551 Att omvänt 
hålla inne med vetskap om synd kunde innebära att samvetet fortsatte 
att plåga. Avvaktan kunde vidare medföra att samvetsängslan ökade i 
intensitet. Så beskrev exempelvis Magnus Andersson den ökande sam-
vetsängslans möjligt yttersta konsekvenser som att ”hans samwete icke 
Kunde längre tåla, med mindre han bekiände the af honom begågne 
grofe brått, hwaröfwer han någon tid warit så ängslig, at han warit 
sinnad at i skogen giöra af med sig, så har han tyckt bäst wara, att 
rent ut bekiänna”.552 Det man visste i sitt samvete måste ut. Ett fall 
illustrerar att samvetet var en börda som blev lättare att bära om man 
delade den med en vän, men också att detta inte var tillräckligt för att 
bli helt avbördad. 553 Det kunde vidare vara otillräckligt att bekänna 
för prästerskapet. Det hade tidelagaren Lars Persson först gjort, men 
”som hans samwete ändå eij wille gifwa sig tillfrids, så angaf han dem 
för Länsmannen och flere”.554 Genom att undersöka just utredningar 
av tidelag har Liliequist visat att hemliga bekännelser inte ansågs vara 
tillräckliga för att stilla gärningsmännens kvalande samveten. De var 
tvungna att bekänna inför rätta, inte minst för att därmed också kunna 
få del av avrättningsritualens försonande moment.555 Utifrån de av mig 

550 Willand 1751, tidelag.
551 Sala 1733, tidelag. För ytterligare fall där samvete på olika sätt beskrevs som tvingande och fordrande, 

se Uppsala 1684f, samlagsbrott; Uppsala 1676a, samlagsbrott; Linköping 1680, tidelag; Njurunda 
1689, samlagsbrott; Uppsala 1699, magi; Norrbo 1711, tidelag; Svärdsjö 1720, magi; Trögd 1744, 
tidelag; Skinnskatteberg 1749, tidelag.

552 Arbro 1751, tidelag. Johan Bengtsson beskrev att han ”hos sig funit det hans ängslan blifwit mera 
och större, så har han blifwit tvungen at uppenbara hwad han giort”, se Lagunda 1739, tidelag.

553 Trögd 1686, tidelag. För ytterligare fall där en vän anförtroddes med kännedom om begånget tidelag 
och sedan angav det inför rätta, se Torp 1734, tidelag.

554 Resele 1729, tidelag.
555 Liliequist (1992), s. 105-106.
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undersökta fallen är det emellertid tydligt att den hemliga bekännel-
sens ogiltighet även gick bortom tidelagssammanhanget, för att även 
gälla för de brott som inte hade utförts i syfte att bli avrättad. Erik 
Aborre hade förskrivit sig till Djävulen och i samband med nattvarden 
i tysthet bekänt sitt brott för Gud. Det hade han gjort ”i hopp och 
mening, at Gudh skule willja honom denna synden medh andra af 
nåder förlåta och tillgifwa, fast han icke bekände sig för menniskior”. 
Det hade dock inte hjälpt. Erik hade därför till slut trätt fram inför 
rätta, där han förklarade sig vilja ”fly til Gudz nådh”.556 Samvetets 
handlingsimpuls var tvungen att ageras ut vid tinget. Det var här som 
människor på olika sätt kunde avbördas. Därför hade Brita Persdotter, 
som i sitt samvete visste sig vara oskyldig till det hon anklagades för, 
”längtat att Tinget infahlla skule”. 557

Inför rätta beskrev människor en bred palett av variationer på hur 
de upplevde att samvetet kunde avbördas. Beskrivningarna uppmärk-
sammar de olika sätt som bekännelsen kunde återverka på kroppen 
genom att ett slags harmoni återställdes till följd av bekännelsen. 
Harmonin kunde stavas ro och lisa, lindring och lättnad, men även 
rening. I förlängningen innebar den i regel en återgång till ett förut-
varande tillstånd, som i sin tur möjliggjorde att människor åter kunde 
upptas i nattvardsgemenskapen. Med bekännelse och angivelse kunde 
ro infinna sig för dem som ditintills hade plågats av ängslan. Särskilt 
många av dem som hade bevittnat tidelag och som därefter led av 
ängslan beskrev att ängslan ersattes med ro efter att de hade vittnat. 
Till exempel hade Erik Eriksson ängslats i sitt samvete och inte någon 
”roo hafft innan han fått uptäcka sig för Inspectoren”.558 Men även en 
man som hade gjort en kvinna havande och i lag med henne förgjort 
fostret, angav sig själv och sade att han sedan dess hade haft ”ett så 
stort samwete, att han icke hade ro varken natt eller dag utan ofta var 
tillsinnes att förgöra sig förrän han detta fick uppenbara”.559 Vidare 
kunde samvetsplågade personer som ansattes av Djävulen erfara ro 

556 Norberg 1699, magi. Se även Stockholm 1672, suicidalmord.
557 Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi.
558 Asker 1735, tidelag. Se även Nordmaling 1638, samlagsbrott; Närdingshundra 1683, magi; Rönö 

1699, magi.
559 Enonteki 1703, samlagsbrott, s. 66. Se även Bollnäs 1750, tidelag.
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och slippa att ansättas efter att de hade bekänt.560 Samvetets oroande 
rörelser kunde också lugnas och stillas i och med att samvetet blev 
tryggt av bekännelsen. Flera förklarade att de hade tagit sig till tings, 
både för att själva bekänna eller ange andra, just för att trygga sina 
samveten och, som Per Larsson Guttorm uttryckte sig, kunna ha ett 
”trygt samwette såsom in för Gudz ögon”.561 Efter att de med kvalande 
och oroliga samveten hade bekänt eller angivit och på så vis gjort 
vetskapen om begågna synder vidare känd, befriades de från oro och 
ängslan, för att istället erfara ro och trygghet. För dem vars samveten 
hade smärtat, kunde avbördandets återverkan upplevas som en lisa. 
För Kerstin Andersdotter, som efter att hon hade bevittnat tidelag 
kände ett smärtsamt styng i hjärtat, försvann smärtförnimmelsen efter 
bekännelsen.562 Om Erik Matsson – anförd i föregående kapitel i och 
med att han menade sig ha Guds eld i sig – vittnade kyrkoherden 
apropå dennes ängslan och kval att ”han hafft ingen roo eler lijsa i 
sitt samwete för än han måtte få bekiänna sine synder”.563 I och med 
bekännelsen hade Erik däremot befriats från orons smärta. Genom 
att bekänna kunde samvetets smärta övervinnas.

Många gånger beskrevs bekännelsens kroppsliga återverkan som 
ett slags motpol till den negation som uppvaknade samveten hade 
medfört. Ett par fall vittnar om att bekännelsen medförde en lättnad i 
förhållande till det skuldmedvetna samvete som hade upplevts betung-
ande.564 Bekännelsen kunde innebära att den som hade varit illa till 
freds istället blev ”wäl tillfrids och nögd att döö”, nu när samvetet var 
”lättare […] än förr”.565 Bekännelsen kunde innebära befrielse. Mads 
Nilsson, som hade mördat sin svärfar och initialt hävdat att hans hus-
tru hade varit delaktig i mordet, friade henne slutligen på rätteplatsen 
för att fria sitt eget samvete: ”iag Klagar icke på min hustru, utan 

560 Uppsala 1669, magi; Norberg 1699, magi; Offerdal 1696a, tidelag; Viske 1724, tidelag.
561 Jukkasjärvi 1725-1726, dödsolycka, s. 217. Se även Stockholm 1690, samlagsbrott; Jukkasjärvi 1712, 

mord/dråp; Jukkasjärvi 1715-1716, mord/dråp; Kulling 1747, tidelag.
562 Rasbo 1716, tidelag.
563 Lyhundra 1702, magi. I liknande ordalag beskrev ett förskräckt vittne till tidelag att ”Gud wet bäst 

huru förskräckt och ängslig, jag då blef, kunnandes intet hafwa nogon roo eller lisa I mitt samwete 
Innan Jag nogra dagar derefter uppenbarade denna förmälte gierningen”, se Väne 1723, tidelag. Se 
även Lima 1722, magi.

564 Snevringe 1685, samlagsbrott; Norberg 1699, magi; Skedevi 1748, magi.
565 Älvkarleby 1711, tidelag.
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berättar sanningen, på det iag må liborera mit samwete”.566 En rättslig 
förmaning, riktad mot en för mord anklagad man, kastar ljus på hur 
detta slags befrielse kunde gå till. I utbyte mot bekännelse, men bara 
då, kunde den presumtive mördaren förvänta sig ”nåd och barmhär-
tighet af Gud, som iämwähl medlijdande hoos menniskor, lijsar och 
frijar sitt samwete”.567 På liknande sätt som kvinnor under barnsbörd 
uppfattades befrias från förlossningsvånda genom att bekänna, kunde 
de som tyngdes av sina samveten befrias från dessa bördor av att 
bekänna. Och om ett kvalande samvete över bevittnad eller begången 
synd innebar att man upplevde sig som oren, kunde angivelse eller 
bekännelse ha renande verkan. Så vittnade till exempel Karin Mats-
dotter, som hade kommit på Pär Svensson i tidelag och faktiskt ingripit 
för att hindra honom, att hon hade uppmanat honom gå till tings och 
”giöra dig reen och frij derifrån”.568 Tidelagsbrottets orenhet vändes 
även till sin motsats i ett fall där den anklagade, Jöran Jonsson, friade 
sig från rykte om brottet med hänvisning till att han ”uti sitt samvete 
weet sig alldeles reen och obesmittad”.569 Renhetstematiken gick igen 
även när andra brott avhandlades inför rätta. Också andra fall låter 
förstå att människor nyttjade tinget i syfte att rena sina samveten.570 
Tematiken knyter an till de bekännelsens eskatologiska aspekter som 
identifierades i föregående avsnitt, det att det gällde att ta tillfället i 
akt och bekänna innan det var för sent. En rättslig förmaning lät en 
för magi anklagad kvinna tydligt förstå att om hon försummade att 
bekänna, riskerade att hon förbli ”en skämd människia i alla sina livs-
dagar”.571 Att vara befläckad i sitt samvete innebar att någonting stod 
i vägen för den möjliga saligheten. När Maria Lind slutligen bekände 
sitt brott, ansågs hon ha begripit att hon vid lögn satte sitt efterliv på 
spel: ”När hon bekiänner sin Synd här i tiiden så hopas hon få ett 
reent samwete i ewigheten”.572 Rena samveten i det här livet var en 

566 Jukkasjärvi 1710, mord/dråp, s. 168. Se även Uppsala 1628, samlagsbrott; Siende 1674, tidelag; 
Uppsala 1685a, samlagsbrott; Ulleråker 1734, magi.

567 Uppsala 1696, mord/dråp, s. 80.
568 Tveta 1715, tidelag.
569 Offerdal 1696b, tidelag, s. 179. En för tidelag anklagad man beskrev det som att han efter att samvetet 

vaknade försattes i vånda och därmed inte längre var ”den samma Kroppen som är föd till wärden 
utan en Diefwell och orena Kropp”, se Kind 1702, tidelag.

570 Hedemora 1749, magi. Se även Uppsala 1685c, samlagsbrott.
571 Uppsala 1630, magi.
572 Enköping 1728, magi.
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förutsättning för framtida frälsning och genom att bekänna vid tinget 
kunde människor rena sina samveten.

I tysk forskning har betydelsen av renhet i tidigmodern tid på senare 
år diskuterats och framhävts som särskilt viktig för att förstå periodens 
samhällen och de som levde då. Själva konfessionaliseringsprocessen 
har exempelvis omtolkats som en process av inte bara strävan efter 
konfessionell enhet, utan även efter renhet. Detta ledmotiv tog sig 
uttryck på både individuell och samhällelig nivå. Enskilda personer 
strävade efter renhet, liksom skapandet av rena samhällen eftersträ-
vades kollektivt. Renhet innebar, bland annat, återgångar till rena 
ursprung.573 När människor inför rätta uttryckte önskan om renade 
samveten, kan det också tolkas just som uttryck för strävan efter att 
återgå till förutvarande tillstånd, det vill säga till tiden innan de blev 
medvetna om egna eller andras synder och därmed blev orena. Genom 
att komma till bekännelse och rena sig vid tinget, kunde de övervinna 
de hinder som synd och dåligt samvete hade ställt i vägen i deras 
relation till Gud, så att denna skadade relation kunde återupprättas. 
Detta visar sig inte minst i den ofta uttryckta förhoppningen att efter 
bekännelse åter få upptas i nattvardsgemenskapen. I flera fall hade 
anklagade personer uteslutits från att delta i nattvarden fram tills 
dess att de hade tillstått sina brott.574 Dylik uteslutning har i tidigare 
forskning visats vara ett villkorat och tillfälligt påtryckningsmedel. 
Det syftade till att de uteslutna skulle förstå, ångra och bekänna sina 
begångna synder. Genom att tillfälligtvis utstötas skulle det sedan 
vara möjligt att åter vinna inträde i gemenskapen.575 Flera fall vittnar 
explicit om att det var just i nattvardsgemenskapen som man sökte 
återupptas efter att ha avbördats vid tinget.576 Enligt Rudolf Schlögl 

573 Peter Burschel, Die Erfindung der Reinheit. Eine andere Geschichte der Frühen Neuzeit (Berlin 2014), 
s. 18-19, 23-32; Valentin Groebner, Wer redet von der Reinheit? Eine kleine Begriffsgeschichte (Wien 
2019), s. 39-40.

574 Se ex. Mora 1686, magi; Malung 1714, magi; Stora Tuna 1722b, magi. Det ansågs vidare vara en 
allvarlig överträdelse att ta del av nattvarden innan ens ärende hade avslutats vid tinget. För fall där 
detta aktualiserades, se Offerdal 1700, övrigt.

575 Se ex. Andrew Spicer, ”’L’Evesque en soit adverty.’ Excommunication in the Exile Congregations”, 
i Raymond Mentzer, Françoise Moreil & Philippe Chareyre (red.), Dire l’interdit. The Vocabulary of 
Censure and Exclusion in the Early Modern Reformed Tradition (Leiden 2010); Sara Beam, ”Consistories 
and Civil Authorities”, i Charles H. Parker & Gretchen Starr-LeBeau (red.), Judging Faith, Punishing 
Sin. Inquisitions and Consistories in the Early Modern World (Cambridge 2017).

576 Se ex. Stockholm 1690, samlagsbrott; Kautokeino 1704, samlagsbrott; Nås 1708, magi; Ulleråker 
1734, magi.
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utgjorde nattvardsgemenskapen den primära sociala gemenskapen  
i det tidigmoderna Europa.577 Den var ett uttryck för de troendes 
gemenskap med varandra och med Kristus. Därom vittnar både de 
postillor, som Brilkman har undersökt, och de förarbeten till 1686 års 
kyrkolag, som Malmstedt har studerat. För att få delta i nattvarden 
krävdes att deltagaren hade ett rent och försonligt hjärta.578 Och ett 
sätt att rena hjärtat på, för dem som var ovärdiga på grund av aggande 
eller orena samveten, var att bekänna inför rätta. Maria Larsdotter 
trädde exempelvis fram och angav sig för att ha fött ett utomäkten-
skaplig barn, inte bara med hänvisning till sitt ”Samwetz aggande”, 
utan även med begäran att hon ”får stå sitt Straff och att hon sedan 
måtte komma till Kyrkiones frijheeter igen”. Det förutvarande tillstån-
det av att vara utesluten från att delta i nattvarden betecknade hon 
som att stå ”uthom kyrkia”.579 För att få komma tillbaka krävdes att 
bekännelsen kom ur hjärtat och förenades med stadig tro på Gud. Det 
låter den rättsliga förmaningen mot Margareta Olsdotter förstå. Hon 
uppmanades mena bekännelsen ”af hiertat” samt ”rädt uth bekänna, 
bedia gudh, och medh en stadig tro hålla sig till honom”. Gjorde hon 
det, ”så togo han henne wäll igen”.580 På liknande sätt förmanades 
Olof Persson, som hade förbundit sig med Djävulen, att han i utbyte 
mot bekännelse kunde hoppas på att åter ”i nådher hos Gud och 
menniskior blifwa antagen”.581 Den person som genom bekännelsen 
återintegrerades i kyrkans gemenskap slapp att gå som ”hedning” 
utanför den, som Elin Nilsdotter uttryckte sig när hon angav sig själv 
och bad om att få undergå straff.582 I en begreppshistorisk analys har 

577 Rudolf Schlögl, Anwesende und Abwesende. Grundriss für eine Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit 
(Konstanz 2014), s. 198-199.

578 Malmstedt (2002) s. 142; Brilkman (2013) s. 104-107.
579 Snevringe 1693, samlagsbrott. I ljuset av det blir det begripligt varför Rasmus Holmqvist, som i 

föregående kapitel citerades för sin utsaga om att han hade blivit rörd i samvetet av att lyssna till 
predikan, sedermera inför rätta vädjade om att bestraffas för sitt och att han ”åstundandes ingenting 
högre än få lida straff för sin giärning”, se Bräkne 1731, tidelag.

580 Vika 1699, magi.
581 Oppunda 1704, magi. Se även Revsund 1673, mord/dråp; Trögd 1695, magi. Tillika omilda personer 

som levde i hat och avund var därför tvungna att förlikas inför rätta innan de åter fick ta del av 
Kristi lekamen. För exempel på det, se Siende 1614, magi; Jukkasjärvi 1706-1707, mord/dråp. Efter 
avbördan inför rätta blev det åter möjligt att, som det hette i ett fall, ”gå till Gudz bord” eftersom 
det var påbjudet, som Olof Olsson uttryckte det när han riktade anklagelser om magi mot en kvinna, 
att först ”förlijka sig med sin broder, och sedan offra sin gåfwo på altaret”, se Oland 1700, magi.

582 Kautokeino 1729, barnamord, s. 66. För rättslig förmaning om att den bekände hade ”Guds Nådh 
och wänskap att förwänta, men obekänd aldrigh”, se Lima 1670-1672, magi.
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Reinhart Koselleck visat att hedningen, till skillnad från kättaren, är 
att betrakta som ännu-inte frälst istället för inte-längre frälsnings-
bar.583 För hedningar som Elin fanns det hopp om och möjlighet till 
återintegration och sedan frälsning. Men härför krävdes att de tog sig 
till tings och avbördade sig. Efter att ha bekänt och avbördats, kunde 
det förhållande till Gud och medmänniskor som medvetenheten om 
synd hade rubbat och befläckat göras god igen. Bekännelsen kunde 
medföra renande försoning.

Jag vill avslutningsvis knyta an till de i det inledande kapitlet 
anförda ansatserna inom rätts- och känslohistorisk forskning som 
har efterlyst undersökningar av hur den tidigmoderna rätten fyllde 
känsloreglerande funktioner för människor.584 Jag vill även återknyta 
till den i samma sammanhang anförda forskning om vilka funktioner 
som tinget som institution fyllde för människor i det tidigmoderna 
Norden. I ljuset av att kvinnor och män sökte sig till tings för att lösa 
konflikter och reglera relationer, anförde jag i inledningen att tinget 
har liknats vid en social arena och ett folkligt forum för konfliktlösning. 
Liknelserna grundar sig i att det ägde rum inför tingsmenigheten och 
i kraft härav var performativt och kunde åstadkomma förändring.585 
Att människor använde sig av tinget och dess performativa kraft kan 
med fördel illustreras av att de här sökte återupprätta ifrågasatt ära 
och sårad heder. Heder och ära höll de mellanmänskliga relationerna 
samman och betydelsen av att erkännas som ärbar person kan inte 
överskattas. Om en persons heder och ära hade kränkts eller ifråga-
satts, kunde vederbörande emellertid ta saken till tinget och där få 
återupprättelse. Återupprättades hedern kunde så de sociala relatio-
nerna, förhoppningsvis, återgå till att vara som tidigare.586 Samma 
slags processer förstods äga rum i kroppen när människor avbördade 
sig vid tinget. Som pendang till den återupprättade äran och den 

583 Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen 
Sprache (Frankfurt am Main 2006), s. 277.

584 Kounine (2017); Harrington (2017). 
585 Österberg (1991); Österberg (1992); Lennartsson (1999), s. 27-28; Lindstedt Cronberg, (1997) s. 

41; Österberg, Lennartsson, Naess (2000), s. 256-257. Liknelserna vid arenor har sin grund i att 
tinget ägde rum offentligt och att man hade åhörarna i åtanke. För diskussioner av offentligheten, 
se ex. Kenneth Johansson, ”Rättens ansikten. Ett svenskt härad under stormaktstiden”, i Sten Åke 
Nilsson & Margareta Ramsay (red.), 1600-talets ansikte (Nyhamnsläge 1997), s. 489; Clementsson 
(2016), s. 29. 

586 Se ex. Karlsson Sjögren (1998), s. 182-191.
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därtill knutna återintegrationen i de ärbaras gemenskap, menar jag att 
människor kunde använda tinget i harmoniserande och försonande 
syften. Genom att bekänna kunde de avbördas sina betungande, 
kvalande och orena samveten. Härigenom försonades de med med-
människor och Gud och kunde åter upptas i gemenskapen med dessa. 
Tinget fyllde därmed fler funktioner än som tidigare har påvisats. 
Det var också en arena för samvetets avbördan, för religiös försoning 
och för den till denna knutna sociala återintegrationen. I relation till 
bekännelsen relaterade kroppen i förlängningen till både samhället och 
Gud, eftersom kroppslig harmoni var beroende av att relationerna till 
dessa var harmoniska.

I ljuset av att man kunde försonas med Gud genom att träda inför 
rätta, blir det slutligen också begripligt varför Per Larsson Guttorm 
menade att Gud hade övergivit honom i samband med att han för-
skräcktes av att Thomas Larsson Herman hade drunknat framför hans 
ögon. Efter att han hade undsluppit sig att ”iag tror at Gudh nu 
intet är med mig mera” hade fallet hamnat inför rätta. Väl vid tinget 
förklarade han vad han hade menat med de ödesdigra orden: ”det 
hans mening warit som af denne förskräckeliga synen war intagen, at 
han ment det Gudh skall warit wiken ifrån honom med sin Nådiga 
närwarelse, efter han skall sett en sådan Olycka för sina Ögon”.587 
Genom att han avbördade sig vid tinget kunde relationen till Gud 
återupprättas och så kunde han, förhoppningsvis, på nytt erfara Guds 
nådiga närvaro.

Sammanfattning 
För att besvara kapitlets fråga om hur människor förstod att kroppen 
fungerade i relation till den rättsliga bekännelsen, undersöks i kapitlet 
tre kontexter där sambanden dem emellan beskrevs. I kapitlets första 
avsnitt, om bekännelser inhämtade under barnsbörd, framgår att Gud 
uppfattades ha sanktionerat förlossningssmärtan samt vara den som 

587 Jukkasjärvi 1725-1726, dödsolycka, s. 241-242.
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förlöste kvinnor från smärta och barn, i utbyte mot att de bekände 
vilka som var fäder till deras barn. Medierad genom deras bekännelser, 
genom vilka de visade sig ha rätt tro, manifesterade sig så Guds verkan 
på deras kroppar. Tendensen att Gud förstods återverka på kroppen i 
samband med bekännelser går igen även i kapitlets andra avsnitt. Det 
behandlar de rättsliga förmaningar som riktades mot anklagade som 
ansågs vara förhindrade att bekänna. Förhindret kunde dels förklaras 
med hänvisning till att de anklagade hade förhärdade hjärtan, dels med 
att Djävulen utövade påtryckningar på dem. Genom att förmanas med 
hjälp av berörande ord skulle de som på olika sätt var förhindrade mju-
kas upp, för att därefter kunna bekänna sina brott. I kapitlet fördjupas 
därmed den förståelse av samvetet som blottläggs i föregående kapitel. 
Sanningen om begångna synder ansågs finnas i hjärtat hos anklagade, 
varför gudliga ord som uppfyllde de anklagades hjärtan kunde mjuka 
upp dem, så att sanningen kunde komma i dagen. Och den uppmju-
kande rörelsen förväntades vara synlig på kroppens utsida genom de 
anklagades botfärdiga tårar. Rörelsen mot bekännelse möjliggjordes av 
att orden uppfattades stå i förbindelse med Gud, som på så vis hjälpte 
människor till bekännelse. Genom att efter beröring bekänna, kunde 
de närma sig Gud och röra sig bort från Djävulen. Även i kapitlets 
tredje avsnitt framgår att bekännelse och kropp relaterade till varandra 
genom att relatera till Gud. Där visar jag att människor kunde söka 
sig till tings, både för att ange sig själva och andra, som ett sätt att 
närma sig Gud. Avsnittet bygger vidare på föregående kapitels reso-
nemang om hur samvetet vaknade. Här påvisas hur samvetet tolkades 
i handlingsgenererade termer och att bekännelsen vid tinget kunde 
medföra avlösning från samvetets börda. Bekännelser möjliggjorde 
därmed återgångar till förutvarande tillstånd, till innan samvetet gjorde 
människor ovärdiga att delta i nattvarden. Efter bekännelse kunde 
de därför åter upptas i nattvardsgemenskapen. På dessa sätt förstod 
människor under ortodoxin bekännelsens återverkan på kroppen i 
relation till Guds verkan. Enligt dem var det Gud som förlöste barn, 
som mjukade upp förhärdade hjärtan och det var i viss mån inför 
honom de avbördade sina samveten vid tinget. Tinget kunde därmed 
fylla religiöst försonande funktioner för dem.
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Tillbakablick på utgångspunkter och resultat
Föreliggande avhandling inleds med ett referat ur ett rättsfall från 
1715. I det utgör blod, kött och tårar beståndsdelar i hur ett missfall, 
havandeskapsrester och ett kroppsligt tecken på oskuld skildrades 
inför rätta. I fallet beskrivs vidare att en havande kvinna kunde lida 
missfall av en förskräckande syn, att havandeskapsrester värderades 
och hanterades med hänsyn till hur mänskliga de såg ut samt att 
Gud kunde ingripa i människors tillvaro. Ur olika perspektiv belyser 
fallet både hur människor förstod att kroppen fungerade och hur 
det var att existera som kropp under den lutherska ortodoxin, en tid 
präglad av strävan efter religiös enhet och salighet. Det är ingången 
till avhandlingens syfte: att undersöka hur människor i Sverige förstod 
att deras kroppar fungerade under den lutherska ortodoxin, cirka 
1600–1750. Frågor om kroppslig funktion var under denna tid ämne 
för fysiologiska vetenskaper. Angränsande ämnen har därför framfö-
rallt undersökts inom idé- och medicinhistorisk forskning. Här har 
kroppen å ena sidan undersökts som ett medicinskt forskningsobjekt, 
å andra sidan som ett erfarande sjukdomssubjekt, ofta med empiriskt 
avstamp i hur personer i samhällets högre skikt förmedlade sjuk-
domsupplevelser i korrespondens med läkare. Med galensk humoral-
patologi och aristotelisk affektlära som primära tolkningsscheman har 
uppfattningar av kroppen som ett slags vätskebaserad enhet påvisats. 
Kroppen tolkades vara öppen för omgivningens påverkan och dess 
kroppsvätskor behövde vara flödande för att den skulle fungera. De 
breda folklagrens förståelse av kroppen har dock, av olika anledningar, 
förbisetts. Ibland har den antagits överensstämma med den medicin-
ska vetenskapens förklaringsmodeller, ibland har den inte förmodats 
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efterlämna spår i bevarade källor. Det finns därmed inte någon samlad 
undersökning av folkflertalets kroppsförståelse och dess betydelse 
för människans tillvaro i mera vardagliga sammanhang. Genom att 
gå utanför en medicinsk kontext och istället undersöka rättsliga 
protokoll, i vilka människor beskrev kroppsliga upplevelser, är det 
emellertid möjligt att nå kunskap om deras förståelse av kroppen 
och dess betydelse för existensen. Föreliggande undersökning baseras 
därför på 789 rättsliga utredningar av religiöst konnoterade brott: av 
mord, dråp och självmord, av samlagsbrott och barnamord, av magi 
och tidelag. Till följd av att gärningarna inbegripna i dessa brott berör 
kroppen och att de innebar allvarliga förbrytelser mot Guds bud, 
genererar utredningar av dem både utsagor om kroppsliga upplevel-
ser och om tillvarons religiösa aspekter. De ger på så vis insyn i den 
kroppsliga tillvaron under den lutherska ortodoxin. För att analysera 
denna närmas källmaterialet med ett fenomenologiskt perspektiv. De 
övergripande teoretiska antagandena är att människans existens är 
grundad i hennes kropp och att kroppen är själva förutsättningen 
och utgångspunkten för hur hon upplever och förstår sig själv, andra 
människor och sin omvärld. De övergripande metodologiska anta-
gandena är dels att rättsliga utsagor håller sig inom ramarna för det 
troliga och möjliga, dels att de beskrivningar av upplevelser som dessa 
utsagor innehåller vittnar om hur människor förstår kroppen och 
tillvaron. Undersökningens övergripande ämne undersöks i fem tema-
tiska kapitel, utformade för att fånga in både fysiologiska ämnen om 
kroppen och aspekter av tillvaron. Livsprinciper, sjukdom och hälsa, 
varseblivning och medvetande samt religiös påverkan ägnas därför var 
sitt kapitel. Det sista empiriska kapitlet, om kroppen i förhållande till 
rättsliga bekännelser, motiveras av källmaterialets rättsliga karaktär 
samt av att tidigare forskning har påvisat att tinget kunde fylla olika 
funktioner för människor i tidigmodern tid. Efter att ha summerat 
respektive kapitels huvudsakliga resultat och kontrasterat dessa mot 
tidigare forskning, ska jag i det här kapitlet syntetisera slutsatserna 
och diskutera hur människor förstod att kroppen fungerade under 
den lutherska ortodoxin.

Undersökningen börjar med livets början. ”Livets fysiologi” handlar 
om livsprinciper. I kapitlet framgår att en blivande kropp bildades ur 
blod i livmodern, men att den först efter att etappvis ha uppfyllt tre 
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kriterier ansågs och värderades som mänsklig och levande. Fostrets 
första rörelse i livmodern, kvicknandet, utgjorde det första kriteriet. 
Här stämmer mina slutsatser överens med tidigare undersökningar 
av hur kvinnor upplevde och tolkade havandeskap i tidigmodern tid. 
I kontrast till dem som har tolkat kvicknandet som sammanfallande 
med att fostret tänktes utrustas med själ, ger min tolkning emellertid 
vid handen att fostret i samband med den första rörelsen eventuellt 
uppfattades utrustas med ande, för att besjälas först i ett senare skede. 
Ingjutande av helig Ande kan ha ansetts betinga kvicknandet, men sjä-
len behövde därmed inte ha fogats till fostret. Det vittnar hanteringar 
av havandeskapsrester och förtidigt födda barn om. För att fostret 
skulle animeras med själ var ytterligare två kriterier nödvändiga att 
uppfyllas. Det gör det anlagda perspektivet på det rättsliga materialet 
synligt. Någorlunda fast och mänsklig form, som gjorde att fostret 
var något så när livsdugligt utanför livmodern, var ett andra kriterium 
för att ett foster skulle anses och värderas som mänskligt. Avhängigt 
detta andra kriterium var sedan det tredje kriteriet på liv: att födas 
vaket. Först i och med medvetande utanför livmodern bedömdes det 
nyfödda barnet vara besjälat. Först då värderades det som en mänsklig 
person som kunde komma ifråga för frälsning och upptagande i de 
troendes gemenskap. Ande och själ aktualiseras sedan på nytt när 
övergången från levande till död kropp utforskas. Inför rätta beskrevs 
själva döendet som ett successivt avtagande i livskraft och kroppsliga 
förmågor, vilket bland annat manifesterade sig i avtagande rörlighet. I 
anslutning till undersökningar av mekanistiska kroppsmodeller skulle 
den avtagande rörligheten som tecken på stundande död kunna tolkas 
i mekanistiska termer av död som uppstannad rörelse. Det i samman-
hanget undersökta källmaterialet ger dock inte stöd för att folkflertalet 
omfattade en liknande förklaringsmodell. Människor föreställde sig 
istället slutgiltig död i religiösa termer och som en process som skulle 
föregås av andliga förberedelser. För dem var döden ett åtskiljande 
mellan kropp och själ i och med att andningen upphörde, i alla fall om 
den döende människan var andligt förberedd. En levande människo-
kropp uppfattades som en sammansättning av materia och immateriell 
själ, vilken behövde vara förenad med den kroppsliga formen för att 
den skulle kunna anses levande. Från och med att denna religiösa 
livsprincip etappvis fogades till formen uppfattades människan som 
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levande, fram tills dess att hon slutade att andas och livsprincipen 
skiljdes från kroppen.

Med konturerna av den levande kroppens början och slut tecknade, 
undersöks i ”Sjukdomens fysiologi” hur människor förstod den levda 
kroppen i sjukdom och hälsa. I kapitlet uppmärksammas för det första 
det förhärskande sjukdomsbegreppets bredd. Människor uppfattade 
sig själva och andra som sjuka när de på olika sätt befann sig i tillstånd 
av existentiell annanhet, under vilka kroppen inte fungerade som den 
brukade göra. Särskilt nytt i förhållande till tidigare forskning är det 
att de upplevde att de var sjuka när de var förhindrade i sin rörlighet 
och inte kunde använda sina förmågor som vanligt, exempelvis vid 
arbete. I kapitlet framgår vidare att människor förklarade insjuknande i 
termer av yttre påverkan och att de på så vis anslöt sig till en ontologisk 
sjukdomsuppfattning, enligt vilken sjukdomar som väsen kunde ta sig 
in i kroppen på olika sätt. Den inför svensk rätt refererade förståel-
sen av sjukdom gick emellertid bortom detta ramverk, såsom det har 
skildrats i tidigare forskning. Här beskrevs hur dessa väsen verkade 
genom omgivningen och dess element på ett sätt som inte tidigare har 
uppmärksammats, men som inte heller vittnar om en humoralpatolo-
gisk sjukdomsförståelse. De omgivande elementens sjukdomsalstrande 
påverkan förklarades följa på att immateriella väsen hade använt sig av 
dem för att ta sig in i kroppen. Den förklarades däremot inte med hän-
visning till att elementen hade förorsakat att flöden av kroppsvätskor 
hade hindrats eller stannats upp. I kapitlet framgår vidare att botande 
av sjukdom var som ett slags omintetgörande av sjukdomsväsens ver-
kan. Bot företogs ibland genom att magiska och religiösa formler lästes 
över de sjuka, ibland genom att platser för insjuknande återbesöktes. 
På så vis kunde sjukdomsväsen drivas ut och i vissa fall avstjälpas på 
den plats varifrån de kom. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande 
människors förståelse av tillfrisknande och påvisar därigenom olikheter 
i förhållande till medicinhistoriska förklaringsmodeller. Harmoniska 
och balanserade flöden av kroppsvätskor har tidigare betonats som den 
friska kroppens kännetecken. I kapitlet framgår istället att människor 
framförallt upplevde tillfrisknande som återgångar till förutvarande 
tillstånd, till tiden innan sjukdomar omdefinierade deras tillvaro och 
då kroppen fungerade och kunde användas som vanligt. Sammantaget 
blir det i kapitlet uppenbart att det inte är giltigt att beteckna den av de 
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bredare folklagren omfattade sjukdoms- och kroppsförståelsen såsom 
grundad i en humoralpatologisk tradition. För dem var kroppen inte 
primärt en ”vätskebaserad enhet”. Här skiljer sig mina slutsatser från 
bland andra de medicinhistoriker som har visat att denna förståelse, 
visserligen i omformad tolkning, omfattades av breda samhällsskikt i 
exempelvis Tyskland. Här skiljer de sig även från Michael Stolbergs. 
Enligt honom var den allmänna kroppsförståelse som människor i 
det tidigmoderna Europa anslöt sig till monistisk och utgick ifrån 
temperamenten som överordnad förklaringsprincip för hur de uppfat-
tade sina egna och andras kroppar. Jag påvisar istället en funktionell 
och ändamålsenlig sjukdomsförståelse, med utgångspunkt i de behov 
människor hade av att kunna använda sina kroppar.

Liknande resonemang utvecklas i ”Varseblivningens och medve-
tandets fysiologi”, där beskrivningar av upplevda varseblivnings- och 
medvetandeprocesser står i fokus. Inför rätta beskrev människor i 
regel förnimmelseprocesser genom att relatera varseblivningens 
affektiva återverkan. Redan här visar sig därmed rättsliga utsagor som 
fruktbara källor för att undersöka hur man i tidigmodern tid tolkade 
både sinnliga och känslomässiga upplevelser med grund i kroppen. I 
kapitlet framgår att människor uppfattade att affektiva rörelser utgick 
från hjärtat och innebar att blod strömmade dit från kroppens delar 
samt att detta, genom förkroppsligande, kunde vara avläsbart på dess 
bleknade utsida. I och med det är det visserligen tydligt att både män 
och kvinnor var uppmärksamma på inre vätskeflöden. Men dylika 
blodflöden aktualiserades huvudsakligen när affektiva upplevelser 
beskrevs eller avlästes av andra, inte när sjukdomar skulle förstås 
och förklaras. Med hänvisningar till samma blodflöden mot hjärtat 
förklarade kvinnor hur missfall kunde framkallas av förskräckande 
förnimmelser. Kapitlets resultat kontrasterar därmed tidigare under-
sökningar av havande kvinnors särskilda mottaglighet för förnimmel-
ser som, i anslutning till hur den aristoteliska affektläran förklarade 
fenomenet, har visat att förskräckande intryck tänktes inpräntas på 
deras föreställningsförmåga och via denna på fostret. Ur de upplevda 
orsakssamband som kvinnor beskrev inför rätta framgår istället att de 
förstod att de affektiva rörelsernas påverkan på blodflödet innebar att 
det närande flödet till fostret uteblev. Överhuvudtaget beskrevs varken 
förnimmelse- eller medvetandeprocesser fungera i samverkan med 
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olika själsskikt och de till dem knutna förmågorna, såsom nämnda 
affektlära angav. Istället återgav människor de kännbara följderna av 
att ha förnummit. Inte heller när de medvetandeprocesser som föran-
ledde handling refererades, gjorde de omvägar via själens delar. Även i 
dessa sammanhang tog de fasta på förnimbara skeenden. När påverkan 
på medvetande och vilja beskrevs, förmedlades upplevelser av påver-
kan på särskilt två säten för medvetandet, sinnet och förståndet, och 
hur dessa hade genererat handling. Människor förstod sinnet som ett 
säte för intentioner, vilket relaterade till tankar genom att tanken var 
som ett stoff som kunde komma utifrån, uppfylla sinnet och aktivera 
handlingsimpulser. För dem var förståndet ett säte för förmågan att 
skilja ont från gott och rätt från fel. Förståndet stod i ett särskilt för-
hållande till religionen. Förhindrades förmågan att förstå Guds ord 
kunde förmågan att använda förståndet försvagas. Dylika iakttagelser 
mynnar avslutningsvis ut i en diskussion av hur förmågor för varse-
blivning och medvetande förstods förhålla sig till varandra i termer 
av delar som behövde vara tillgängliga och användbara. Tillsammans 
och i koordination kunde de då utgöra en fungerande helhet. Även 
när dessa förmågor var försvagade eller ur funktion talade människor 
om eftersträvade återgångar till förutvarande och fungerande tillstånd. 
Härigenom identifieras också beträffande förnimmelser och medve-
tande en funktionell förståelse, med utgångspunkt i människors behov 
av att ha tillgång till fungerande förmågor för att kunna förnimma, 
förstå och handla.

Fjärde kapitlets ämnen utvecklas i det efterföljande. ”Religionens 
fysiologi” handlar om hur människor förstod att deras förmågor att 
bli varse och att deras medvetande fungerade i relation till religiös 
påverkan. Undersökningar av religiösa brott och förseelser har visat 
att människor under den lutherska ortodoxin omfattade en strängt 
religiös världsbild. En av dess bärande beståndsdelar var att det i 
världen pågick en frälsningshistorisk kamp mellan Gud och Djävulen, 
men där det också fanns utrymme för diffus, transcendent påverkan. 
I kapitlet görs tydligt att människor rentav förstod både den sinn-
ligt förnimbara världen och den egna kroppen som platser för ett 
slags kamp som primärt utkämpades mellan Gud och Djävulen, men 
där också obenämnda onda entiteter förekom. Därmed påvisas en 
kontrast till hur de lärda föreställde sig att kampen om människans 
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viljemässiga handlingar fördes mellan hennes sensitiva och rationella 
själ. Inför rätta var det mer relevant för människor att tala om köttet 
som syndade än om lidelser i den sensitiva själen. De beskrev därvid 
hur Djävulen dels kunde visa sig i mänsklig skepnad för att mana dem 
till synd, dels kunde påverka deras medvetande genom att överföra 
tankar på synd till det. Häremot kunde emellertid Gud tillbedjas, så 
att Djävulens verkan både i sinnevärlden och på kroppen avvärjdes. 
Tidigare undersökningar av hur Djävulen tänktes förmå människor att 
synda har främst beaktat kyrkligt material och visat att hans inflytande 
huvudsakligen yttrade sig i att han frestade och anfäktade dem som på 
olika sätt var försvagade till kropp eller ande. I kontrast till det framgår 
i kapitlet att mottaglighet för hans påverkan sällan förklarades med 
hänvisning till särskilda tillstånd. Risken att utsättas för den uppfatta-
des istället som en möjlig aspekt av tillvaron under ortodoxins tidevarv. 
Istället för att de teologiska nyckelbegreppen frestelse och anfäktelse 
tillgreps, förmedlade människor hur de hade upplevt diabolisk påver-
kan i subtila och varierande termer av olika slags förnimmelser. På så 
vis framhävs den upplevelsebaserade förståelsens nyanser. I kapitlet 
blir det vidare tydligt hur människor uppfattade att Guds försyn ver-
kade i världen. Den kunde ta sig uttryck i att särskilda förnimmelser 
tolkades ha varnande innebörder. Framförallt framgår emellertid att 
deras relation till Gud ägde rum i deras samveten som, enligt dem, 
fanns i hjärtat. Detta medvetande om synd och skuld kunde därför 
göra sig kännbart vid predikan och nattvard. Upplevelser av samvetets 
agg och kval tolkades som uttryck för att hinder stod i vägen för möjlig 
frälsning. Allt som allt blir det därmed tydligt att, för att som historiker 
på ett meningsfullt sätt närma sig förståelsen av kroppen under den 
lutherska ortodoxin, måste religionen beaktas.

I ”Bekännelsens fysiologi” vidareutvecklas resonemangen om till-
varons religiösa aspekter och den frälsningshistoriska förståelsen av 
denna. Genom tre delstudier analyseras hur människor förstod att 
kroppen fungerade i förhållande till rättsliga bekännelser. Sammanta-
get framgår att detta förhållande i förlängningen relaterade kroppen till 
Gud och att även i samband med bekännelser upplevdes kroppen som 
en plats för en frälsningshistorisk kamp. I ett första avsnitt behand-
las bekännelser under barnsbörd. I kraft av att förlossningssmärtan 
tolkades vara sanktionerad av Gud, förstods den födande kvinnans 
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kropp som en plats där Guds verkan kunde manifestera sig. Han för-
löste henne från barn i utbyte mot hennes bekännelse, varigenom 
hon visade sig förbli i tron. I ett andra avsnitt undersöks de rättsliga 
förmaningar som riktades mot dem som ansågs vara förhärdade och 
till följd av det förhindrade från att bekänna. Förmaningarna syftade 
till att beröra dem. Hårda hjärtan skulle genom beröring mjukas upp, 
så att de förhärdade skulle kunna bekänna sina synder. De berörande 
orden uppfattades stå i förbindelse med Gud, som alltså ytterst var 
den som hjälpte fram de skyldiga till bekännelse. Den uppmjukande 
inre rörelsen mot skuldmedvetande förväntades vidare vara synlig på 
kroppens utsida, i form av de berördas botfärdiga tårar. Härigenom 
påvisas en allmän och vardaglig giltighet för ett fenomen som hittills 
har tolkats vara förbehållen de kvinnor som stod anklagade i 1500- 
och 1600-talens häxprocesser. I ett tredje avsnitt undersöks, slutligen, 
människors bevekelsegrunder för att träda inför rätta med angivelser 
och vittnesmål. Där framgår att tingets kvinnor och män kunde söka 
sig till tings för att ange sig själva eller andra som ett sätt att omin-
tetgöra det plågande samvetets verkan. Bekännelser vid tinget kunde 
medföra avlösning från samvetets börda och möjliggöra återgångar till 
förutvarande tillstånd, till innan samvetets aggande gjorde sig kännbart 
och förhållandet till Gud och nattvardsgemenskapen skadades. Efter 
avbördandet vid tinget kunde människor sedan återupptas i nattvards-
gemenskapen och slippa riskera att gå miste om saligheten. Bekännel-
ser medförde därmed också återgångar till förutvarande relationer till 
Gud, eftersom de hinder som hade stått i vägen för möjlig frälsning 
upphävdes. För människan som kropp kunde tinget alltså fylla religiöst 
försonande funktioner under den lutherska ortodoxin.

Ett ändamålsenligt sätt att förstå kroppen
I exposén över de empiriska kapitlens resultat framgår att den under-
sökta förståelsen av kroppen, den som omfattades av de bredare folk-
lagren i Sverige under den lutherska ortodoxin, inte går att haka fast i 
någon av de i tidigare forskning anförda förklaringsmodellerna för den 
tidigmoderna kroppens fysiologi. Den kroppsförståelse som här har 
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identifierats grundade sig varken tydligt i en humoralpatologisk eller 
aristotelisk tradition, den kan ej heller tolkas i anslutning till en monis-
tisk eller mekanistisk förklaringsmodell. Den skiljer sig från de sche-
man som i tidigare forskning har påvisats som förhärskande, till följd 
av att jag har undersökt en förståelse som utgick ifrån hur människor 
upplevde och förstod kroppen, i kontrast till hur den förklarades fung-
era på ett idéplan. Rättsliga utsagor anpassades inte till de inom olika 
vetenskapliga discipliner förhärskande förklaringsmodellerna. Inför 
rätta höll sig människor istället inom den förståelsehorisont som de 
delade med varandra. De höll sig därför inom ramarna för en religiös 
ontologi. Inom denna var livsprinciperna religiöst konnoterade och 
den förnimbara världen vilade på religiös grund. Här fördes det både 
i den sinnliga omgivningen och i den egna kroppen en dragkamp 
mellan Gud och Djävulen. Gud var vidare den som förlöste barn, den 
som åberopades vid botande och den som människor sökte närma 
sig genom att bekänna vid tinget. Hur förstod människor att kroppen 
fungerade i Sverige under den lutherska ortodoxin?

Särskilt ett sätt att beskriva och förstå hur kroppen fungerade är 
återkommande i det undersökta materialet. När människor ur de 
breda folklagren beskrev kroppens fysiologi med utgångspunkt i sina 
upplevelser, utgick de ifrån en funktionell och ändamålsenlig förståelse 
av kroppen.588 För dem var kroppen en enhet vars delar, förmågor och 
säten för medvetande behövde finnas för handen och vara använd-
bara för att den skulle kunna fungera. Sammantagna och samordnade 
kunde de då utgöra en fungerande helhet, en levd kropp. Kroppen som 
en ändamålsenlig helhet var den utgångspunkt människor använde för 
att beskriva upplevelser av påverkan och förändring. Relationen visar 
sig redan i det andra kapitlets undersökning av blivande liv. För att 
bedömas vara eller ha varit levande människa skulle foster uppvisa så 
många och fasta delar som möjligt och till denna form skulle själen 
fogas. På så vis kunde de fungera som levande människokroppar, tills 
dess att själen skiljdes från formen. Förhållandet visar sig i det tredje 

588 Begreppsmässigt ligger jag här nära antropologen Robert Desjarlais. I en undersökning av vad han 
betecknar som ”somatiska sensibiliteter” och ”upplevelsens estetik” inom en folkgrupp i Himalaya 
har han påvisat en liknande förståelse av kroppen. Även i hans framställning är ledorden helhet, 
harmoni, renhet. ”Ideally, it appears, Yolmo wa experience their bodies as unified wholes […] as 
integrated, balanced and harmonious”. Se Desjarlais (1992), kap 4, citat s. 72.
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kapitlets undersökning av sjukdomens fysiologi, i det att människor 
höll sig själva och andra för att vara sjuka och ofärdiga när de till sin 
befintlighet var annorlunda, genom att en eller flera av kroppens delar 
eller förmågor var satta ur funktion, bortom kontroll och därmed inte 
ändamålsenliga. Det visar sig i det fjärde kapitlets undersökning av hur 
varseblivning och medvetande förstods fungera, eftersom en förnim-
melseförmåga som var tillsluten och ur funktion kunde medföra att en 
av medvetandets förmågor sattes ur bruk. Om samma slags funktio-
nalitet vittnar de i olika sammanhang återkommande beskrivningarna 
av återgångar till förutvarande tillstånd. Påverkan som förhindrade 
kroppens vanliga sätt att fungera på och som gjorde människors befint-
lighet annorlunda, upplevdes ofta som avvikande rörelser bort från 
det vanliga. På motsvarande sätt innebar återställd funktion rörelser 
tillbaka till det förutvarande och vanliga. Sambandet visar sig tydligast 
i beskrivningar av tillfrisknande från sjukdom som rörelser tillbaka 
till vars och ens tidigare hälsa. Det visar sig även i att återupprättade 
sinnes- eller förståndsförmågor beskrevs som att komma tillbaka till 
sina sinnen respektive sitt förstånd. Det framgår också i beskrivningar 
av att komma till bekännelse som svar på samvetets handlingsimpuls, 
varigenom människor i förlängningen också åter kunde upptas i den 
gemenskap med Gud som tillträde till nattvardsdeltagandet utgjorde. 
Återgångarna innebar att de återgick till att vara och fungera som de 
hade gjort innan de avvek från sina respektive normaltillstånd. På så 
vis vittnar beskrivningarna vidare om att kroppsförståelsen utgick ifrån 
specifika kroppars vanliga tillstånd och varande som utgångspunkt för 
hur människor upplevde förändring. Och genom negationer av delars 
och förmågors användbarhet blir det inte bara tydligt hur kroppen 
vanligtvis upplevdes fungera, utan även varför den behövde fungera 
som vanligt. 

Den ändamålsenliga kroppsförståelsen utgick nämligen från till-
varons villkor och de behov människor hade av att kunna använda 
sina kroppar. Kroppen behövdes framförallt för att de skulle kunna 
arbeta och tillägna sig religionen. Här förenas avhandlingens syfte 
att undersöka hur människor förstod att kroppen fungerade med att 
därigenom belysa hur de uppfattade existensen. Tidens stora existen-
tiella fråga var genomgående hur människan skulle kunna nå salighet, 
men hon behövde kunna arbeta och försörja sig innan den frågan 
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ställdes på sin spets. Härmed visar sig också förtjänsterna med det 
fenomenologiska perspektivet i relief. Avtäckandet av den funktionella 
och ändamålsenliga kroppsförståelsen är inte endast ett resultat av att 
ett källmaterial har undersökts, i vilket utsagor inte anpassats efter 
förefintligt och traderat vetande om kroppen. Det är inte bara en 
konsekvens av att källmaterialets ytskikt har fått komma till tals för de 
upplevda orsakssamband som där kommer till uttryck. De existentiella 
behov som betingade människors förståelse av kroppen har framförallt 
blivit synliga, eftersom jag har studerat kroppen som levd istället för 
som ett objekt för medicinsk teori, eftersom kroppen har närmats som 
ett varande-i-världen istället för som ett enbart kännande eller förnim-
mande subjekt, lösgjort från den kropp som är själva förutsättningen 
för känslor och förnimmelser.

Utblick
Mot bakgrund av den identifierade förståelsen av kroppen, vill jag 
avslutningsvis peka på möjligheter för framtida undersökningar. För 
att fördjupa förståelsen av den ändamålsenliga kroppsförståelsen, 
skulle kommande studier med fördel kunna undersöka variationer 
inom den, bland annat genom att ta hänsyn till människors varie-
rande behov av funktionalitet. Inom hushållens arbete var exempelvis 
ansvarsfördelning, tyst kunskap och särskilda färdigheter avhängiga 
medlemmarnas kön och ålder, civilstånd och sociala positioner.589 Med 
en eller flera av dessa parametrar i beaktande, skulle människors olika 
behov av att vara färdiga kroppar kunna belysas. Och för att vidga 
perspektivet på de religiösa behov människor hade av sina kroppar, 
skulle specifik uppmärksamhet kunna riktas mot hur dessa tog sig 
uttryck i deras beteenden i kyrkan. Vid sidan av dylika variationer 
inom den utforskade kroppsförståelsen, bör även tillkommande stu-
dier undersöka hur den förändrades när dess betingelser förbyttes. 
Successivt luckrades den religiösa världsbilden upp. Av tillvarons stora 

589 Pihl (2012), kap 7; Borenberg (2019), kap. 3.
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frågor var då den om hur människan kunde bli salig bara en av flera.590 
Efterhand förändrades också det svenska samhällets socioekonomiska 
strukturer. I takt med industrialiseringen kom andra krav att ställas på 
människors förmågor att kunna prestera arbete i mätbara enheter.591 
Med andra tolkningsramar för att orientera sig, torde människors 
förståelse av hur det var att leva som kropp ha förändrats. Med andra 
vardagslivets strukturer att förhålla sig till, torde också deras behov 
av att kunna använda sina kroppar ha skiftat. Hur var det då att vara 
en kropp i världen?

590 Nilsson (2012), s. 202-207; 215; Schlögl (2014), s. 414-418.
591 Om förändringar inom det svenska samhället, se Carolina Uppenberg, I husbondens bröd och arbete. 

Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 (Göteborg 2018), s. 255, 258-259. 
För perspektiv på industrialiseringens inverkan på arbete och hälsa, se ex. Ute Frevert, Krankheit als 
politisches Problem 1770-1880. Soziale Unterschichten in Preussen zwischen medizinischer Polizei und staat-
licher Sozialversicherung (Göttingen 1984), kap. 2; Anson Rabinbach, ”Ermüdung, Energie und der 
menschliche Motor”, i Philipp Sarasin & Jakob Tanner (red.), Physiologie und industrielle Gesellschaft. 
Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert (Frankfurt am Main 1998).
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This dissertation begins with a summary of a 1715 court 
case in which blood, flesh and tears are integral to the ways 

that a miscarriage, foetal remains and a bodily sign of innocence are 
described. The case further details the understanding that an expectant 
woman could suffer a miscarriage as a result of a frightening vision, 
that foetal remains were valued and handled based on how human 
they looked, and the firm belief that God could intervene in people’s 
lives. These descriptions shed light on both how people understood 
the body to function and on the experience of existing as a body 
during the era of Lutheran orthodoxy, a period characterized by efforts 
toward religious unity and the pursuit of salvation. The case serves as 
a preamble to the purpose of this thesis: to investigate how people in 
early modern Sweden understood the body to function.

Questions about how the body functioned were at this time a subject 
for the physiological sciences. Similar topics have therefore primarily 
been examined in research related to the history of ideas and medical 
history. The body has either been approached as an object of medical 
research, or as a disease-experiencing subject, oftentimes departing 
from how people in the upper echelons of society conveyed experien-
ces of illness in their correspondence with doctors. To put it simply, 
previous research has proved the early modern body to have been 
interpreted either in terms of an open, humoral entity, or in mecha-
nistic terms. The understanding of the body among ordinary people, 
however, has for various reasons been overlooked. Sometimes it has 
been assumed that this understanding was commensurate with the 
explanatory models of medical science. At other times, it has been 
presumed that ordinary people have left no source materials behind 
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that would be of medical or body-historical interests. There is thus no 
study solely focusing on ordinary people’s understanding of the body 
and its existential significance in the context of everyday life. Yet by 
going outside a medical context and instead investigating legal records 
in which bodily experiences are described, insight can be gained into 
how ordinary men and women understood the body.

The present study is based on 789 legal investigations into religiously 
connoted crimes and offences: of murder, manslaughter and suicide, 
of sexual crimes and infanticide, of magic and bestiality. Since the acts 
included in these crimes concern the body and involve serious offences 
against God’s commandments, legal interrogations of them bring to 
light descriptions both of the body and of the religious aspects of early 
modern existence. They provide insights into bodily existence under 
Lutheran orthodoxy. To analyse this existence, I apply a phenomenolo-
gical perspective to the source material. Departing primarily from the 
phenomenology of Maurice Merleau-Ponty and Hans Blumenberg, 
the overall theoretical assumptions are that a human being’s existence 
is based in the body and that the body is the prerequisite and the 
starting point for how people experience and understand themselves, 
other people and the surrounding world. The overall methodological 
assumptions are that legal statements remain within the scope of the 
probable and possible, and that the descriptions of experiences that 
these statements contain provide evidence of how people understood 
their bodies and their lives. The overarching topic of the study is exami-
ned in five thematic chapters designed to capture physiological topics 
concerning the body as well as aspects of early modern existence. 
Notions of life, illness and health, perception and consciousness, and 
transcendental influence are therefore each given a chapter. The final 
empirical chapter on confessions is motivated by the legal nature of 
the source material and by previous research having proven that the 
legal courts fulfilled various functions for early modern people. After 
summarizing the main findings of each chapter and contrasting them 
with previous research and the concepts used therein, I will synthesize 
the conclusions and depart from them in a discussion of how people 
understood the lived body under Lutheran orthodoxy.

The study begins with the beginnings of life. ‘The Physiology of 
Life’ discusses what notions of life people adhered to and shows that 
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a prospective life was formed from blood in the uterus, but that it was 
deemed to be and valued as human and living only after it had suc-
cessively met three criteria. The foetus’s first movement in the uterus, 
‘the quickening’, was the first criterion. My conclusions here are in 
line with previous studies of how women experienced and interpreted 
pregnancy in early modern Europe. Yet in contrast to those who have 
interpreted quickening as coinciding with the foetus being elevated to 
an ensouled being, my reading of the sources instead suggests that the 
first movement was possibly understood to be simultaneous with the 
provision of spirit. The foetus was thought to be animated by a soul at 
a later stage. For this to happen, two additional criteria needed to be 
met, which the perspective established and the legal material bring to 
light. A reasonably solid and human form, which made it so that the 
foetus was practically capable of surviving outside of the uterus, was 
understood as the second criterion for a foetus to be considered and 
valued as human. If this criterion was met, then the third criterion 
became possible to meet: to be born awake. Only in conjunction with 
consciousness outside of the uterus was the newborn child deemed to 
have been endowed with a soul. Only then was it valued as a human 
person who could be considered for baptism, for admittance into the 
Christian community and for possible salvation. 

Spirit and soul are then brought to the fore again when descriptions 
of the transition from being alive to dying is examined. Dying itself was 
described as a successive waning of vitality and bodily abilities, which 
often manifested itself in the dying person’s diminishing mobility. In 
line with intellectual and medical historical research of mechanistic 
body models, declining mobility as a sign of impending demise could 
be interpreted in mechanistic terms of death as stopped movement. 
However, nothing in the source material suggests that people embra-
ced a similar explanatory model. Final death was instead primarily 
understood in religious terms as a separation between body and soul. 
In conclusion, a living human body was conceived of as a compilation 
of matter and the intangible properties of the soul, which needed to 
be joined to the physical form in order for it to be alive. The body 
functioned as a living being from the gradual joining of the principles 
of life to the form, until it was then separated from it at death.

With the contours of the living body’s beginnings and end thus 
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sketched out, I move on in ‘The Physiology of Illness’ to investigate 
people’s understanding of the lived body in illness and in health. To 
begin with, the chapter calls attention to the breadth of the prevailing 
concept of illness by showing that people understood themselves and 
others to be ill when they found themselves in states of existential 
otherness, under which their bodies did not function as they usually 
did. Particularly novel in relation to previous scholarship is the con-
clusion that people understood themselves as sick when they were 
disabled in their corporeality such that they could not employ their 
capacities as usual, for example in their work. 

The chapter further demonstrates that people explained falling ill 
in terms of external influences over their bodies and that they thereby 
acceded to an ontological view of illness, according to which dise-
ases as entities could enter the body in various ways. These findings 
are in some ways similar to those of medical-historical studies with 
patient-oriented perspectives that have drawn attention to this view 
of explaining illness. However, the understanding of illness as des-
cribed in Swedish courts went beyond this framework, as it has been 
described in earlier research. In the accounts examined in the present 
study, people understood that so called ”disease-entities” could also 
work through the environment and its elements in a way that has not 
been highlighted before, but which also does not testify to a humoral 
understanding of illness. The pathogenic influence of the elements 
was explained as being due to the disease-entities having made use of 
them in order to enter the body, and not in relation an obstruction in 
the flow of bodily fluids. In general, there are only few examples in the 
sources to support that people embraced a humoral understanding 
of illness, which historians of ideas or medical historians have either 
asserted or assumed.

The chapter argues further that people understood the curing of 
illness in terms of thwarting the presence and work of disease-entities. 
This was sometimes accomplished through incantations invoking God 
or Jesus being read over the sick, sometimes by revisiting the sites of 
the onset of illness so that the entities could be expelled and driven out. 
The chapter concludes with a discussion of how people understood 
recovery from illness and shows a contrast to the explanatory models 
of medical history, which have emphasized harmonic and balanced 
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flows of bodily fluids as the sign of a healthy body. It is made evident 
that people understood recovery to be the return to former states of 
being, to the time before illnesses redefined their existence and when 
their bodies functioned and could be employed as usual. 

Ultimately, the chapter concludes that it is not accurate to designate 
people’s understanding of the sick body as founded in the tradition of 
humoral theory. The body was not understood as a ”humoral entity”. 
Here, my conclusions differ from those of others, such as Barbara 
Duden, who from a patient-historical perspective has shown that this 
understanding, albeit in a somewhat reshaped interpretation, was held 
by a broad stratum of society in Germany. They also differ from those 
of Michael Stolberg, who argues that the general understanding of the 
body embraced by people in early modern Europe was monistic and 
based on the premise of temperaments as the overriding explanatory 
principle for how they understood their own and others’ bodies. I 
instead argue that the understanding of illness held by people indicates 
that they understood the body in functional terms, rooted in the needs 
they had of their bodies.

A similar line of argument is presented in ‘The Physiology of Per-
ception and Consciousness’, in which the focus is on descriptions of 
experienced processes of perception and consciousness. This chapter 
shows that before court people generally described sensory processes 
by relating the affective reactions to what they had witnessed. Already 
here, legal statements emerge as fruitful sources for investigating 
how early modern people understood both sensory and emotional 
experiences based in the body. The chapter further demonstrates 
that they understood that affective movements emanated from the 
heart, causing blood to flow there from other parts of the body, and 
that this, through embodiment, was discernible on the paling exterior 
of the body. While this does show that both men and women were 
aware of internal flows of fluids, the blood flows were brought to light 
when affective experiences were described or inferred by others, not 
when illnesses were explained. In a similar way, women described the 
blood’s flow when accounting for how miscarriages could result from 
frightening experiences. The chapter’s results are thus contrasted with 
previous research on pregnant women’s particular receptiveness to 
sensations that has been interpreted in relation to an Aristotelian view 
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of how sensory perception worked. According to this view, frightening 
impressions were thought to be imprinted on a pregnant woman’s 
imagination and, consequently, on the foetus. In the testimonies told 
before court, women instead described how affects disturbed the blood 
provision, leading the nourishing flow of blood to the foetus to be 
cut off. On the whole, neither sensory nor consciousness processes 
were described as working in cooperation with specific parts of the 
soul and with the capacities linked to them, as was depicted in the 
aforementioned Aristotelian doctrine. Studies of the dissemination 
of the doctrine have conversely shown this to be prevalent. Nor in 
descriptions of the consciousness processes that inspired action did 
people make references to any parts of the soul. In such accounts 
they related only what had been perceived or felt. When influences on 
people’s consciousness and intentions were described, they narrated 
perceived influences on two faculties of the consciousness in particu-
lar – the mind and reason – and how this had generated action. They 
understood the mind as a seat of intentions which related to thoughts 
in that thoughts were like substances that could come from the outside 
and fill the mind, and in this way activate impulses for action. They 
understood reason as a seat of the capacity to distinguish evil from 
good and right from wrong. Reason specifically related to religion: if 
the ability to understand God’s word was hindered, then the ability 
to employ reason was weakened. Similar observations result in a dis-
cussion of how the capacities for perception and consciousness were 
understood to relate to each other in terms of parts that needed to be 
accessible and usable in order to, together and in coordination, form a 
functioning whole. When capacities were weakened or not functioning, 
endeavours to return to former and functioning states of being were 
described. A functional understanding is thereby also identified in 
regard to perception and consciousness, which was rooted in people’s 
need to have access to functioning capacities.

The topics of the fourth chapter are further developed in ‘The 
Physiology of Religion.’ The chapter deals with how people under-
stood that their abilities to perceive and their seats of consciousness 
functioned in relation to transcendental influence. They understood 
both the sensory perceptible world and their own bodies as sites of a 
struggle primarily waged between God and the Devil, but one in which 
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unnamed, evil entities could also play a part. The findings mark a con-
trast to how the struggle for man’s wilful actions has been described 
in intellectual-historical studies, which has demonstrated it to have 
been envisioned as being waged between the sensitive and the rational 
soul. In court people instead described that the Devil could appear 
in human guise to encourage them to sin, or that he could influence 
their consciousness by transferring thoughts of sin to them. However, 
God could be worshipped to ward off the Devil’s influence on both the 
mind and the body. Church historians who have investigated how the 
Devil was thought to induce people to sin have primarily shown that 
the Devil’s influence manifested itself in him tempting and assailing 
those who were weakened in body or spirit. In contrast, the chapter 
shows that susceptibility to diabolic influence was seldom explained 
by references to particular states of being or bodily dispositions. The 
possibility of being exposed to evil influences was understood as an 
everyday aspect of life during the era of Lutheran orthodoxy. More-
over, the evidence presented shows that, rather than resorting to the 
key theological concepts of temptation and assailment, people in court 
tended to describe their experiences of diabolic influence in subtle and 
varying ways as different types of sensations. 

The merits of the phenomenological perspective are thus evident, 
in that it enables the capture of such nuances in the experience-based 
understanding of diabolic influences. The chapter further shows that 
people understood that God’s working in the world could manifest 
itself by way of providence, for instance by them seeing and hea-
ring things that were interpreted in accordance with God’s inten-
tions. However, their relationship with God was primarily described 
as taking place in their conscience, which resided in the heart. This 
consciousness of sin and guilt oftentimes made itself felt when people 
were listening to sermons or taking part in Communion. The anguish 
of the bad conscience was interpreted as an obstacle standing in the 
way of possible salvation. In all, it is thus demonstrated that the reli-
gious views that characterized the era of Lutheran orthodoxy were 
understood as being physically perceptible. In order to approach the 
body in a meaningful way, religion must be considered.

The religious aspects of early modern existence also prevail in 
‘The Physiology of Confession.’ The chapter is concerned with how 
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people understood that legal confessions functioned in relation to the 
body, and it shows that this relationship ultimately related the body 
to God. The first section discusses confessions during childbirth. 
By virtue of delivery pains being interpreted as sanctioned by God, 
the bodies of women in childbirth were understood as sites where 
God’s influence manifested itself. He delivered them of children in 
return for their confessions, through which they proved to be faithful. 
The second section examines the courtly admonitions directed at 
those who were considered to be hardened and thereby prevented 
from confessing to their crimes. The admonitions were intended 
to influence by touching them; hard hearts would soften by being 
touched and so hardened persons would be able to confess truth-
fully. The movements that the words activated were understood to be 
in communication with God, who mediated and ultimately helped 
the accused to confess. In addition, the softening inner movement 
toward consciousness of guilt and confession were expected to be 
visible on the outside of the body through the repentant tears of the 
confessing party. This demonstrates that a phenomenon that has until 
now been viewed as reserved for the early modern witchcraft trials 
was a common feature also in more everyday legal contexts. Finally, 
the third section examines people’s conscience-driven motives for 
coming to court. Men and women alike could go to court to either 
give themselves up or report on someone else as a way of appeasing 
the effects of a tormenting conscience. Confessions before the court 
were understood to bring absolution from the burden of a bad cons-
cience, which in various ways meant a return to one’s former state 
of being. Following from this, people could then be reintegrated in 
the Christian community, take part in Communion again and thus 
acquire religion anew. Confessing thus brought a return to one’s 
former relationship with God, since the obstacle that had stood in 
the way of possible salvation was removed. In conclusion, the chapter 
shows that the legal court could fulfil religiously reconciling functions 
for people under Lutheran orthodoxy. The court could be used as an 
arena for relief, absolution and atonement.

In the light of the summary of each chapter’s results, the identi-
fied understanding of the body—that which was held by ordinary 
people in Sweden during the era of Lutheran orthodoxy—cannot be 
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captured by any of the explanatory models in previous research on 
early modern physiology of the body. The understanding of the body 
that has been identified was based neither in a clear-cut humoral 
tradition nor in an Aristotelian legacy. It can neither be interpreted 
in monistic nor in mechanistic terms. It differs from the explanatory 
models of previous scholarship, since I examine an understanding of 
how people understood the body to be functioning departing from 
how they understood their experiences of the body, in contrast to how 
it was explained to work on a conceptual level. Enunciations in court 
were not adapted to the frameworks of various scientific disciplines. 

Standing before the court, people instead kept within the scope of 
an understanding that they shared with their peers. In doing so, they 
kept within the scope of a religious ontology in which the perceptible 
world itself rested on religious grounds, in which the notions of life 
were religiously connoted, and where God was the one who delivered 
children, was invoked in healing and in relation to whom confessions 
in court were made. How did people in Sweden understand that the 
body functioned during the era of Lutheran?

A functional understanding of the body is particularly recurrent in 
the examined material and serves as a guiding theme throughout the 
chapter’s conclusions. For ordinary people, the body was an entity 
that worked when its parts, abilities and seats of consciousness could 
be accessed and used. Together and in coordination, these could then 
form a functioning whole, a living body. This relationship is already 
evident in the second chapter’s examination of new life. To be consi-
dered as being, or having been, living human beings, foetuses needed 
to demonstrate as many and as solid body parts as possible, and to 
this form spirit and above all soul had to be added. By meeting these 
criteria, they could function as living human bodies until the ethereal 
notions of life were separated from the physical form at death. The 
relationship appears in the third chapter’s examination of the physio-
logy of illness, in that people understood themselves and others as sick, 
incomplete and disabled when they deviated from their usual ways 
of being when one or more of their body parts or abilities were put 
out of function, out of use and beyond control. And the relationship 
is evidenced in the fourth chapter’s examination of how perception 
and consciousness were understood to function, in that a perceptual 



209

ability that was closed off and not receptive could lead to one of the 
capabilities of the consciousness being incapacitated.

Related to and often overlapping this way of describing bodily 
experiences and function are the ways in which returns to former 
states of being were reported. Influences that prevented the body’s 
usual functioning and which made a person’s existence different 
were generally understood to be deviations from the usual way of 
working and being. In turn, restored functionality and being implied 
conforming to the previous and usual way. This correlation shows 
itself most clearly in the understanding of recovery from illness as a 
return to one’s former health. It is also evident in that restored mental 
or sensory abilities were understood in terms of regaining one’s mind, 
reason or senses. It is finally demonstrated in descriptions of people 
coming to confession as a result of the action-inspiring impulses of 
the conscience, through which people could also be granted access 
to Communion again and thus ultimately restore their relationship 
with God. Returning and restoring meant that people could be and 
function as they had done before they deviated from their normal 
states of being. The descriptions thereby testify that the understanding 
of the body departed from the usual state and nature of specific bodies 
as a starting point for how people understood change. Negations of 
usefulness of parts or capabilities further demonstrate not only how 
the body was commonly understood to work, but also why it needed 
to function as usual.

The functional understanding of the body was rooted in people’s 
existential conditions and in the needs that they had to be able to use 
their bodies. They needed their bodies in order to be able to work 
and acquire religion. Thus, the purpose of the present study of exa-
mining how people understood the functioning of the body so as to 
enhance our understanding of their existence comes full circle. The 
main existential question that permeated the period was how people 
could attain salvation. Yet they needed to be able to work and support 
themselves before that question came to a head. It remains for future 
research to investigate how people’s understanding of their bodies 
transformed, as their existential conditions changed.
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Kommentar till förkortningar  
och appendix

Jag har konsekvent använt förkortningar vid hänvisningar till fall i 
otryckta domböcker, men inkonsekvent till dem jag hämtat ur tryckta 
utgåvor. Förkortningarna för det otryckta materialet följer nedan. 
Beträffande ett par tryckta domböcker – vilka har långa titlar och 
som ofta anförs – har jag förkortat dem genom att inte återge deras 
fullständiga namn. Jag har i fallförteckningarna i appendix utelämnat 
serienamnen ”Uppländska domböcker”, ”Dombok Torneå Lappmark” 
samt ”Jämtlands läns domböcker och landstingsprotokoll”. Jag har 
även ändrat ”Avskrift av Ångermanlands domsagas dombok och tings-
protokoll” till ”Ångermanlands domsaga”. Årsangivelserna kvarstår 
dock för samtliga och titlarna återges till fullo i källförteckningen.

Vid hänvisningar till otryckta domböcker hänvisas till det eller de 
datum ärendet avhandlades vid tinget. Vid hänvisningar till tryckta 
domböcker hänvisas till samtliga sidor på vilka ärendet avhandlas. 
Hänvisningar till tryckta respektive digitaliserade domböcker är kur-
siverade. Rättsfall hämtade ur databasen ”Gender and Work” hänvisar 
jag till genom att beteckna dem som GaW, åtföljt av det fallnummer 
med hjälp av vilket fallet kan spåras i databasen.
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Förkortningar

AA  Advokatfiskalens arkiv
DA  Domsagas arkiv
GH  Göta hovrätt
GLA  Landsarkivet i Göteborg
HA  Häradsrätts arkiv
HL  Landsarkivet i Härnösand
HR  Häradsrätt
KRA  Kämnärsrätts arkiv
LLA  Landsarkivet i Lund
RA  Riksarkivet
RMA  Rådhusrätts och magistrats arkiv
SH  Svea hovrätt
SSA  Stockholms stadsarkiv
SSP  Sockenstämmoprotokoll
ULA  Landsarkivet i Uppsala
VA  Värmlandsarkiv
VLA  Landsarkivet i Vadstena
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Appendix 1 

Fallförteckning tidelag

Rasbo 1638, tidelag. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 86-87.

Nätra 1643, tidelag. Ångermanlands domsaga 1643-1644, s. 20.

Färentuna 1647, tidelag. SSA, Färentuna HA AIA:1, 26/9 1647.

Uppsala 1647, tidelag. ULA, Uppsala RMA AIA:4, 7/1 1647.

Sotholm 1651, tidelag. SSA, Sotholms HA AI:1, 20/1 1651.

Östra 1656, tidelag. VLA, Östra härads HA AI:3, 10/11 1656.

Ölme 1657, tidelag. VA, Ölme HA AIA:2, 23/3 1657.

Lagunda 1661, tidelag. ULA, Lagunda HA AIA:2, 12/6 1661.

Ås 1662, tidelag. GLA, Ås HA AIA:34, 19/11 1662.

Norunda 1663, tidelag. ULA, Norunda HA AIII:1, 30/6 1663.

Kåkind 1666, tidelag. GLA, Kåkind HA AIA:3, 27/2 1666. 

Säter 1667, tidelag. ULA, Säters tingslags HA AIA:4, 29/8 1667.

Västerås 1670, tidelag. ULA, Västerås RMA AII:2, 8/7 1670.

Stranda 1670, tidelag. VLA, Stranda HA AI:43, 17/10 1670.

Rasbo 1670, tidelag. ULA, Rasbo HA AI:1, 6/9 1670.

Avesta 1671, tidelag. ULA, Avesta HA AI:1, 13/11 1671.

Enånger 1671, tidelag. HL, Hälsinglands DA AIA:14, Enångers HR 19/8 1671.

Avesta 1671, tidelag. ULA, Avesta HA AI:1, 13/11 1671.

Öland 1674, tidelag. VLA, Ölands norra mötes HA AI:1, 12/10 1674.

Siende 1674, tidelag. ULA, Siende HA AI:3, 23/6 1674.

Rasbo 1675, tidelag. ULA, Rasbo HA AI:1, 10/11 1675.

Norra Vedbo 1682, tidelag. VLA, Norra Vedbo HA AI:2, 26/9 1682.

Sunnerbo 1684, tidelag. VLA, Sunnerbo HA AI:1, 12/8 1684.

Gudhem 1685, tidelag. GLA, Gudhems HA AIA:5, 23/2 1685.

Asker 1685, tidelag. ULA, Askers HA AI:2, 12/5 1685.
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Gudhem 1685, tidelag. GLA, Gudhems HA AIA:5, 23/2 1685.

Trögd 1686, tidelag. ULA, Trögds HA AI:1, 30/6 1686.

Uppsala 1687, tidelag. Akademiska konsistoriets protokoll 1695-1696, s. 137-139.

Ulleråker 1687, tidelag. ULA, Ulleråkers HA AI:1, 22/8 1687.

Vendel 1690, tidelag. ULA, Vendels HA AI:2, 7/10 1690.

Tuhundra 1692, tidelag. ULA, Tuhundra HA AI:4, 14/5 1692.

Åsunda 1693-1694, tidelag. ULA, Åsunda HA AI:2, 21/10 1693, 8/1 1694.

Offerdal 1696a, tidelag. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691-1700, s. 128-129.

Offerdal 1696b, tidelag. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691-1700, s. 179-180.

Öland 1695, tidelag. VLA, Ölands norra mots HA AI:1, 13/7 1695.

Norunda 1698, tidelag. ULA, Norunda HA AIII:1, 8/6 1698.

Södra Möre 1698, tidelag. GLA, Södra Möres HA AIA:13, 26/11 1699.

Snevringe 1696, tidelag. GaW Fall 11076.

Älvkarleby 1700, tidelag. ULA, Älvkarleby HA AI:1, 18/6 & 19/6 1700.

Kil 1700, tidelag. ULA, Kils SSP KI:2, 27/8 1700.

Åkerbo 1701, tidelag. VLA, Åkerbo HA AIA:5, 18/4 1701.

Skärkind 1701, tidelag. VLA, Skärkind HA AI:5, 3/8 1701.

Vendel 1702, tidelag. ULA, Vendels HA AI:3, 19/10 1702.

Lyhundra 1702, tidelag. SSA, Lyhundra HA AIA:1, 29/5 1702.

Kind 1702, tidelag. GLA, Kinds HA AIA:7, 3-6/6 1702.

Ockelbo 1703, tidelag. HL, Ockelbo och Hamrånge tingslags  
HA AIA:20, 19-20/3 1703.

Fellingsbro 1704, tidelag. ULA, Fellingsbro HA AI:2, 26/2 1704.

Oland 1704, tidelag. ULA, Olands HA AI:4, 5/9 1704.

Skinnskatteberg 1704, tidelag. ULA, Skinnskattebergs HA AI:2, 20/4 1704.

Vättle 1705, tidelag. GLA, Vättle HA AIA:3, 16/8 1705.

Tierp 1705, tidelag. ULA, Tierps HA AIII:1, 6/10 1705.

Västbo 1706, tidelag. VLA, Västbo HA AI:9, 26/4 1706.

Gärd 1707, tidelag. LLA, Gärds HA AIA:12, 18/12 1707.

Älvkarleby 1707, tidelag. ULA, Älvkarleby HA AI:2, 10/6 1707.

Norrbo 1708, tidelag. ULA, Norrbo HA AIA:3a, 27/4 1708.

Trögd 1708, tidelag. ULA, Trögds HA AI:5, 28/2 1708.

Östkind 1710, tidelag. VLA, Östkinds HA AI:4, 26/5 1708.

Åsunda 1709, tidelag. ULA, Åsunda HA AI:4, 19/8 1709.

Tössbo 1710, tidelag. GLA, Tössbo HA AIA:5, 13/10 1710.

Sundal 1710, tidelag. GLA, Sundal HA AIA:7, 21-23/6 1710.

Sjuhundra 1710, tidelag. SSA, Sjuhundra HA AI:5, 5/5 1710.

Lagunda 1710, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:5, 22/10 1710.
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Sundal 1710, tidelag. GLA, Sundal HA AIA:7, 21/6 1710.

Åkerbo 1711, tidelag. VLA, Åkerbo HA AI:6, 1/8 1711.

Norrbo 1711, tidelag. ULA, Norrbo HA AI:3b, 9/10 1711.

Norunda 1711, tidelag. ULA, Norunda HA AI:2, 27/9 1711.

Älvkarleby 1711, tidelag. ULA, Älvkarleby HA AI:2, 10/6 1711.

Våla 1712, tidelag. ULA, Våla HA AI:5, 20/5 1712.

Gärd 1712, tidelag. LLA, Gärds HA AIA:14, 11/8 1712.

Danderyd 1712, tidelag. SSA, Danderyds skeppslags HA AIB:2, 4/6 1712.

Frösåker 1712, tidelag. ULA, Frösåker HA AIA:3b, 23/6 1712.

Visnum 1713, tidelag. VA, Visnums HA AIA:7, 7/7 1713.

Bälinge 1713, tidelag. ULA, Bälinge HA AI:4b, 10/8 1713.

Visnum 1713, tidelag. VA, Visnums HA AIA:7, 7/ 1713.

Faurås 1713, tidelag. LLA, Faurås HA AIA:9, 16/11 1713.

Kind 1713, tidelag. GLA, Kinds HA AIA:8, 3/3 1713.

Bälinge 1713, tidelag. ULA, Bälinge HA AI:4b, 22/6, 10/8 1713.

Gillberg 1714, tidelag. VA, Gillbergs HA AIA:9, 1/10 1714.

Kåkind 1714, tidelag. GLA, Kåkinds HA AIA:7, 17/3 1714.

Grums 1714, tidelag. VA, Grums HA AIA:3-5, 6/4 1714.

Oland 1714, tidelag. ULA, Olands HA AI:6, 23/3 1714.

Tveta 1715, tidelag. VLA, Tveta HA AI:15, 30-31/5, 26/7 1715.

Bollnäs 1715, tidelag. HL, Bollnäs HA AIA:57, 6/4 1715.

Handbörd 1716, tidelag. VLA, Handbörd HA AI:12, 29/5 1716.

Åse 1716, tidelag. GLA, Åse HA AIA,:10, 29/10 1716.

Rasbo 1716, tidelag. ULA, Rasbo HA AI:4, 6/9 1716.

Vendel 1717, tidelag. ULA, Vendel HA AI:3, 11/ 12 1717.

Siende 1717, tidelag. ULA, Siende HA AI:7, 31/5 1717.

Stora Tuna 1721, tidelag. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:15, Stora Tuna HR 21/10 1721.

Lagunda 1720, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:7, 22/10 1720.

Valkebo 1720, tidelag. VLA, Valkebo HA AI:8, 30/3 1720.

Lagunda 1720, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:7, 22/10 1720.

Rasbo 1721, tidelag. ULA, Rasbo HA AI:5a, 2/3, 8/3 1721.

Kålland 1721, tidelag. GLA, Kållands HA AIA:22, 9/8 1721.

Bälinge 1721, tidelag. ULA, Bälinge HA AI:5, 14/6, 19/6 1721.

Falun 1721, tidelag. ULA, Falu RMA AI:34, 28/8 1721.

Visnum 1721, tidelag. VA, Visnums HA AIA:8, 21/8 1721.

Gullberg 1721, tidelag. VLA, Gullberg HA AIA:8, 20/4 1721.

Väne 1723, tidelag. GLA, Väne HA AIA:8, 22/11 1723.
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Enköping 1723, tidelag. ULA, Enköpings RMA AI:13, 30/9 1723.

Västerås 1723, tidelag. ULA, Västerås RMA AII:19, 16/10 1723.

Västra Göinge 1723, tidelag. LLA, Västra Gölinge HA AIA:36, 14/11 1723.

Snevringe 1724, tidelag. ULA, Snevringe HA AI:11, 31/5 1724.

Viske 1724, tidelag. LLA, Viske HA AIA:13-14, 14/7 1724.

Färs 1724, tidelag. LLA, Färs HA AIA:9, 12/2 1724.

Tuhundra 1724, tidelag. ULA, Tuhundra HA AI:8, 4/2 1724.

Hedesunda 1725, tidelag. HL, Hedesunda och Österfärnebo HA KI:1, 13/7 1725.

Himle HA 1725, tidelag. LLA, Himle HA AIA:10, 1/3 1725.

Hedesunda 1725, tidelag. HL, Gästriklands DA AIA:36, Hedesunda  
och Färnebo HR 13/3 1725.

Ljusdal 1727, tidelag. HL, Hedesunda och Österfärnebo HA AIA:67, 13/12 1727.

Tönnersjö 1727, tidelag. LLA, Tönnersjö HA AIA:15, 21/7 1727.

Östkind 1728, tidelag. VLA, Östkind HA AI:8b, 26/5 1728.

Askim och Östra Hisinge 1728, tidelag. GLA, Askims och Östra Hisinge HA AIA:14, 8/8 1728.

Lagunda 1728, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:8, 19/11 1728.

Ovansjö, Torsåker  
och Årsunda 1729, tidelag.

HL, Ovansjö, Torsåker och Årsunda HA AIA:40, 22/11 1729.

Resele 1729, tidelag. HL, Resele HA AIA:17, 13/10 1729.

Gudhem 1729, tidelag. GLA, Gudhem HA AIA:11, 6/11 1729.

Ulleråker 1729, tidelag. ULA, Ulleråker HA AI:2b, 12/5 1729.

Lagunda 1729, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:8, 17/12 1729.

Simtuna 1730, tidelag. ULA, Simtuna HA AI:14, 4/6 1730.

Södra Möre 1731, tidelag. VLA, Södra Möre HA AI:16a, 29/1 1731.

Fryksdal 1731, tidelag. VA, Fryksdals övre tingslags HA AIA:14, 6/9 1731.

Gillberg 1731, tidelag. VA, Gillberg HA AIA:14-15, 2/9 1731.

Fryksdal 1731, tidelag. VA, Fryksdal HA AIA:14, 6/9 1731.

Hammarkind 1731, tidelag. VLA, Hammarkind HA AI:28, 2/8 1731.

Gillberg 1731, tidelag. VA, Gillberg HA AIA:14-15, 2/9 1731.

Hammarkind 1731, tidelag. VLA, Hammarkind HA AI:28, 2/8 1731.

Kålland 1731, tidelag. GLA, Kålland HA AIA:27, 9/11 1731.

Kil 1731, tidelag. ULA, Kil SSP KI:2, 24/4 1731.

Bräkne 1731, tidelag. LLA, Bräkne HA AIA:7-8, 4/11 1731.

Kil 1732, tidelag. ULA, Kil SSP KI:2, 9/2 1732.

Memming 1732, tidelag. VLA, Memming HA AI:8, 12/6 1732.

Uppvidinge 1732, tidelag. VLA, Uppvidinge HA AI:11, 11/10 1732.

Sala 1733, tidelag. ULA, Sala HA AI:4, 20/1 1733.

Lagunda 1733, tidelag. ULA, Lagunda HA AIa:9, 27/2 1733.

Trögd 1733, tidelag. ULA, Trögd HA AI:9, 1733 § 20 [utan datumangivelse].
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Lekebergslagen 1733, tidelag. ULA, Lekebergslagens HA AI:9, 29/10 1733.

Uppvidinge 1733, tidelag. VLA, Uppvidinge HA AI:11, 11/10 1733.

Boberg 1734, tidelag. VLA, Boberg HA AIA:8, 4/11 1734.

Karlskoga 1734, tidelag. ULA, Karlskoga HA AI:11, 12/1 1734.

Skinnskatteberg 1734, tidelag. ULA, Skinnskatteberg HA AI:5, 3/8 1734.

Trögd 1734, tidelag. ULA, Trögd HA AI:9, 26/4 1734.

Fryksdal 1735, tidelag. VA, Fryksdal HA AIA:15, 27/1 1735.

Torstuna 1735, tidelag. ULA, Torstuna HA AI:10, 29/10 1735.

Åkerbo 1735, tidelag. VLA, Åkerbo HA AI:12, 15/10 1735.

Snevringe 1735, tidelag. ULA, Snevringe HA AI:18, 25/7 1735.

Rasbo 1735, tidelag. ULA, Rasbo HA AI:5b, 5/6 1735.

Uppsala 1735, tidelag. ULA, Uppsala KR AI:10, 4/5, 21/5 1735.

Asker 1735, tidelag. ULA, Askers HA AI:11, 25/9 1735.

Uppsala 1735, tidelag. ULA, Uppsala KR AIA:41, 4/6, 19/7 1735.

Aska 1735, tidelag. VLA, Aska HA AI:32, 28/6, 18/11 1735.

Fryksdal 1735, tidelag. VA, Fryksdals HA AIA,:15, 27/1 1735.

Hedesunda 1735, tidelag. HL, Hedesunda och Österfärnebo HA AIA:46, 7/10 1735.

Åkerbo 1736, tidelag. ULA, Åkerbo HA AI:21b, 3/12 1736.

Vänersborg 1737, tidelag. GH, AA E, Vänersborgs rådhusrätt 6/8 1737.

Kinda 1737, tidelag. VLA, Kinda HA AI:21, 14/2 1737.

Skytt 1738, tidelag. LLA, Skytts HA AIA:21, 18/4 1738.

Björkekind 1738, tidelag. VLA, Björkekinds HA AIA:11, 25/11 1738.

Väse 1738, tidelag. VA, Väse HA AIA:14, 28/3 1738.

Lagunda 1739, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:10, 25-27/9 1739.

Näs 1739, tidelag. VA, Näs HA AIA:12, 3/9 1739.

Tveta 1739, tidelag. VLA, Tveta HA AI:32, 13/2 1739.

Näs 1739, tidelag. VA, Näs HA AIA:12, 5/9 1739.

Hammarkind 1739, tidelag. VLA, Hammarkind HA AI:36, 6/11 1739.

Ulleråker 1739, tidelag. ULA, Ulleråker HA AI:4, 1/6 1739.

Näs 1739, tidelag. VA, Näs HA AIA:12, 5/9 1739.

Mark 1739,tidelag. GLA, Marks HA AIA:8, 15/6 1739.

Lagunda 1740, tidelag. ULA, Lagunda HA AI:11, 4/3 1740.

Onsjö 1740, tidelag. LLA, Onsjö HA AIA:17, 3/7 1740.

Gärd 1740, tidelag. LLA, Gärds HA AIA:31, 23/5 1740.

Memming 1740, tidelag. VLA, Memming HA AI:9b, 19/8 1740.

Vaksala 1741, tidelag. ULA, Vaksala HA AIII:1, 13/4 1741.

Ingelstad 1741, tidelag. LLA, Ingelstads HA AIA:28, 6/7 1741.

Lund 1743, tidelag. LLA, Lunds RMA AIA:44, 1/7 1743.
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Näs 1744, tidelag. VA, Näs HA AIA:13, 14/8 1744.

Fryksdal 1744, tidelag. VA, Fryksdals HA AIA:16, 27/1 1744.

Trögd 1744, tidelag. ULA, Trögds HA AI:12, 20/9 1744.

Gillberg 1745, tidelag. VA, Gillberg HA AIA:17, 9/3 1745.

Asker 1746, tidelag. ULA, Askers HA AI:17, 23/9 1746.

Nordal 1746, tidelag. GLA, Nordals HA AIA:18, 18/6 1746.

Memming 1746, tidelag. VLA, Memmings HA AI:8, 10/7 1746.

Gudhem 1746, tidelag. GLA, Gudhems HA AIA:14, 3/6 1746.

Memming 1746, tidelag. VLA, Memmings HA AI::9c, 10/7 1746.

Kinna 1747, tidelag. GLA, Kinna HA AIA:15, 29/10 1747.

Kulling 1747, tidelag. GLA, Kullings HA AIA:11a, 1/7, 3/7 1747.

Vagnsbro 1747, tidelag. ULA, Vagnsbro HA AI:1b, 17/2 1747.

Kulling 1747, tidelag. GLA, Kullings HA AIA:11a, 1/7 1747.

Trögd 1748, tidelag. VLA, Trögds HA AI:15, 7/11 1748.

Våla 1748, tidelag. ULA, Våla HA AI:11, 15/6 1748.

Harjager 1749, tidelag. LLA, Harjagers HA AIA:69, 13/6 1749.

Villand 1749, tidelag. LLA, Villands HA AIA:38, 22/6 1749.

Falun 1749, tidelag. ULA, Falu RMA AI:49, 6/5 1749.

Skinnskatteberg 1749, tidelag. ULA, Skinnskattebergs HA AI:8b, 14/6 1749.

Harjager 1749, tidelag. LLA, Harjagers HA AIA:70, 13/6 1749.

Göstring 1749, tidelag. VLA, Göstrings HA AIA:30, 24/4 1749.

Jösse 1750, tidelag. VA, Jösse HA AIA:18, 15/9 1750.

Aspeboda 1750, tidelag. ULA, Aspeboda HA AI:4, 3/8 1750.

Villand 1750, tidelag. LLA, Villands HA AIA:38, 19/6 1750.

Bollnäs 1750, tidelag. HL, Bollnäs HA AIB:1, 24/7 1750.

Ale 1750, tidelag. GLA, Ale HA AIA:21, 15/10 1750.

Norra Åsbo 1751, tidelag. LLA, Norra Åsbo HA AIB:5, 4/5, 18/12 1751.

Tveta 1751, tidelag. VLA, Tveta HA AI:42, 19/6 1751.

Arbrå 1751, tidelag. HL, Hälsinglands DA AIA:91, Arbrå HR 16/8 1751.

Hedemora 1751, tidelag. ULA, Hedemora HA AI:10, 8/7 1751.

Villand 1751, tidelag. LLA, Villands HA AIA:39, 6/4 1751.

Lysing 1751, tidelag. VLA, Lysings HA AI:38, 16/4 1751.

Leksand, Ål och Bjursås 1752, tidelag. ULA, Leksands, Ål och Bjursås HA AI:40, 21/11 1752.

Norra Vedbo 1752, tidelag. VLA, Norra Vedbo HA AI:58, 10/11, 18/11 1752.

Norra Åsbo 1752b, tidelag. LLA, Norra Åsbo HA AIA:34, 18/12, 1752.

Norra Åsbo 1752, tidelag. LLA, Norra Åsbo HA AIA:36, 4/5 1752.

Binneberg och Vadsbo 1752, tidelag. GLA, Binneberg och Vadsbo HA AIA:34, 6/3 1752.

Aska 1752, tidelag. VLA, Aska HA AI:42, 31/10 1752.
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Norra Åsbo 1752a, tidelag. LLA, Norra Åsbo HA AIA:36, 5/5 1752.

Edsberg 1753, tidelag. ULA, Edsbergs HA AI:12, 20/8 1753.

Gillberg 1755, tidelag. VA, Villands HA AIA:20, 12/8 1755.

Villand 1755, tidelag. LLA, Nätra HA AIA:40, 16/7 1755.
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Appendix 2 

Fallförteckning magi

Örebro 1609, magi. RA, SH, AA EXIe:1774, Örebro HR 11/1 1609.

Siende 1614, magi. ULA, Siende HA AIA:1, 4/3 1614.

Håbo 1618a, magi. RA, SH, AA EXIe:644, Håbo HR 29/9 1618.

Håbo 1618b, magi. RA, SH, AA EXIe:644, Håbo HR 29/9 1618.

Asker 1628, magi. RA, SH, AA EXIe:1776, Askers HR 5/9 1628.

Asker 1629, magi. RA, SH, AA EXIe:1776, Askers HR 6/5 1629.

Uppsala 1630, magi. ULA, Uppsala RMA AIA:1, 14/12 1630.

Örebro 1632-1633, magi. ULA, Örebro RMA AIA:4, 26/3, 1632, 16/4, 1632, 30/5,  
1632, 4/6/1632, 3/9 1632, 18/3, 1633.

Örebro 1632a, magi. RA, SH, AA EXIe:1778, Örebro HR 17/7 1632.

Örebro 1632b, magi. ULA, Örebro RMA AIA:4, 26/3, 16/4 1632.

Asker 1633, magi. ULA, Askers HA AI:I 1/2 , 3-4/6, 18/10, 1633.

Mora 1638, magi. ULA, Kopparbergs, Säters och Näsgårds län samt Österdalarne  
tingslags HA AI:5, Mora HR 30/6 1638. 

Uppsala 1640, magi. ULA, Uppsala RMA AIA:2, 6/5 1640.

Asker 1642-1643, magi. RA, SH, AA E XI e:1784, Askers HR 9, 3/11 1642.

Hardemo 1643, magi. RA, SH, AA E XI e:1784, Hardemo HR 14/6 1643.

Mora, Vejan och Älvdalen 1645, magi. ULA, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags HA AI:1, 
Venjan och Älvdalens HR 16/12 1645.

Sollefteå 1646, magi. Ångermanlands domsaga 1645-1646, s. 56.

Älvkarleby 1648, magi. RA, SH, AA E XI e:653, Älvkarleby HR 2/6, 2/10 1648.

Nyköping 1648, magi. RA, SH, AA E XI e:1111, Nyköpings rådhusrätt  
21/8, 4/9, 18/9 1648.

Torstuna 1648, magi. ULA, Torstuna HA AIA:3, 1/9 1648.

Hammerdal 1650, magi. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 12-14, 18. 

Sveg 1650, magi. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 16.

Mora 1652, magi. ULA, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags HA AI:1, 
Mora HR 16/12 1652.
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Frösåker 1652-1653, magi. ULA, Frösåkers HA AII:1, 19-20/5 1652, 15/2 1653.

Mora 1654, magi. RA, SH, AA E XI e:2727, Mora HR 23/1 1654.

Oland 1655, magi. ULA, Olands HA AI:1, 3/7 1655.

Simtuna 1660, magi. ULA, Simtuna HA AIA:6, 21/5, 2/6 1660.

Trögd 1660, magi. RA, SH, AA E XI e:656, Trögds HR 27-28/6 1660.

Ljusnar och Nya Kopparberg 1661, magi. RA, SH, AA E XI e:1795, Ljusnars och  
Nya Kopparbergs bergslags HR 17/6 1661.

Rättvik 1662-1663, magi. ULA, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags  
HA AI:2, Rättviks HR 10/12 1662, 9-10/12 1663.

Hammerdal 1664, magi. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 38.

Lima 1665-1666, magi. ULA, Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags  
HA AI:4, Lima HR 18/1 1665, 19-20/1 1666.

Uppsala 1665, magi. ULA, Uppsala RMA AIA:6, 29/11, 2/12 1665.

Håbo 1668, magi. RA, SH, AA E XI e:663, Håbo HR 1/2, 25/5 1668.

Uppsala 1669, magi. ULA, Uppsala RMA AIA:7, Uppsala rådhusrätt  
15/5, 5/6, 9/6 1669.

Vika 1669, magi. ULA, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna 
tingslags HA AI:13, Vika HR 30/9-3/10 1669.

Hedemora 1669, magi. ULA, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna 
tingslags HA AI:13, Hedemora HR, 11/10 1669.

Folkare 1669, magi. ULA, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna 
tingslags HA AI:13, Folkare HR 15-16/10 1669.

Orsa och Ore 1669, magi. ULA, Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags HA AI:3, 
Orsa och Ore HR 10/12 1669.

Lima 1670-1672, magi. ULA, Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags HA AI:6, 
Lima HR, 21/1 1670, 9/2 1671; AI:7, Lima HR 17/2 1672.

Sköllersta 1670, magi. ULA, Länsstyrelsen i Örebro län, landskansliet I, SH:s skrivelser 
1634-1699 DIqa:2, Brev från SH till landshövdingen i Örebro 
län 21/4 1670.

Svärdsjö 1670, magi. ULA, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna 
tingslags HA AI:13, Svärdsjö HR 1/2, 3/6 1670.

Närdingshundra 1671, magi. RA, SH, AA E XI e:1, Närdingshundra HR 30-31/10 1671.

Orsa och Ore 1671, magi. ULA, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags HA AI:3, 
Orsa och Ore HR 1/12 1671.

Sveg 1672, magi. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 66-73, 75-76.

Asker 1672, magi. RA, SH, AA E XI e:1803, Askers HR 16/2, 4/6 1672.

Tuna 1673, magi. ULA, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna 
tingslags HA AI:16, Tuna HR 29-30/4, 1673.

Arboga 1673, magi. ULA, Arboga RMA AI:6, 22/9, 6/10 1673.

Uppsala 1674, magi. ULA, Uppsala RMA AIA:8, 18/3, 26/3 1674.

Revsund 1675, magi. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 89-91.

Sveg 1675-1676, magi. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 78-82, 85-89.

Hammerdal 1676, magi. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 84.

Skinnskatteberg 1676a, magi. RA, SH, AA E XI e:2739, Skinnskatteberg HR 8/4 1676.
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Skinnskatteberg 1676b, magi. RA, SH, AA E XI e:2739, Skinnskatteberg HR 19-20/6 1676.

Asker 1676, magi. RA, SH, AA E XI e:1807, Askers HR 28/7, 24/8 1676.

Västerås 1677, magi. ULA, Västerås RMA AII:3, 24/3 1677.

Hammerdal 1682, magi. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 111.

Närdingshundra 1683, magi. RA, SH, AA E XI e:4, Närdingshundra HR 5-6/10 1683.

Uppsala 1685, magi. ULA, Uppsala RMA AIA:13, 13/4, 18/4, 23/4 1685, 1685.

Offerdal 1685, magi. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 114. 

Mora 1686, magi. ULA, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags HA AI:5, 
Mora HR 8/1 1686.

Svärdsjö 1686, magi. ULA, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna 
tingslags HA AI:27, Svärdsjö HR 19/6, 21/6 1686.

Vendel 1687, magi. ULA, Vendels HA AI:2, 15/10 1687.

Norrbo 1690, magi. RA, SH, AA E XI e:2291, Norrbo HR 14-15/3 1690.

Hammerdal 1690, magi. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 193-194.

Åsunda 1692, magi. ULA, Åsunda HA AI:2, 9/2, 4/6, 4/10 1692.

Leksand 1682, magi. ULA, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags HA AI:4, 
Leksands HR 16/12 1682.

Norrbo 1694, magi. RA, SH, AA E XI e:2294, Norrbo HR 17/4 1694.

Trögd 1695, magi. ULA, Trögds HR AI:2, 8/10 1695.

Västerrekarne 1699, magi. RA, SH, AA E XI e:1126, Västerrekarne HR 12/5 1699.

Rönö 1699, magi. RA, SH, AA E XI e:1126, Rönö HR 25/5, 24-25/10 1699.

Norberg 1699, magi. ULA, Gamla Norbergs bergslags HA AIA:1, 8-16/3 1699.

Film 1699, magi. RA, SH, AA E XI e:712, Films HR 12-14/6 1699.

Österrekarne 1699, magi. RA, SH, AA E XI e:1126, Österrekarne HR 10/10 1699.

Oland 1700, magi. RA, SH, AA E XI e:714, Olands HR 2/6, 6/9 1700.

Oppunda 1701, magi. RA, SH, AA E XI e:1829, Oppunda HR 16/5 1701.

Oppunda 1702, magi. RA, SH, AA E XI e:1830, Oppunda HR 12/6 1702.

Åkerbo 1703, magi. ULA, Åkerbo HA AIA:10, 30/5, 1/6, 16/9 1703.

Jönåker 1703-1704, magi. ULA, Jönåkers HA AIA:3, 9/9 1703, 6/2 1704.

Västerrekarne 1704, magi. RA, SH, AA E XI e:1128, Västerrekarne HR 28/2 1704.

Oppunda 1704, magi. RA, SH, AA E XI e:1833, Oppunda HR 19/9, 23/9 1704.

Rönö 1706-1707, magi. RA, SH, AA E XI e:1130, Rönö HR 11/12 1706, 22-23/1 1707.

Oppunda 1707, magi. RA, SH, AA E XI e:1131, Oppunda HR 23/2 1707.

Malung 1707-1708, magi. ULA, Malungs tingslags HA AI:1, 18/1 1707, 16/3 1708.

Nås 1708, magi. ULA, Nås tingslags HA AI:2, 26/3, 28/3, 1708.

Västerrekarne 1707, magi. RA, SH, AA E XI e:1132, Västerrekarne HR 16/5, 18/5 1707.

Malung 1709, magi. ULA, Malungs tingslags HA AI:1, 3/3 1709.

Grytnäs 1709, magi. RA, SH, AA E XI e:2784, Grytnäs HR 27/4 1709.

Lövsta 1714, magi. ULA, Lövsta HA AI:1, 16/9 1714.
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Leksand, Ål och Bjursås 1714, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:4, Leksands, Åls och Bjursås HR 
8/12 1714.

Yttertjurbo 1715, magi. RA, SH, AA E XI e:2328, Yttertjurbo HR 23-25/5 1715.

Falun 1719, magi. ULA, Falu RMA AI:33, 12/5 1719.

Rättvik 1719, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:12, Rättviks HR 17/12 1719.

Rättvik 1721, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:15, Rättviks HR 20/3 1721.

Svärdsjö 1720, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:14, Svärdsjö HR 14/9 1720.

Lima 1722, magi. ULA, Lima tingslags HA AI:1, 2/1 1722.

Tuhundra 1722-1723, magi. ULA, Tuhundra HA AIA:10, 4-6/6, 26/9 1722, 19/9 1723.

Stora Tuna 1722a, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:16, Stora Tuna HR 22/5, 25/10 
1722.

Stora Tuna 1722b, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:16, Stora Tuna HR 25/5, 29/5, 
25/10 1722.

Grytnäs 1724, magi. ULA, Grytnäs socken (med Avesta) tingslags HA AI:4, Grytnäs 
HR 30/4 1724.

Västerås 1724, magi. ULA, Västerås RMA AII:20, 17/6, 20/6 1724.

RA, Venjan och Särna 1724, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:19, RA, Venjans och Särnas HR 
10/12 1724.

Sköllersta 1725, magi. ULA, Länsstyrelsen i Örebro län, landskansliet I, Kunglig 
Majestäts och kollegiernas skrivelser 1708-1735 DIc:18, Brev 
från SH 8/10 1725.

Svärdsjö 1726, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:25a, Svärdsjö HR 15/9 1726.

Enköping 1728, magi. ULA, Enköpings RMA AI:18, 21-23/5 1728.

Åker 1728, magi. ULA, Åkers HA AIA:10, 8/10 1728.

Bro 1729, magi. ULA, Bro HA AI:1, 23-24/1 1729.

Lima 1729, magi. ULA, Lima tingslags HA AI:1, 23/1 1729.

Åsunda 1729, magi. ULA, Åsunda HA AI:7, 12/6 1729.

Älvkarleby 1730, magi. ULA, Älvkarleby HA AI:3, 29-30/5 1730.

Norrbo 1732, magi. ULA, Norrbo HA AIA:5, 9/2 1732.

Sala 1733, magi. ULA, Sala silverbergslags arkiv AI:36, Sala silverbergslags 
hytterätt 18/4, 26/6 1733.

Nås 1734, magi. ULA, Nås (Nås, Järna och Floda) tingslags HA AI:1, Nås HR 
16/1 1734

Älvdalen, Ore och Orsa, 1734, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:31, Älvdalens, Ore och Orsas HR 
4-5/12 1734.

Övertjurbo 1737, magi. ULA, Övertjurbo HA AIA:6, 17/5 1737.
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Leksand, Ål och Bjursås 1737, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:34, Leksands, Åls och Bjursås HR 
22/11 1737.

Torstuna 1738, magi. ULA, Torstuna HA AIA:22, 25/5 1738.

Torstuna 1739, magi. ULA, Torstuna HA AIA:22, 5/6 1739.

Oland 1740, magi. ULA, Olands HA AI:12, 2-3/6, 3/6, 16/9 1740.

Trögd 1743, magi. ULA, Trögs HA AI:11, 13/9 1743.

Lagunda 1744, magi. ULA, Lagunda HA AIA:12, 28/5 1744.

Folkare 1746, magi. ULA, Folkare tingslags HA AI:14, Folkare HR 28-29/4 1746.

RA, Venjan och Särna 1746, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:44, RA, Venjans och Särna HR 
13/12 1746.

Sundbo 1747, magi. ULA, Sundbo HA AIA:3, 11/3, 14/11 1747.

Husby 1737, magi. ULA, Husby tingslags HA AI:4, 3/10 1747.

Lagunda 1744, magi. ULA, Lagunda HA AIA:12, 28/5 1744.

Uppsala 1748, magi. ULA, Länsstyrelsen i Uppsala län, Landskansliet I D I:77, Brev 
från SH 14/10 1748.

Bälinge 1748, magi. ULA, Bälinge HA AI:9, 3-4/6, 6/6, 11-12/7 1748.

Skedevi 1748, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:46, Skedevi HR 15/9, 3/11 1748.

Vagnsbro 1750, magi. ULA, Vagnsbro HA AIA:3, 1-2/5, 4/5 1750.

Tuna 1751, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:49, Tuna HR 18/9 1751.

Svärdsjö 1752, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:50a, Svärdsjö HR 15/4 1752.

Yttertjurbo 1752, magi. ULA, Yttertjurbo HA AIA:3, 13/6 1752.

Frösåker 1752, magi. ULA, Frösåkers HA AIA:13, 18/6 1752.

Uppsala 1752, magi. ULA, Uppsala kämnärsrätt AI:24, 3/7 1752.

Söderbärke 1753, magi. ULA, Söderbärke tingslags HA AI:13, Söderbärke HA 30/3 
1753.

Våla 1754, magi. ULA, Våla HA AIA:14, 15/2 1754.

Gagnef 1755, magi. ULA, Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och 
Österdalarne tingslags HA AI:53, Gagnefs HR 11/11 1755.

Sala 1757, magi. ULA, Sala kämnärsrätts arkiv A:13, 10/5 1757.

Västerås 1758, magi. ULA, Västerås RMA AII:36, 23/12 1758.
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Appendix 3 

Fallförteckning samlagsbrott,  
barnamord, våldtäkt

Nya Lödöse 1599, barnamord. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 438-439.

Nya Lödöse 1600b, samlagsbrott. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 458-459. 

Nya Lödöse 1600b, samlagsbrott. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 562.

Östra Härad i Njudung 1602, barnamord. Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 43-44, 55.

Vadstena 1602, barnamord. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 321.

Östra Härad i Njudung 1602, barnamord. Östra härads i Njudung dombok 1602-1621 s. 43-44.

Östra Härad i Njudung 1603, 
samlagsbrott.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 48.

Vadstena 1604a, samlagsbrott. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 345.

Vadstena 1604b, samlagsbrott. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 356-359.

Vadstena 1604c, samlagsbrott. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 363-364.

Åland 1607, samlagsbrott. Ålands urkundssamling 3. Åländska handlingar 1530-1634,  
s. 149-150, 152.

Vadstena 1607, samlagsbrott. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 397.

Åland 1608, samlagsbrott. Ålands urkundssamling 3. Åländska handlingar 1530-1634,  
s. 160-163.

Vadstena 1608, samlagsbrott. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 419.

Stockholm 1608, barnamord. Stockholms stads tänkeböcker 1608-1613, s. 5-7.

Stockholm 1608, samlagsbrott. Stockholms stads tänkeböcker 1600, s. 130-132.

Vadstena 1609, samlagsbrott. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 433-434.

Nordmaling 1612, barnamord. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 2.

Brätte 1618, barnamord. Brätte stad- och dombok 1615-1643, s. 196-197.

Sollefteå 1619, samlagsbrott. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 89-90, 110-111.

Gudmundrå och Högsjö 1620, barnamord. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 92-93, 114.

Offerdal 1621, samlagsbrott. Jämtlands domböcker 1621-1628, s. 19.
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Revsund 1621, barnamord. Jämtlands domböcker 1621-1628, s. 35-36.

Nya Lödöse 1621b, samlagsbrott. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 579.

Nordmaling 1622, samlagsbrott. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 122.

Hammerdal 1622, barnamord. Jämtlands domböcker 1621-1628, s. 51, 72, 77.

Sollefteå 1623, samlagsbrott. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 134.

Säbrå 1623, samlagsbrott. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 137.

Brunflo 1623, samlagsbrott. Jämtlands domböcker 1621-1628, s. 96-97

Undersåker 1626, barnamord. Jämtlands domböcker 1621-1628, s. 213-215.

Stockholm 1626, samlagsbrott. Stockholms stads tänkeböcker 1626, s. 60.

Njurunda 1627, samlagsbrott. Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker 1609-1672, 
s. 66, 73-74.

Vendel 1627, samlagsbrott. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 66.

Hörnsjö 1628, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 4.

Gräsmyr 1628, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 5, 35, 74.

Brattsbacka 1628, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 5-6, 40, 102-13. 

Nora 1628, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 22-23, 53.

Resele 1629, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 30, 41, 77-78.

Säbrå 1629, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 46.

Säbrå 1629, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 46.

Högsjö 1629, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 47-48.

Boteå 1629, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 50-51.

Nora 1629, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 52.

Nätra 1629b, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 81, 88.

Gudmundrå 1630a, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 89.

Grundsunda 1630, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 102. 

Nordmaling 1630, barnamord. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 102-103.

Gudmundrå 1630b, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 107. 

Boteå 1630a, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 108.

Boteå 1630b, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 108.

Vendel 1630, samlagsbrott. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 74.

Vendel 1630, samlagsbrott. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 74.

Torsåker 1631, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 121.

Säbrå 1632, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 132-133.

Gudmundrå 1632, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 135.

Boteå 1632, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 136, 152.

Uppsala 1633, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 245-257, 251.

Nordingrå 1635, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 25.

Boteå 1635, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 46, 58.
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Nordingrå 1636, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 46.

Grundsunda 1636, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 62-63.

Själevad 1637, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 73.

Torsåker 1638a, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 77.

Torsåker 1638b, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 78.

Sidensjö 1638, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 86.

Säbrå 1638, barnamord. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 90.

Gudmundrå 1638, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 93.

Grundsunda 1638b, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 94.

Nordmaling 1638-1640, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 95. Fallet fortsätter i 
domboken för åren 1639-1642, s. 15-16, 34-35.

Frösåker 1638, samlagsbrott. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 12-13.

Närdingshundra 1638, samlagsbrott. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 31-32.

Oland 1638, barnamord. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 134.

Gudmundrå och Högsjö 1639, 
samlagsbrott.

Ångermanlands domsaga 1639-1642, s. 1.

Nätra 1639, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1639-1642, s. 14-15.

Brätte 1639, samlagsbrott. Brätte stad- och dombok 1615-1643, s. 218.

Vendel 1639, barnamord. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 143-144.

Snevringe 1693, samlagsbrott. GaW Fall 11011.

Allbo 1639, samlagsbrott. GaW Fall 82.

Vendel 1640, samlagsbrott. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 165.

Säbrå 1641, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1639-1642, s. 45.

Nora 1641, barnamord. Ångermanlands domsaga 1639-1642, s. 47.

Sundh 1641, samlagsbrott. Johan Stiernhööks Åländska domböcker 1641-1643, s. 44-47.

Åland 1641, samlagsbrott. Johan Stiernhööks Åländska domböcker 1641-1643, s. 3.

Anundsjö 1642, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1639-1642, s. 81.

Själevad 1642, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1639-1642, s. 83.

Åland 1643, samlagsbrott. Johan Stiernhööks Åländska domböcker 1641-1643, s. 77-78.

Anundsjö 1644, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1643-1644, s. 51-52.

Nordingrå 1644-1645, barnamord. Ångermanlands domsaga 1643-1644, s. 68, 92. Fallet fortsätter i 
avskriften för åren 1645-1646, s. 15, 45-46, 81.

Sollefteå 1644, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1643-1644, s. 102-104 samt sid 39 och 
136 för åren 1645-1646.

Grundsunda 1646, samlagsbrott. Ångermanlands domsaga 1645-1646, s. 82.

Hackås 1647, samlagsbrott. Jämtlands läns domböcker och landstingsprotokoll 4. 1647-1648, s. 
41, 69.

Offerdal 1648, samlagsbrott. Jämtlands läns domböcker och landstingsprotokoll 4. 1647-1648, s. 
65.

Uppsala 1648a, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 256-257, 259.

Stockholm 1649, våldtäkt. GaW Fall 8086.
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Sveg 1650, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 16.

Hammerdal 1650, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 12-14.

Undersåker 1650, barnamord. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 13, 47-50. 

Norrköping 1650, samlagsbrott. GaW Fall 10407.

Hammerdal 1654, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 20.

Össbo 1654, barnamord. GaW Fall 141.

Tjust 1654, barnamord. GaW Fall 381.

Uppsala 1655a, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1650-1655, s. 277-278.

Uppsala 1657, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1656-1660, s. 104, 108, 118-119.

Undersåker 1661a, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 26.

Hammerdal 1662, barnamord. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 31-32.

Läckö 1662, barnamord. GaW Fall 541.

Uppsala 1663, barnamord. Akademiska konsistoriets protokoll 1661-1663, s. 218-219.

Uppsala 1663a, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1661-1663, s. 167-168, 171-173, 
178, 180.

Uppsala 1663b, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1661-1663, s. 218-219.

Offerdal 1665b, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 32.

Undersåker 1666b, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 47-50.

Revsund 1667-1668, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 57, 60-61, 63.

Offerdal 1667, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 36, 39-40, 43-44.

Offerdal 1669, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 41-42, 43-44.

Offerdal 1669, barnamord. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 46.

Hammerdal 1671, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 63.

Jukkasjärvi 1671c, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 57.

Kautokeino 1671, barnamord. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, s. 35-41.

Undersåker 1671a, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 70.

Snevringe 1671, våldtäkt. GaW Fall 8666.

Revsund 1674a, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 89, 90.

Revsund 1673, barnamord. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 75, 87.

Revsund 1674b, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 89, 90.

Björkekind 1674, barnamord. GaW Fall 681.

Jukkasjärvi 1675, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 83.

Uppsala 1675c, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 222.

Uppsala 1675d, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 287-289, 292.

Nordal 1675, samlagsbrott. GaW Fall 701.

Hammerdal 1676, barnamord. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 85, 87-88, 90, 
92-93, 94, 98. 

Uppsala 1676a, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 78-79, 127.

Uppsala 1676b, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 140-142.
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Uppsala 1676c, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1674-1675, s. 230.

Snevringe 1677a, samlagsbrott. GaW Fall 9594. 

Snevringe 1677b, samlagsbrott. GaW Fall 9590. 

Revsund 1678, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 99, 103.

Undersåker 1678a, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 86.

Undersåker 1678b, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 89, 93.

Undersåker 1678c, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 89.

Hammerdal 1678, barnamord. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1646-1690, s. 92-93.

Sveg 1679a, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 99.

Sveg 1679b, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 100.

Hammerdal 1679-1680a, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 98, 99-100.

Hammerdal 1679-1680b, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 98, 100.

Revsund 1679, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 109-110.

Offerdal 1679a, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 70, 93, 105, 112.

Offerdal 1679c, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 72.

Uppsala 1679, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1678-1679, s. 351-353, 357-358, 
366-367.

Undersåker 1679a, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 89, 91.

Undersåker 1679b, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 91-92, 93, 
96-97, 99-100, 120-121.

Undersåker 1679d, samlagsbrott. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 94.

Revsund 1680, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 112.

Enonteki 1680a, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 106-107.

Uppsala 1680, barnamord. Akademiska konsistoriets protokoll 1680-1681, s. 10, 18.

Uppsala 1680, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1680-1681, s. 157-158, 175.

Hammerdal 1680, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1646-1690, s. 102.

Fräkne 1680, våldtäkt. GaW Fall 8208.

Revsund 1681, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 124.

Njurunda 1681a, samlagsbrott. Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads domböcker 1673-1699, 
s. 92.

Uppsala 1681, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1680-1681, s. 278, 323.

Sveg 1682a, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 106.

Sveg 1682b, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 109, 115-116.

Uppsala 1682a, barnamord. Akademiska konsistoriets protokoll 1682, s. 30, 37, 54.

Uppsala 1682b, barnamord. Akademiska konsistoriets protokoll 1682, s. 179-182, 189-191, 
219-221, 231, 235.

Njurunda 1683, samlagsbrott. Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads domböcker 1673-1699, 
s. 155.

Edsberg 1683, våldtäkt. GaW Fall 7426.

Uppsala 1684b, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1683-1684, s. 296.
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Uppsala 1684c, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1683-1684, s. 316-318.

Uppsala 1684d, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1683-1684, s. 350, 354-355, 357.

Uppsala 1684e, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1683-1684, s. 338, 362-363, samt 
s. 9, 34-35, 37-38, 44, 47-49 i domboken för 1685.

Uppsala 1684f, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1683-1684, s. 365-366, 369, 
372-373.

Snevringe 1684, barnkvävning. GaW Fall 9915.

Orsa 1684, samlagsbrott. GaW Fall 10547.

Revsund 1685, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 157.

Enonteki 1685, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 144-145.

Uppsala 1685a, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1685, s. 44-46, 49-50.

Uppsala 1685b, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll, s. 68, 156-157, 217-218.

Uppsala 1685c, samlagsbrott. Akademiska konsistoriets protokoll 1685, s. 193-200, 232, 239, 
280-288, 299-302, 315-316, 345-353.

Snevringe 1685, samlagsbrott. GaW Fall 10108.

Hammerdal 1686, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 148.

Jukkasjärvi 1686, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 146-152.

Utstjok 1686, samlagsbrott. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, s. 75-76.

Hammerdal 1686, samlagsbrott. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1646-1690, s. 148.

Sveg 1688, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 160.

Jukkasjärvi 1688a, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 161.

Enonteki 1688, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 166-167.

Sveg 1689, samlagsbrott. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 175-177.

Offerdal 1689, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 154.

Njurunda 1689, samlagsbrott. Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads domböcker 1673-1699, 
s. 264-266.

Revsund 1690, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 201.

Offerdal 1690, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 169 samt s. 11 i 
domboken för 1691-1700.

Stockholm 1690, samlagsbrott. GaW Fall 8833.

Stockholm 1690, samlagsbrott. GaW Fall 8845.

Offerdal 1691, barnkvävning Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 30.

Offerdal 1691, barnkvävning Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 12.

Offerdal 1691, barnamord. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 23.

Njurunda 1691, barnamord. Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads domböcker 1673-1699, 
s. 302-310.

Örebro 1691, samlagsbrott. GaW Fall 7772.

Revsund 1693c, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 239.

Revsund 1694, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 256.

Snevringe 1696, samlagsbrott. GaW Fall 11072.

Revsund 1697, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 288-294.
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Revsund 1698, samlagsbrott. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 323-324.

Jukkasjärvi 1698, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 220-223.

Snevringe 1698, barnamord. GaW Fall 10891.

Offerdal 1700b, samlagsbrott. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 219.

Enonteki 1702, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 51-54.

Kautokeino 1703, samlagsbrott. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, s. 154-
155.

Enonteki 1703, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 66-69.

Kautokeino 1704a, samlagsbrott. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, s. 160.

Jukkasjärvi 1704a, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 80-82.

Jukkasjärvi 1704b, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 86-87.

Kautokeino 1705, samlagsbrott. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, s. 169-
170.

Skaftö 1706, samlagsbrott. Skaftö dombok 1662-1749, s. 15.

Jukkasjärvi 1709, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 147-148, 153-155.

Jukkasjärvi 1712, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 202-203.

Svärdsjö 1713, barnamord. GaW Fall 7480.

Enonteki 1715, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enonteki tinglag 1715-1726, s. 18-30.

Konga 1715, samlagsbrott. Älmeboda. Utdrag ur Konga härads dombok 1715-1717, s. 1, 
23-24, 26.

Vaksala 1715, våldtäkt. GaW Fall 7481.

Enonteki 1715, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1715-1726, s. 18-30.

Konga 1717, samlagsbrott. Älmeboda. Utdrag ur Konga härads dombok 1715-1717, s. 92, 
141-142.

Enonteki 1721a, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enonteki tinglag 1715-1726, s. 105-106.

Östra Härad 1721a, samlagsbrott. GaW Fall 5404.

Östra Härad 1721b, samlagsbrott. GaW Fall 5302.

Skaftö 1723, samlagsbrott. Skaftö dombok 1662-1749, s. 42.

Jukkasjärvi 1726, barnamord. Jukkasjärvi og Enonteki tinglag 1715-1726, s. 228-229.

Skaftö 1726, samlagsbrott. Skaftö dombok 1662-1749, s. 52.

Jukkasjärvi 1727a, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 7-12, 41-43, 85-87.

Jukkasjärvi 1727b, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 13-14.

Skaftö 1728, samlagsbrott. Skaftö dombok 1662-1749, s. 58-59.

Jukkasjärvi 1729, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 86-87, 157-158 samt 
s. 57 i domboken för 1733-1736.

Kautokeino 1729, barnamord. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1726-1735, s. 54-55, 
66, 69-71, 117-119. 

Jukkasjärvi 1731, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 159.

Kautokeino 1731, barnamord. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1726-1735, s. 92-95.

Skaftö 1731, samlagsbrott. Skaftö dombok 1662-1749, s. 70-75.



233

Kautokeino 1733a, samlagsbrott. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1726-1735, s. 130-
131.

Kautokeino 1733c, samlagsbrott. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1726-1735, s. 133-
136, 222-226.

Kautokeino 1734, barnamord. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1726-1735, s. 159-
203, 218-219.

Skaftö 1734-1735, samlagsbrott. Skaftö dombok 1662-1749, s. 82-84.

Vendel 1737a, samlagsbrott. Vendels sockens domböcker 1736-1737, s. 131-133.

Orsa 1737, samlagsbrott. GaW Fall 10777.

Åker 1737, våldtäkt GaW Fall 8092.

Jukkasjärvi 1739, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1737-1740, s. 149-150.

Jukkasjärvi 1740, barnamord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1737-1740, s. 165-172.

Jukkasjärvi 1741, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1741-1750, s. 8-9.

Enonteki 1745, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1741-1750, s. 114-115.

Enonteki 1747a, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1741-1750, s. 161-162.

Enonteki 1747b, samlagsbrott. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1741-1750, s. 162-166, 179.
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Appendix 4

Fallförteckning mord, dråp, självmord, 
suicidalmord, dödsolyckor

Nya Lödöse 1598, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 427.

Vadstena 1600, dödsolycka. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 290-291.

Vadstena 1600, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 295.

Nya Lödöse 1601a, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 468-469.

Nya Lödöse 1601b, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 476.

Nya Lödöse 1601c, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 476-477.

Vadstena 1601, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 313, 316-317, 318, 
326. 

Östra Härad i Njudung 1602,  
mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 26.

Vadstena 1602, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 316.

Sjuhundra 1602, mord/dråp. Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, s. 17.

Östra Härad i Njudung 1603a,  
mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 51-52.

Östra Härad i Njudung 1603b,  
mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 52.

Östra Härad i Njudung 1603c, 
 mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 57, 60.

Östra Härad i Njudung 1603d, 
 mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 64-65, 78.

Nya Lödöse 1603, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 491-492.

Östra Härad i Njudung 1604a,  
mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 87.

Östra Härad i Njudung 1604b,  
mord/dråp.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 87-88.

Vadstena 1604, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 349-374.

Sjuhundra 1604, mord/dråp. Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, s. 19.

Nya Lödöse 1605, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 518-519, 523.
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Sjuhundra 1605, mord/dråp. Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, s. 22.

Stockholm 1605, självmord. Stockholms stads tänkeböcker 1605-1608, s. 92-96.

Vadstena 1606, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 390-391.

Stockholm 1605, dödsolycka. Stockholms stads tänkeböcker 1605-1608s. 87-88.

Vadstena 1608a, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 408-414.

Vadstena 1608b, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 420-422.

Vadstena 1609a, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 427, 431-432. 

Vadstena 1609b, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 427, 428-429.

Vadstena 1609c, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 428.

Vadstena 1609d, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 429.

Vadstena 1610a, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, s. 438.

Vadstena 1610b, mord/dråp. Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610,  
s. 440-441, 442-443.

Vendel 1615, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 8-9.

Lungö 1617, mord/dråp. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 42-43.

Torsåker 1617, mord/dråp. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 57-59.

Njurunda 1618, mord/dråp. Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker  
1609-1672, s. 34.

Sjuhundra 1618, mord/dråp. Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, s. 43-44.

Stockholm 1618, mord/dråp. Stockholms stads tänkeböcker 1618, s. 377-382.

Nya Lödöse 1619, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 538-539.

Säbrå 1621, mord/dråp. Laga ting i Ångermanland 1612-1624, s. 115-117.

Vendel 1621, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 35.

Nya Lödöse 1621, mord/dråp. Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, s. 587-588.

Sjuhundra 1624, mord/dråp. Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, s. 56.

Grundsunda 1631, dödsolycka. Ångermanlands domsaga 1628-1633, s. 118.

Vendel 1631, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 83-84.

Västerås 1632, dödsolycka. GaW Fall 741.

Vendel 1633, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 97-98.

Sollefteå 1634, mord/dråp. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 5.

Vendel 1634, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 110-111.

Vibyggerå 1635, dödsolycka. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 33-34.

Njurunda 1636/1651, mord/dråp. Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker  
1609-1672, 178-179.

Torsåker 1637, mord/dråp. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 65.

Själevad 1637, dödsolycka. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 73.

Vibyggerå och Ullånger 1638,  
mord/dråp.

Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 84.

Anundsjö 1638, mord/dråp. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 87.

Arnäs 1638, mord/dråp. Ångermanlands domsaga 1634-1638, s. 88-89.
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Häverö 1638, mord/dråp. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 61.

Oland 1638a, mord/dråp. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 137.

Oland 1638b, mord/dråp. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 138-142.

Oland 1638c, mord/dråp. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 142-143.

Sjuhundra 1638, mord/dråp. Lagläsaren Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, s. 70.

Norunda 1638, mord/dråp. Lagläsaren Per Larssons dombok 1638, s. 110-113.

Vendel 1640, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 167-168.

Vendel 1644, mord/dråp. Vendels sockens dombok 1615-1645, s. 192-193.

Nora 1645, mord/dråp. Ångermanlands domsaga 1645-1646, s. 31.

Ramsele 1646, mord/dråp. Ångermanlands domsaga 1645-1646, s. 49.

Revsund 1649, dödsolycka. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 12.

Sjuhundra 1649, självmord. Sjuhundra härads domböcker 1601-1651, 100-102.

Sveg 1650, mord/dråp. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 15.

Revsund 1650-1652, mord/dråp. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 13, 19.

Stockholm 1650, dödsolycka. GaW Fall 4923.

Norrköping 1650, mord/dråp. GaW Fall 10885.

Norrköping, 1650, dödsolycka. GaW Fall 10686.

Revsund 1651, mord/dråp. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 16-17.

Stockholm 1651, suicidalmord. Stockholms RMA AIA:11 28/5 1651 .

Njurunda 1652, mord/dråp. Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker  
1609-1672, s. 192-193.

Sveg 1654, dödsolycka. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 22-23.

Undersåker 1654-1655, mord/dråp. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 19-21.

Össbo 1654, mord/dråp. GaW Fall 122.

Revsund 1658, mord/dråp. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 28.

Uppvidinge 1661, dödsolycka. GaW Fall 201.

Njurunda 1662, självmord. Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker  
1609-1672, s. 276.

Kautokeino 1663, mord/dråp. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1639-1725, s. 25-27.

Sveg 1664, mord/dråp. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 37-39.

Undersåker 1655, mord/dråp. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 40-42, 45-46.

Undersåker 1666, mord/dråp. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 46.

Undersåker 1667, mord/dråp. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 50.

Undersåker 1668, mord/dråp. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 55-58.

Sveg 1669, mord/dråp. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 55-56.

Offerdal 1669, självmord. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 43.

Stockholm 1672a, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:7, 19/4 1672.

Stockholm 1672b, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:7, 19/4 1672.

Stockholm 1672c, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:7, 23/5 1672.
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Stockholm 1672, suicidalmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:7, 15/2 1672.

Revsund 1673, mord/dråp. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 77-84.

Snevringe 1673, mord/dråp. GaW Fall 8715.

Stockholm 1674, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:9, 23/6 1674.

Linköping 1674, mord/dråp. GaW Fall 622.

Stockholm 1675, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:10, 6/11 1675.

Snevringe 1676, mord/dråp. GaW Fall 9548.

Stockholm 1677, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:12, 4/7 1677.

Revsund 1678, mord/dråp. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 104.

Stockholm 1682a, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:17, 22/2 1682.

Stockholm 1682b, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:17, 12/7 1682.

Stockholm 1685a, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:20, 10/7 1685.

Stockholm 1685b, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:20, 26/10 1685.

Stockholm 1685c, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:20, 31/10 1685.

Stockholm 1686a, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:21, 19/6 1686.

Stockholm 1686b, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:21, 7/7 1686.

Stockholm 1686c, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:21, 29/12 1686.

Stockholm 1686, suicidalmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:21, 3/7 1686.

Snevringe 1686, mord/dråp. GaW Fall 10137.

Njurunda 1687-1688, mord/dråp. Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads domböcker  
1673-1699, 210-211, 233-235, 239-242.

Stockholm 1687, självmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:22, 11/8 1687.

Stockholm 1687, suicidalmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:22, 10/6 1687.

Sveg 1689, självmord. Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 177.

Undersåker 1690, dödsolycka. Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 186-187.

Njurunda 1690, självmord. Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads domböcker  
1673-1699, s. 271-274.

Snevringe 1690, mord/dråp. GaW Fall 10907.

Revsund 1695, dödsolycka. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 261-262.

Stockholm 1695, suicidalmord. SSA, Stockholms RMA AIIA:29a, 14/10 1695.

Uppsala 1696, mord/dråp. Akademiska konsistoriets protokoll 1695-1696, s. 80.

Snevringe 1696, dödsolycka. GaW Fall 11074.

Snevringe 1696, självmord. GaW Fall 11085.

Enonteki 1699, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1639-1699, s. 251-253. 

Kautokeino 1699, mord/dråp. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1639-1725,  
s. 122-123, 125-126.

Offerdal 1700, självmord. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 209-210.

Jukkasjärvi 1700, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, 1-6, 7-9, 10-15.

Jukkasjärvi 1700, dödsolycka. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 15.
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Offerdal 1700, självmord. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691-1700, s. 209-210.

Kautokeino 1702, mord/dråp. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1639-1725, s. 150-152.

Jukkasjärvi 1706, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 105-108, 119-120.

Jukkasjärvi 1706-1707, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 114-117, 130-131.

Jukkasjärvi 1709, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 148-153, 167-169.

Enonteki 1711, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 190-195.

Jukkasjärvi 1712, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 198-201, 219-220.

Kautokeino 1712, dödsolycka. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1639-1725, s. 188-190.

Jukkasjärvi 1712, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1700-1714, s. 198-201.

Jukkasjärvi 1713, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 210-214.

Jukkasjärvi 1714, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1700-1714, s. 223-228, samt i 
domboken för åren 1715-1726, s. 1-9, 33-68.

Jukkasjärvi 1715-1716, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1715-1726, 1-9, 33-36, 67-68.

Kautokeino 1715, dödsolycka. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1639-1725, s. 207-214.

Jukkasjärvi 1725, dödsolycka. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1715-1726, s. 198-203.

Jukkasjärvi 1725-1726, dödsolycka. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1715-1726, s. 217-219, 240-245.

Kautokeino 1728, dödsolycka. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1726-1735, s. 50-53.

Enonteki 1728, dödsolycka. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 78-80, 142.

Jukkasjärvi 1729, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 95.

Jukkasjärvi 1729, dödsolycka. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 96.

Jukkasjärvi 1730, självmord. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s.131-134, 171-174.

Jukkasjärvi 1732, mord/dråp. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 204-212.

Jukkasjärvi 1732, dödsolycka. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 1727-1732, s. 225.

Kautokeino 1735, dödsolycka. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1726-1735,  
s. 133-136, 222-226.

Kautokeino 1748, självmord. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1736-1751, s. 211-214.
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Appendix 5

Fallförteckning övrigt

Östra härad 1602, övrigt. Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 8. 

Östra härad 1602, övrigt. Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s. 48.

Stockholm 1604, övrigt. Stockholms stads tänkeböcker 1603-1604, s. 262-263. 

Revsund 1624, övrigt. Jämtlands domböcker 1621-1628, s. 112-113.

Själevad 1644, övrigt. Ångermanlands domsaga 1643-1644, s. 81-82.

Norrköping 1650, övrigt. GaW Fall 10409.

Kalmar 1658, övrigt. GaW Fall 401.

Växjö 1662, övrigt. GaW Fall 221.

Östra härad 1664, övrigt. GaW Fall 5204.

Hammerdal 1666, övrigt. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 42.

Hammerdal 1673, övrigt. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 68.

Revsund 1673, övrigt. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 79.

Snevringe 1680, övrigt. GaW Fall 9904.

Offerdal 1684, övrigt. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 102.

Hammerdal 1684, övrigt. Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 126.

Offerdal 1684, övrigt. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 102.

Offerdal 1684, övrigt. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 102.

Revsund 1685, övrigt. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 160-161.

Orsa 1685, övrigt. GaW Fall 11150.

Kautokeino 1686, övrigt. Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, s. 76.

Snevringe 1689, övrigt. GaW Fall 10403.

Revsund 1690, övrigt. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 345-346.

Linköping 1690, övrigt. GaW Fall 11329.

Snevringe 1692, övrigt. GaW Fall 10966.

Snevringe 1695, övrigt. GaW Fall 10861.
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Snevringe 1696, övrigt. GaW Fall 11073.

Revsund 1697, övrigt. Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, s. 289.

Kålland 1697, övrigt. GaW Fall 15113.

Offerdal 1700, övrigt. Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691-1700, s. 219.

Östra härad 1721a, övrigt. GaW Fall 5486.

Östra härad 1721b, övrigt. GaW Fall 5483.

Östra härad 1721, övrigt. GaW Fall 5388.

Kautokeino 1726, övrigt. Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1726-1735, s. 6-7.

Stora Malm 1737, övrigt. GaW Fall 4163.

Orsa 1737, övrigt. GaW Fall 10486.

Stora Malm 1741, övrigt. GaW Fall 4787.

Stora Malm 1745, övrigt. GaW Fall 4842.
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Otryckta källor

Riksarkivet
Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (E XI e), Renoverade domböcker för 

Dalarnas län
Uppsala län
Västmanlands län
Stockholms län
Södermanlands län
Örebro län.

Landsarkivet i Göteborg
Ale häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Askims och Östra Hisinges häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Binneberg och Vadsbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Gudhem häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a). 
Kinds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Kinna häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Kullings häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Kåkinds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Kållands häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Marks häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Nordals häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Sundal häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Tössbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Väne häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Vättle häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Ås häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Åse häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).

Landsarkivet i Härnösand
Bollnäs häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Bollnäs häradsrätts arkiv. Domböcker och protokoll vid urtima ting (A I b).
Gästriklands domsagas arkiv (A I a).
Hedesunda och Österfärnebo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Hedesunda kyrkoarkiv. Sockenstämmans protokoll (K I).
Hälsinglands domsagas arkiv (A I a).
Ovansjö, Torsåker och Årsunda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Ockelbo och Hamrånge tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Resele häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).

Landsarkivet i Lund
Bräkne häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Faurås häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Färs häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Gärds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Harjagers häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Himle häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Ingelstads häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Lunds rådhusrätt och magistrats arkiv. Domböcker (A I a).
Norra Åsbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Norra Åsbo häradsrätts arkiv. Urtima tingsprotokoll (A I b).
Nätra häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Onsjö häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Skytts häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
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Tönnersjö häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Villands häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Västra Gölinge häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Viske häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).

Landsarkivet i Vadstena
Aska häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Björkekinds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Boberg häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Gullberg häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Göstrings häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Göta hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (E), Renoverade domböcker för Västra Götalands län.
Handbörds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Hammarkinds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Kinda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Lysings häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Memming häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Norra Vedbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Skärkind häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Stranda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Sunnerbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Södra Möre häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Tveta häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Uppvidinge häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Valkebo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Västbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Åkerbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Åkerbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Ölands norra mötes häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Östkinds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Östra häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).

Landsarkivet i Uppsala
Arboga rådhusrätt och magistrats arkiv. Gemensamma protokoll (A I).
Aspeboda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Askers häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Avesta häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Bro häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Bälinge häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Edsbergs häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Enköpings rådhusrätt och magistrats arkiv. Domböcker (A I).
Falu rådhusrätt och magistrats arkiv. Domböcker (A I).
Fellingsbro häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Folkare tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Frösåkers häradsrätts arkiv. Domböcker (A II).
Frösåkers häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Gamla Norbergs bergslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Grytnäs socken (med Avesta) tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Hedemora häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Husby tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Jönåkers häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Karlskoga häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Kils kyrkoarkiv. Sockenstämmans protokoll och handlingar (K I).
Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Kopparbergs och Säters län (utom Säters socken) och Österdalarne tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Lagunda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Lagunda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Lekebergslagens häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Leksands, Ål och Bjursås häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
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Lima tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Länsstyrelsen i Uppsala län, Landskansliet I (D I:77).
Länsstyrelsen i Örebro län, landskansliet I, Kunglig Majestäts och kollegiernas skrivelser 1708-1735 (D I c).
Länsstyrelsen i Örebro län, landskansliet I, SHs: skrivelser 1634-1699 (D I qa).
Lövsta häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Olands häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Malungs tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Norrbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Norrbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Norunda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Norunda häradsrätts arkiv. Urtima tingsprotokoll och protokoll över extra förrättningar (A III).
Nås tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Olands häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Rasbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Sala häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Sala silverbergslags arkiv. Sala gruvrätts domböcker och protokoll (A I).
Sala kämnärsrätts arkiv (A I).
Simtuna häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Siende häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Skinnskattebergs häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Snevringe häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Sundbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Säters tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Söderbärke tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Tierps häradsrätts arkiv. Urtima tingsprotokoll och protokoll över extra förrättningar (A III).
Torstuna häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Torstuna häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Tuhundra häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Trögds häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Ulleråker häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Kämnärsrätten i Uppsala. Domböcker (A I a). 
Uppsala rådhusrätt och magistrats arkiv. Domböcker (A I a).
Vagnsbro häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Vaksala häradsrätts arkiv. Protokoll vid urtima ting (A III).
Vendels häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Våla häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Västerås rådhusrätt och magistrats arkiv. Domböcker (A II).
Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Yttertjurbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Åsunda häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Åkerbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Åkers häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Älvkarleby häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Örebro rådhusrätt och magistrats arkiv. Domböcker (A I a).
Övertjurbo häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).

Stockholms stadsarkiv
Danderyds skeppslags häradsrätts arkiv. Domböcker vid urtima ting (A I b).
Färentuna häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Lyhundra häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Sjuhundra häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Sotholms häradsrätts arkiv. Domböcker (A I).
Stockholms rådhusrätt och magistrats arkiv. Tänkeböcker (A I a), Kriminalmålsprotokoll, (A I I a).
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Värmlandsarkiv 
Fryksdal häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Fryksdals övre tingslags häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Gillberg häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Grums häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Näs häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Visnums häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Villands häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Väse häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
Ölme häradsrätts arkiv. Domböcker (A I a).
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Tryckta källor

Akademiska konsistoriets protokoll, 4. 1650-1655, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1970.

Akademiska konsistoriets protokoll, 5. 1656-1660, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1970.

Akademiska konsistoriets protokoll, 6. 1661-1663, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1971.

Akademiska konsistoriets protokoll, 11. 1674-1675, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1973.

Akademiska konsistoriets protokoll, 13. 1678-1679, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1974.

Akademiska konsistoriets protokoll, 14. 1680-1681, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1974.

Akademiska konsistoriets protokoll, 15. 1682, utg. av 
Hans Sallander, Uppsala 1975.

Akademiska konsistoriets protokoll, 16. 1683-1684, 
utg. av Hans Sallander, Uppsala 1975.

Akademiska konsistoriets protokoll, 17. 1685, utg. av 
Hans Sallander, Uppsala 1975.

Akademiska konsistoriets protokoll 21. 1695-1696, 
utg. av Hans Sallander Uppsala 1976.

Avskrift av Ångermanlands domsagas dombok 
och tingsprotokoll, 16. 1628-1633, utg. av Sture 
Norberg, Huddinge 2000.

Avskrift av Ångermanlands domsagas dombok 
och tingsprotokoll, 17. 1634-1638, utg. av Sture 
Norberg, Huddinge 2001.

Avskrift av Ångermanlands domsagas dombok 
och tingsprotokoll, 18. 1639-1642, utg. av Sture 
Norberg, Huddinge 2003.

Avskrift av Ångermanlands domsagas dombok 
och tingsprotokoll, 19. 1643-1644, utg. av Sture 
Norberg, Huddinge 2004.

Avskrift av Ångermanlands domsagas dombok 
och tingsprotokoll, 20. 1645-1646, utg. av Sture 
Norberg, Huddinge 2004.

Brätte stad- och dombok 1615-1643. Bidrag till 
Vänersborgs förhistoria, utg. av Ulf Barck-Holst, 
Stockholm 1944.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis 
tinglag 1700-1714, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1994.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki 
tinglag 1715-1726, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1994.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis 
tinglag 1727-1732, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1994.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis 
tinglag 1733-1736, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1995.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis 
tinglag 1737-1740, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1996.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis 
tinglag 1741-1750, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1996.

Dombok Torneå Lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis 
tinglag 1639-1699, utg. av Dag A. Larsen & Kåre 
Rauø, Finnsnes 1997.

Dombok Torneå Lappmark. Kautokeino, Aviovara, 
Teno, Utsjok Tingsteder 1639-1725, utg. av Dag A. 
Larsen & Kåre Rauø, Finnsnes 1999.

Dombok Torneå Lappmark. Kautokeino, Aviovara, 
Teno, Utsjok Tingsteder 1726-1735, utg. av Dag A. 
Larsen & Kåre Rauø, Finnsnes 1999.

Dombok Torneå Lappmark. Kautokeino, Aviovara, 
Teno, Utsjok Tingsteder 1736-1751, utg. av Dag A. 
Larsen & Kåre Rauø, Finnsnes , 1999.

Johan Stiernhööks Åländska domböcker 1641-1643, 
John E. Roos, Helsingfors 1946.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, 1. 
Jämtlands domböcker 1621-1628, utg. av Jämtlands 
läns fornskriftsällskap, Östersund 1933.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, 2. 
Jämtlands domböcker 1634-1643, utg. av Jämtlands 
läns fornskriftsällskap, Östersund 1934.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, 3. 
Jämtlands landstingsprotokoll 1621-1643, utg. av 
Jämtlands läns fornskriftsällskap, Östersund 1939.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, 4. 
1647-1648, utg. av Kjell Hoffman, Östersund 
1989.

Laga ting i Ångermanland 1612-1624, utg. av Sture 
Norberg, Huddinge 2000.
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Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621, utg. av Sven Grauers, 
Göteborg 1923.

Sjuhundra härads domböcker, utg. av Nils Sundelius, 
Södertälje 1984-1985.

Skaftö dombok 1662-1749, utg. av Hans Ganstrand, 
Skaftö 1997.

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 3. 1600, utg. av 
Folke Sleman, Stockholm 1953.

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 5. 1603-1604, 
utg. Folke Sleman & Göran Setterkrans, Stockholm 
1959.

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 6. 1605-1608, 
utg. av Stockholms stadsarkiv, Stockholm 1963.

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 7. 1608-1613, 
utg. av Nils Staf, Stockholm 1964.

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 10. 1618, utg. 
av Lars Wikström, Stockholm 1973.

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 15. 1626, utg. 
av Lars Wikström, Stockholm 1990.

Tingsprotokoll för Njurunda, 1. Ur Medelpads domböcker 
1609-1672, utg. av Algot Hellbom, Sundsvall 1982.

Tingsprotokoll för Njurunda, 2. Ur Medelpads domböcker 
1673-1699, utg. av Algot Hellbom, Sundsvall 1983.

Uppländska domböcker, 1. Vendels sockens dombok 1615-
1645, utg. av Nils Edling, Uppsala 1925.

Uppländska domböcker, 4. Lagläsaren Per Larssons dombok 
1638, utg. av Nils Edling, Uppsala 1937.

Uppländska domböcker, 9. Vendels sockens domböcker 1736-
1737, utg. av Nils Edling, Uppsala 1956.

Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, utg. av 
Georg J. V. Ericsson, Uppsala 1952.

Ålands urkundssamling, 3. Åländska handlingar 1530-
1634. Domböcker 1588, 1601 och 1606-1608, utg. av Kaj 
Mikander, Helsingfors 1977.

Älmeboda. Utdrag ur Konga härads dombok 1715-1717, 
utg. av Karl Olin, Älmeboda 1979.

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, utg. av Nils 
Edling, Stockholm 1965.

Digitala källor

Gender & Work, https://gaw.hist.uu.se/.

Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, utg. 
digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap.

Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690, utg. 
digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap.

Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691-1700, utg. 
digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap.

Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, utg. 
digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap.

Svegs tingslags domboksprotokoll 1649-1690, utg. digitalt 
av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap.

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649-1690, utg. 
digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap.



247

Ordböcker och uppslagsverk

Svenska Akademiens Ordbok (www.saob.se).

Enzyklopädie der Neuzeit, utg. av Friedrich Jaeger, 
Stuttgart 2012.

Litteratur

Aalto, Seppo, Johansson, Kenneth & Sandmo, 
Erling, ”Conflicts and Court Encounters in 
a State of Ambivalence”, i Eva Österberg & 
Sølvi Sogner (red.), People meet the Law. Control 
and Conflict-handling in the Courts. The Nordic 
Countries in the Post-Reformation and Pre-Industrial 
Period, Oslo 2000.

Abbot, Jessica & Persson, Erik, ”Vad är liv? Jakten 
på en ny definition av liv”, i Jessica Abbott & Erik 
Persson (red.) Liv. Utomjordiskt, artificiellt och 
syntetiskt, Lund 2017.

Aichinger, Wolfram, ”Sinne und Sinneserfahrung 
in der Geschichte. Forschungsfragen und 
Forschungsanstze”, i Wolfram Aichinger, Franz X. 
Eder & Claudia Leitner (red.), Sinne und Erfahrug 
in der Geschichte, München 2003.

Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män. 
Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-
tal, Uppsala 1998.

Ankarloo, Bengt, Trolldomsprocesserna i Sverige, 
Stockholm 1971.

Arni, Caroline, ”Nach der Kultur. 
Anthropologische Potentiale für eine rekursive 
Geschichtsschreibung”, Historische Anthropologie, 
26:2, 2018.

Arvidsson, Ann-Sofie, Makten och döden. Stat 
och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 
1700-tal, Stockholm 2007.

Barclay, Katie, Reynolds, Kimberley & Rawnsley, 
Ciara (red), Death, Emotion and Childhood in 
Premodern Europe, London 2016.

Beam, Sara, ”Consistories and Civil Authorities”, 
i Charles H. Parker & Gretchen Starr-LeBeau 
(red.), Judging Faith, Punishing Sin. Inquisitions 
and Consistories in the Early Modern World, 
Cambridge 2017.

Bergdolt, Klaus, Leib und Seele. Eine 
Kulturgeschichte des gesunden Lebens, München 
1999.

Bergenlöv, Eva, ”Barnamord – Från fördömelse 
till förståelse”, i Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt 
Cronberg & Eva Österberg (red.), Offer för brott. 
Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia 
från reformationen till nutid, Lund 2002.

Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning 
i rättslig diskurs och praxis omkring 1680-1800, 
Lund 2004.

Berntson, Martin, Nilsson, Bertil & Wejryd, 
Cecilia, Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk 
kyrkohistoria, Skellefteå 2012.

Berntson, Martin, Kättarland. En bok om 
reformationen i Sverige, Skellefteå 2017.

Blumenberg, Hans, Beschreibung des Menschen, 
Frankfurt am Main 2006.

Phänomenologische Schriften 1981-1988, 
Frankfurt am Main 2018.

Borenberg, Paul, Tjänstefolk. Vardagsliv i 
underordning, Stockholm 1600-1635, Göteborg 
2020.



248  

Boudon-Millot, Véronique, ”Vision and Vision 
Disorders. Galen’s Physiology of Sight”, i 
Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus 
Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing 
Concepts of Physiology from Antiquity into Early 
Modern Europe, Leiden 2012.

Bound Alberti, Fay, ”Emotions in the Early 
Modern Medical Tradition”, i Fay Bound Alberti 
(red.), Medicine, Emotion, and Disease 1700-1950, 
New York 2006.

Brilkman, Kajsa, Undersåten som förstod. Den 
svenska reformatoriska samtalsordningen och den 
tidigmoderna integrationsprocessen, Skellefteå 2013.

Broberg, Gunnar, ”Mat och levnadskonst. 
Arkiater Linné ger goda råd”, Lychnos. Årsbok för 
idé- och lärdomshistoria, Uppsala 2005.

Brunner, Benedikt, ”Ein neuer Mensch? 
Körperlichkeit, Sinneserfahrungen und 
Emotionen in der Reformation Martin Luthers”, 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 68:9-10, 
2017.

Burschel, Peter, Die Erfindung der Reinheit. Eine 
andere Geschichte der Frühen Neuzeit, Berlin 2014.

Bähr, Andreas, Furcht und Furchtlosigkeit. Göttliche 
Gewalt und Selbstkonstitution im 17. Jahrhundert, 
Berlin 2013.

Clark, Stuart, Vanities of the Eye. Vision in Early 
Modern European Culture, Oxford 2007.

Clementsson, Bonnie, Förbjudna förbindelser. 
Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 
1680-1940, Malmö 2016.

Cockayne, Emily, ”Experiences of the Deaf in 
Early Modern England”, Historical Journal, 46:3, 
2003.

Collstedt, Christopher, Duellanten och rättvisan. 
Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets 
slutskede, Lund 2007.

Corbin, Alain, Le temps, le désir et l’horreur. Essais 
sur le XIXe siècle, Paris 1992.

Christensen Nugues, Charlotte, ”Skolmedicinen 
i det medeltida Sverige”, i Gunnar Broberg 
(red.), Til at stwdera läkedom. Tio studier i svensk 
medicinhistoria, Lund 2008.

Classen, Constance, Worlds of Sense. Exploring 
the Senses in History and across Cultures, London 
1993.

Cunningham, Andrew, ”The Pen and the 
Sword. Recovering the Disciplinary Identity of 
Physiology and Anatomy before 1800. I: Old 

physiology—the Pen”, Studies in History and 
Philosophy of Science Part C: Studies in History and 
Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 
33:4, 2002.

Daston, Lorraine, Against Nature, Cambridge MA 
2019.

Descola, Philippe, Par-delà nature et culture, Paris 
2005.

La composition des mondes, Paris 2014.

Desjarlais, Robert, Body and Emotion. The 
Aesthetics of Illness and Healing in the Nepal 
Himalayas, Philadelphia 1992.

Desjarlais, Robert & Throop, Jason 
C., ”Phenomenological Approaches in 
Anthropology”, Annual Review of Anthropology, 
40, 2011.

Drakman, Annelie, När kroppen slöt sig och 
blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och 
klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt, 
Uppsala 2018.

Duden, Barbara, Geschichte unter der Haut. Ein 
Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, 
Stuttgart 1991.

”Quick with Child. An Experience that Has 
Lost its Status”, Technology in Society, 14:3, 1994.

”Zwischen ’wahrem Wissen’ und Prophetie. 
Konzeptionen des Ungeborenen”, i Barbara 
Duden, Jürgen Schlumbohm & Patrice Veit (red.), 
Geschichte des Ungeborenen. Zur Erfahrungs- und 
Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft 17.-20. 
Jahrhundert, Göttingen 2002.

Dulong, Renaud, Le témoin oculaire. Les conditions 
sociales de l’attestation personnelle, Paris 1998.

L’aveu. Histoire, sociologie, philosophie, Paris 
2001.

Dunér, David, Tankemaskinen. Polhems huvudvärk 
och andra studier i tänkandets historia, Nora 2012.

Dussauge, Isabelle, Helgesson, Claes-Fredrik & 
Lee, Francis, ”Valuography: Studying the making 
of values”, i Isabelle Dussauge, Claes-Fredrik 
Helgesson & Francis Lee (red.), Value Practices in 
the Life Sciences and Medicine, Oxford 2015.

Ekedahl, Nils, ”Från affekt till dygd. Om känslans 
uttryck och funktion i 1600-talets lutherska 
predikoretorik”, i Roussina Roussinova (red.), 
Själens uttryck. Passion, dygd och andakt – samspel 
mellan själ och kropp i 1600-talets människosyn, 
Stockholm 2008.



249

Ekenstam, Claes, Kroppens idéhistoria. 
Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-
1950, Hedemora 2006.

Emter, Elisabeth, ”Bilder vom Tod in der 
Frühen Neuzeit”, i Thomas Schlich & Claudia 
Wiesemann (red.), Hirntod. Zur Kulturgeschichte 
der Todesfeststellung, Frankfurt am Main 2001.

Eyice, Mari, An emotional Landscape of Devotion. 
Religious Experience in Reformation-period Sweden, 
Åbo 2019.

Fallberg Sundmark, Stina, Sjukbesök och 
dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och 
reformatorisk tradition, Skellefteå 2008.

”Den sakramentalt närvarande Kristus – 
teologi och bruk i medeltida och reformatorisk 
tradition”, Fredrik Heiding & Magnus Nyman 
(red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur 
folkets perspektiv, Skellefteå 2016.

Fischer-Homberger, Esther, Medizin vor Gericht. 
Gerichtsmedizin von der Renaissance bis zur 
Aufklärung, Bern 1983.

Frevert, Ute, Krankheit als politisches Problem 
1770-1880. Soziale Unterschichten in Preussen 
zwischen medizinischer Polizei und staatlicher 
Sozialversicherung, Göttingen 1984.

Fudge, Erica, Brutal Reasoning. Animals, 
Rationality, and Humanity in Early Modern 
England, Ithaca 2019.

Gaskill, Malcolm, ”Reporting murder. Fiction 
in the archives in early modern England”, Social 
History, 23:1, 1998.

Crime and Mentalities in Early Modern England, 
Cambridge 2000.

”Witchcraft and evidence in early modern 
England”, Past & Present, 198:1, 2008.

Gentilcore, David, ”Contesting Illness in Early 
Modern Naples. Miracolati, Physicians and the 
Congregation of Rites”, Past & Present, 148:1, 1995.

Gowing, Laura, Common Bodies. Women, Touch and 
Power in Seventeenth-Century England, New Haven 
2003.

Granqvist, Karin, Samerna, staten och rätten i 
Torne lappmark under 1600-talet. Makt, diskurs och 
representation, Umeå 2004.

Groebner, Valentin, Wer redet von der Reinheit? 
Eine kleine Begriffsgeschichte, Wien 2019.

Gustafsson, Sofia, Järtecken. Joen Petri Klint och 
1500-talets vidunderliga lutherdom, Lund 2018.

Hagner, Michael, Homo cerebralis. Der Wandel 
vom Seelenorgan zum Gehirn, Frankfurt am Main 
2008.

Hahn, Philip, ”Sinnespraktiken: ein neues 
Werkzeug für die Sinnesgeschichte? 
Wahrnehmungen eines Arztes, eines 
Schuhmachers, eines Geistlichen und eines 
Architekten aus Ulm”, i Arndt Brendecke (red.), 
Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure – Verfahren – 
Artefakte, Köln 2015.

”Nur ‘die augen jhn die ohren’ stecken? 
Überlegungen zu einer Sinnesgeschichte der 
Reformation”, Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht, 68-9-10, 2017.

Handley, Sasha, Sleep in Early Modern England, 
New Haven 2016.

Hansen, Anna, Ordnade hushåll. Genus och kontroll 
i Jämtland under 1600-talet, Uppsala 2006.

Harrington, Joel F., ”Legal Courts”, i Ulinka 
Rublack (red.), The Oxford Handbook of the 
Protestant Reformations, Oxford 2017.

Hassan Jansson, Karin, Kvinnofrid. Synen på 
våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-
1800, Uppsala 2002.

Hassan Jansson, Karin, Fiebranz, Rosemarie 
& Östman, Ann-Catrin, ”Constitutive Tasks. 
Performances of Hierarchy and Identity”, i 
Maria Ågren (red.), Making a Living, Making 
a Difference. Gender and Work in Early Modern 
European Society, Oxford 2017.

Hellerstedt, Andreas, Ödets teater. 
Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets 
början, Lund 2009.

Herzig, Tamar, ”Fear and Devotion in the 
Writings of Heinrich Institoris”, i Laura Kounine 
& Michael Ostling (red.), Emotions in the History 
of Witchcraft, London 2016.

Hodgkin, Katharine, ”Reasoning with Unreason. 
Vision, Witchcraft, and Madness in Early Modern 
England”, i Stuart Clark (red.), Languages of 
Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in 
Early Modern Culture, Basingstoke 2001.

Howes, David, ”Can these dry bones live? An 
anthropological approach to the history of the 
senses”, Journal of American History, 95:2, 2008.

Hultquist, Aleksondra, ”The Passions”, i Susan 
Broomhall (red.), Early Modern Emotions. An 
Introduction, London 2017.



250  

Hägglund, Bengt, De homine. 
Människouppfattningen i äldre luthersk tradition, 
Lund 1959.

Häll, Mikael, Skogsrået, näcken och Djävulen. 
Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- 
och 1700-talens Sverige, Stockholm 2013.

Imorde, Joseph, ”Die ‘Gabe der Tränen’ in der 
religiösen Kultur der frühen Neuzeit”, i Beate 
Söntgen & Geraldine Spiekermann (red.) Tränen, 
München 2008.

Inger, Göran, Das Geständnis in der schwedischen 
Prozessrechtsgeschichte. 1, Bis zur Gründung des 
Svea Hofgerichts 1614, Stockholm 1976.

Erkännandet i svensk processrättshistoria II, 
1614-1948, Stockholm 1994.

Svensk rättshistoria, Malmö 2011.

Jansson, Arne, From Swords to Sorrow. Homicide 
and Suicide in Early Modern Stockholm, Stockholm 
1998.

Jarzebowski, Claudia, ”Tangendo. Überlegungen 
zur frühneuzeitlichen Sinnes- und 
Emotionengeschichte”, i Arndt Brendecke 
(red.), Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure – 
Handlungen – Artefakte, Köln 2015.

Jenner, Mark S. R., ”Follow your nose? Smell, 
Smelling, and their Histories”, American Historical 
Reveiw, 116:2, 2001.

Johannisson, Karin, Kroppens tunna skal. Sex essäer 
om kropp, historia och kultur, Stockholm 1997.

Johansson, Kenneth, ”Rättens ansikten. Ett 
svenskt härad under stormaktstiden”, i Sten Åke 
Nilsson & Margareta Ramsay (red.), 1600-talets 
ansikte, Nyhamnsläge 1997.

Johnstone, Nathan, ”The Protestant Devil. The 
Experience of Temptation in Early Modern 
England”, Journal of British Studies, 43:2, 2004.

Juster, Susan, ”Mystical Pregnancy and Holy 
Bleeding. Visionary Experience in Early Modern 
Britain and America”, The William and Mary 
Quarterly, 57:2, 2000.

Jütte, Robert, Ärzte, Heiler und Patienten. 
Medizinischer Alltag in der Frühen Neuzeit, 
München 1991.

Geschichte der alternativen Medizin. Von der 
Volksmedizin zu den unkonventionellen Therapien 
von heute, München 1996.

Geschichte der Sinne von der Antike bis zum 
Cyberspace, München 2000.

Kaartinen, Marjo ”’Pray, Dr, is there a Reason to 
Fear a Cancer?’ Fear of Breast Cancer in Early 
Modern Britain”, i Jonas Liliequist (red.), A 
History of Emotions 1200-1800, London 2012.

Kambaskovic, Danijela, ”Humoral Theory”, i 
Susan Broomhall, (red.), Early Modern Emotions. 
An Introduction, London 2017.

Karlsson Sjögren, Åsa, Kvinnors rätt i 
stormaktstidens Gävle, Umeå 1998.

Kassell, Lauren, ”Medical Understandings of the 
Body, c. 1500-1750”, i Sarah Toulalan & Kate 
Fisher (red.), The Routledge History of Sex and the 
Body. 1500 to the Present, London 2013.

Kaufman, Sharon R., ”In the Shadow of ’Death 
with Dignity’. Medicine and Cultural Quandaries 
of the Vegetative State”, American Anthropologist, 
102:1, 2000.

Kaufman, Sharon R., Morgan, Lynn M., ”The 
Anthropology of the Beginnings and Ends of 
Life”, Annual Review of Anthropology, 34, 2005.

Kaufmann Thomas, ”Die Sinn- und Leiblichkeit 
der Heilsaneignung im späten Mittelalter und in 
der Reformation”, i Johanna Haberer & Bernd 
Hamm (red), Medialität, Unmittelbarkeit, Präsenz. 
Die Nähe des Heils im Verständnis der Reformation, 
Tübingen 2012.

Kenny, Neil, Death and Tense. Posthumous Presence 
in Early Modern France, Oxford 2015.

Kern Paster, Gail, Humoring the Body. Emotions 
and the Shakespearian Stage, Chicago 2004.

King, Helen, ”Introduction”, i 
Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus 
Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing 
Concepts of Physiology from Antiquity into Early 
Modern Europe, Leiden 2012.

Koselleck, Reinhart, Begriffsgeschichten. Studien 
zur Semantik und Pragmatik der politischen und 
sozialen Sprache, Frankfurt am Main 2006.

Koslofsky, Craig, Evening’s Empire. A History of 
the Night in Early Modern Europe, Cambridge 
2011.

Kounine, Laura, ”Emotions, Mind, and Body on 
Trial. A Cross-Cultural Perspective”, Journal of 
Social History, 51:2, 2017.

Imagining the Witch. Emotions, Gender, and 
Selfhood in Early Modern Germany, Oxford 2018.

Krogh, Tyge, A Lutheran Plague. Murdering to Die 
in the Eighteenth Century. Leiden 2012.



251

Labouvie, Eva, Andere Umstände. Eine 
Kulturgeschichte der Geburt, Köln 1998.

”Der Leib als Medium, Raum, Zeichen 
und Zustand. Zur kulturellen Erfahrung und 
Selbstwahrnehmung des schwangeren Körpers”, 
i Paul Münch (red.), ”Erfahrung” als Kategorie der 
Frühneuzeitgeschichte. Historische Zeitschrift: Beiheft 
31, München 2001.

Lagerlöf-Génetay, Birgitta, De svenska 
häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. Bakgrund 
i Övre Dalarna, social och ecklesiastisk kontext, 
Stockholm 1990.

Lamberg, Marko, ”Suspicion, Rivalry and Care. 
Mistresses and Maidservants in Early Modern 
Stockholm”, i Susan Broomhall (red.), Emotions 
in the Household, Basingstoke 2008.

Lakoff, George & Johnson, Mark, Metaphors we 
live by, Chicago 2003.

Laqueur Thomas, Om könens uppkomst. Hur 
kroppen blev kvinnlig och manlig, Stockholm/
Stehag 1994.

Lennartsson, Malin, I säng och säte. Relationer 
mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland, 
Lund 1999.

Levack, Brian, The Devil within. Possession and 
exorcism in the Christian West, New Haven 2013.

Lindberg, Bo H., Praemia et poenae. Etik och 
straffrätt i Sverige i tidig ny tid. Bd 1 Rättsordningen, 
Uppsala 1992.

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria. 
Stormaktstiden, Stockholm 1997.

Lindström, Jonas, Fiebranz Rosemarie & Rydén, 
Göran, ”The Diversity of Work” i Maria Ågren 
(red.), Making a Living, Making a Difference. 
Gender and Work in Early Modern European Society, 
Oxford 2017.

Ling, Sofia, Kärringmedicin och vetenskap. Läkare 
och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-
1870, Uppsala 2004.

Lindeman, Mary, Medicine and Society in Early 
Modern Europe, Cambridge 2010.

Lorenz, Maren, ”Wozu Anthropologisierung 
der Geschichte? Einige Anmerkungen 
zur kontraproduktiven Polarisierung 
der Erkenntnisinteressen in den 
Geisteswissenschaften”, Historische Anthropologie, 
11:3, 2003.

Menschenzucht. Frühe Ideen und Strategien 
1500-1870, Göttingen 2018.

Liliequist, Jonas, ”Tidelagstabuet i 1600- och 
1700-talets Sverige. En forskningsansats”, 
Historisk Tidskrift, 105:3, 1985.

Brott, synd och Straff. Tidelagsbrottet i Sverige 
under 1600- och 1700-talet, Umeå 1992.

”State policy, popular discourse, and the 
silence on homosexual acts in early modern 
Sweden”, i Jan Löfström (red.), Scandinavian 
Homosexualities. Essays on Gay and Lesbian Studies, 
New York 1998.

”Cross-Dressing and the Perception of Female 
Same-Sex Desire in Early Modern Sweden”, 
i Lars Göran Tedebrand (red.), Sex, State and 
Society. Comparative Perspectives on the History of 
Sexuality, Umeå 2000.

 ”Kvinnor i manskläder och åtrå mellan 
kvinnor. Kulturella förväntningar och kvinnliga 
strategier i det tidigmoderna Sverige och 
Finland”, i Eva Borgström (red.), Makalösa 
kvinnor. Könsöverskridare i myt och verklighet, 
Stockholm 2002.

”Sexual Encounters with Spirits and 
Demons in Early Modern Sweden. Popular and 
Learned Concepts in Conflict and Interaction”, 
i Gábor Klaniczay & Éva Pócs (red.), Christian 
Demonology and Popular Mythology. Demons, 
Spirits, Witches, Budapest 2006.

”Hor, tidelag, sodomi, könsförvillelse och 
andra brott enligt Bibeln. Kommentar till Guds 
lag”, i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall, 
Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm 2015.

Lindstedt Cronberg, Marie, Synd och skam. Ogifta 
mödrar på svensk landsbygd 1680-1880, Lund 
1997.

Lüdtke, Alf, ”Was ist und wer treibt 
Alltagsgeschichte?”, i Alf Lüdkte (red.), 
Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer 
Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt am Main 
1989.

Lupton, Deborah, The Social Worlds of the Unborn, 
Basingstoke 2013.

Lövkrona, Inger, Annika Larsdotter, 
barnamörderska. Kön, makt och sexualitet i 
1700-talets Sverige, Lund 1999.

Marcus, Sharon & Best, Stephen, ”Surface 
Reading. An Introduction”, Representations, 108:1, 
2009.

Malmstedt, Göran, Helgdagsreduktionen. 
Övergången från ett medeltida till ett modernt år i 
Sverige 1500-1800, Göteborg 1994.



252  

Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i 
stormaktstidens Sverige, Lund 2002.

En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar 
och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672, Lund 
2018.

Merleau-Ponty, Maurice, Phénomenologie de la 
perception, Paris 1976.

Morgan, Lynn M, ”When Does Life Begin? A 
Cross-Cultural Perspective on the Personhood 
of Fetuses and Young Children,” i William 
A. Haviland, Robert J. Gordon & Luis A. 
Vivanco (red.) Talking About People. Readings in 
Contemporary Cultural Anthropology, Boston 2002.

Miettinen, Riikka, Suicide in Seventeenth-Century 
Sweden. The Crime and Legal Praxis in the Lower 
Courts, Tammerfors 2015.

Mispelaere, Jan, Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt 
ansvar för barn och ungdomar i Sverige och 
Nederländerna 1590-1800, Uppsala 2009.

Missfelder, Jan-Friedrich, ”Period Ear. 
Perspektiven einer Klanggeschichte der Neuzeit”, 
Geschichte und Gesellschaft, 38:1, 2012.

Muchembled, Robert, Djävulens historia, 
Stockholm 2002.

Müller, Irmgard, ”Dakryologia. Physiologie und 
Pathologie der Tränen aus medizinhistorischer 
Sicht” i Beate Söntgen & Geraldine Spiekermann 
(red.) Tränen, München 2008.

Nagy, Piroska, Le don des larmes au Moyen âge. Un 
instrument spirituel en quête d‘institution Ve-XIIIe 
siècle, Paris 2000.

Nordbäck, Carola, Samvetets röst. Om mötet mellan 
luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets 
Sverige, Umeå 2004.

Nordenfelt, Lennart, ”Galenos” i Lennart 
Nordenfelt (red.), Filosofi och medicin. Från Platon 
till Foucault, Stockholm 2012.

Nilsson, Anna, Lyckans betydelse. Sekularisering, 
sensibilisering och individualisering i svenska 
skillingtryck 1750-1850, Lund 2012.

Oja, Linda, Varken Gud eller natur. Synen på magi i 
1600- och 1700-talets Sverige, Eslöv 1999.

Olli, Soili-Maria, Visioner av världen. Hädelse och 
djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789, Umeå 
2007.

”Drängen Henrich Mickelssons 
änglasyner – demonologiska och medicinska 
förklaringsmodeller”, i Hanne Sanders (red.), 
Mellem Gud og Djævelen. Religiøse og magiske 
verdensbilleder i Norden 1500-1800, Köpenhamn 
2001.

Orland, Barbara, ”White Blood and Red Milk. 
Analogical Reasoning in Medical Practice 
and Experimental Physiology (1560–1730)” i 
Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus 
Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing 
Concepts of Physiology from Antiquity into Early 
Modern Europe, Leiden 2012.

Paulsson Holmberg, Tove, Onaturlig födelse. Johan 
von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730, 
Lund 2017.

Pertile, Giulio, ”’And all his senses stound’. The 
Physiology of Stupefaction in Spenser’s Faerie 
Queene’”, English Literary Renaissance, 44:3, 
2014.

Pihl, Christopher, Arbete. Skillnadsskapande och 
försörjning i 1500-talets Sverige, Uppsala 2012.

Piltz, Anders, ”Örat tar över – trons 
materialisering på 1500-talet”, i Fredrik Heiding 
& Magnus Nyman (red.), Doften av rykande vekar. 
Reformationen ur folkets perspektiv, Skellefteå 2016.

Plamper, Jan, Geschichte und Gefühl. Grundlagen 
der Emotionsgeschichte, München 2012.

Pomata, Gianna, ”Innate Heat, Radical Moisture 
and Generation” i Nick Hopwood, Rebecca 
Flemming & Lauren Kassell (red.), Reproduction. 
Antiquity to the Present Day, Cambridge 2018.

Porter, Dorothy & Porter, Roy, In Sickness and in 
Health. The British Experience 1650-1850, London 
1988.

Puff, Helmut, ”Nature on Trial. Acts ‘Against 
Nature’ in the Law Courts of Early Modern 
Germany and Switzerland”, i Lorraine Daston 
& Fernando Vidal (ed.), The Moral Authority of 
Nature, Chicago 2004.

Rabinbach, Anson, ”Ermüdung, Energie und 
der menschliche Motor”, i Philipp Sarasin & 
Jakob Tanner (red.), Physiologie und industrielle 
Gesellschaft. Studien zur Verwissenschaftlichung des 
Körpers im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am 
Main 1998.

Raudvere, Catharina, Föreställningar om maran i 
nordisk folktro, Stockholm 1993.

Kunskap och insikt i norrön tradition. Mytologi, 
ritualer och trolldomsanklagelser, Lund 2003.



253

Reddy, William M. Navigation of Feeling. A Framework 
for the History of Emotions, Cambridge 2000.

Ricoeur, Paul, Minne, historia, glömska, Göteborg 
2005.

Rittgers, Ronald K., The Reformation of the Keys. 
Confession, Conscience, and Authority in Sixteenth-
Century Germany, Cambridge 2004.

Robisheaux, Thomas, ”’The Queen of Evidence.’ 
The Witchcraft Confession in the Age of 
Confessionalism” i John M. Headley, Hans 
J. Hillerbrand & Anthony J. Papalas (red.), 
Confessionalization in Europe, 1555-1700. Essays in 
honor and memory of Bodo Nischan, Aldershot 2004.

Roodenburg, Hermann, ”The Body in the 
Reformations”, i Ulinka Rublack (red.), The 
Oxford Handbook of the Protestant Reformations, 
Oxford 2017a.

”The Senses”, i Susan Broomhall (red.), Early 
Modern Emotions. An Introduction, London 2017b.

Roper, Lyndal, Oedipus and the Devil. Witchcraft, 
Sexuality and Religion in Early Modern Europe, 
London 1994.

Rosaldo, Michelle Z., ”Toward an Anthropology 
of Self and Feeling”, i Richard Schweder & 
Robert Levine (red.) Culture Theory. Essays on 
Mind, Self, and Emotion, New York 1984.

Rosenfeld, Sophia, ”On Being Heard. A Case for 
Paying Attention to the Historical Ear”, American 
Historical Review, 116:2, 2011.

Rublack, Ulinka, ”Pregnancy, Childbirth and the 
Female Body in Early Modern Germany,” Past & 
Present, 150:1, 1996.

Magd, Metz’ oder Mörderin. Frauen vor 
frühneuzeit lichen Gerichten, Frankfurt am Main, 
1998.

”Erzählungen vom Geblüt und Herzen. 
Zu einer Historischen Anthropologie des 
frühneuzeitlichen Körpers”, Historische 
Anthropologie 9:2, 2001.

Ruggiero, Guido, ”The Strange Death of 
Margarita Marcellini. Male, Signs, and the 
Everyday World of Pre-Modern Medicine”, 
American Historical Review, 106:4, 2001.

Runefelt, Leif, Hushållningens dygder. Affektlära, 
hushållningslära och ekonomiskt tänkande under 
svensk stormaktstid, Stockholm 2001.

Rütten, Thomas, ”Early Modern Medicine”, i 
Mark Jackson (red.), The Oxford Handbook of The 
History of Medicine, Oxford 2013.

Ryrie, Alec, ”The Nature of Spiritual Experience”, 
i Ulinka Rublack (red.), The Oxford Handbook of 
the Protestant Reformations, Oxford 2017.

Sandén, Annika, Bödlar. Liv, död och skam i 
svenskt 1600-tal, Stockholm 2016.

Sandmo, Erling, Tingets tenkemåter. Kriminalitet og 
rettssaker i Rendalen 1763-1797, Oslo 1992.

Santing, Catrien, ”’For the Life of a Creature 
is in the Blood’ (Leviticus 17:11). Some 
Considerations on Blood as the Source of Life in 
Sixteenth-Century Religion and Medicine and 
their Interconnections”, i Manfred Horstmanshoff, 
Helen King & Claus Zittel (red.), Blood, Sweat 
and Tears. The Changing Concepts of Physiology from 
Antiquity into Early Modern Europe, Leiden 2012.

Sarasin, Philipp, Reizbare Maschinen. Eine 
Geschichte des Körpers 1765–1914, Frankfurt am 
Main 2001.

Schilling, Heinz, ”’History of crime’ or ‘history 
of sin’? Some Reflections on the Social History 
of Early Modern Church Discipline”, i E.I. 
Kouri & Tom Scott (red.), Politics and society in 
Reformation Europe, London 1987.

Schipperges, Heinrich, Homo patiens. Zur 
Geschichte des kranken Menschen, München 1985.

Schoenfeldt, Michael, Bodies and Selves in Early 
Modern England. Physiology and Inwardness 
in Spenser, Shakespeare, Herbert, and Milton, 
Cambridge 1999.

Schäfer, Daniel, ”More than a Fading Flame. 
The Physiology of Old Age between Speculative 
Analogy and Experimental Method”, i 
Manfred Horstmanshoff, Helen King & Claus 
Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The Changing 
Concepts of Physiology from Antiquity into Early 
Modern Europe, Leiden 2012. 

Seidler, Eduard, ”Primärerfahrung von Not und 
Hilfe”, i Heinrich Schipperges, Eduard Seidler 
& Paul U. Unschuld (red.), Krankheit, Heilkunst, 
Heliung, Freiburg 1978.

Siegel, Rudolph E., Galen on Sense Perception. His 
Doctrines, Observations and Experiments on Vision, 
Hearing, Smell, Taste, Touch and Pain, and their 
Historical Sources, New York 1970.

Siena, Kevin, ”Pliable Bodies. The Moral Biology 
of Health and Disease in the Enlightenment”, 
i Carole Reeves (red.), Cultural History of the 
Human Body in the Enlightenment, Oxford 2010.

Simonson, Örjan, Den lokala scenen. Torstuna 
härad som lokalsamhälle under 1600-talet, Uppsala 
1999.



254  

Silverman, Lisa, Tortured Subjects. Pain, Truth, and 
the Body in Early Modern France, Chicago 2001.

Siraisi, Nancy G., Medieval & Early Renaissance 
Medicine. An Introduction to Knowledge and 
Practice, Chicago 1990.

Sjöberg, Maria, Kvinnors jord, manlig rätt. Äkten-
skap, egendom och makt i äldre tid, Hedemora 2001.

Sjödin Lindenskoug, Susanna, Manlighetens bortre 
gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709, 
Stockholm 2011.

Smith, Bruce R., Phenomenal Shakespeare, 
Chichester 2010.

Smith, Mark M., ”Making Sense of Social 
History”, Journal of Social History, 37:1, 2003.

Sogner, Sølvi, Lindstedt Cronberg, Marie 
& Sandvik, Hilde, ”Women in Court”, i Eva 
Österberg & Sølvi Sogner (red.), People meet the 
Law. Control and Conflict-handling in the Courts. 
The Nordic Countries in the Post-Reformation and 
Pre-Industrial Period, Oslo 2000.

Spicer, Andrew, ”’L’Evesque en soit adverty.’ 
Excommunication in the Exile Congregations”, i 
Raymond Mentzer, Françoise Moreil & Philippe 
Chareyre (red.), Dire l’interdit. The Vocabulary 
of Censure and Exclusion in the Early Modern 
Reformed Tradition, Leiden 2010.

Steiger, Johann Anselm, Melancholie, Diätetik und 
Trost. Konzepte der Melancholie-Therapie im 16. und 
17. Jahrhundert, Heidelberg 1996.

Stiker, Henri-Jacques, Corps infirmes et sociétés. 
Essais d’anthropologie historique, Paris 2005.

Stolberg, Michael, ”Der gesunde Leib. 
Zur Geschichtlichkeit frühneuzeitlicher 
Körpererfahrung”, i Paul Münch (red.), 
”Erfahrung” als Kategorie der Frühneuzeitgeschichte. 
Historische Zeitschrift: Beiheft 31, München 2001.

Homo patiens. Krankheits- und Körpererfahrung 
in der Frühen Neuzeit, Köln 2003.

”’Zorn, Wein und Weiber verderben 
unsere Leiber’. Krankheit und Affekt in der 
frühneuzeitlichen Medizin”, i Johan Anselm 
Steiger (red.), Passion, Affekt und Leidenschaft in 
der Frühen Neuzeit, Wiesbaden 2005.

”Möglichkeiten und Grenzen einer 
retrospektiven Diagnose”, i Waltraud Pulz (red.), 
Zwischen Himmel und Erde. Körperliche Zeichen der 
Heiligkeit, Stuttgart 2012.

Die Harnschau. Eine Kultur- und 
Alltagsgeschichte, Köln 2009.

”Metaphors and images of cancer in early 
modern Europe”, Bulletin of the History of 
Medicine, 88:1, 2014.

”Kommunikative Praktiken. Ärztliche 
Wissensvermittlung am Krankenbett im 16. 
Jahrhundert”, i Arndt Brendecke (red.), Praktiken 
der Frühen Neuzeit. Akteure – Verfahren – Artefakte, 
Köln 2015.

Struckmeier, Eckhard, ”Vom Glauben der Kinder 
im Mutter-Leibe.” Eine historisch-anthropologische 
Untersuchung frühneuzeitlicher lutherischer Seelsorge 
und Frömmigkeit im Zusammenhang mit der Geburt, 
Frankfurt am Main, 2000.

Sundin, Jan, För Gud, staten och folket. Brott och 
rättskipning i Sverige 1600-1840, Stockholm 1992.

Sörlin, Per, Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i 
Göta hovrätt 1635-1754, Umeå 1993.

Tamm, Ditlev, ”Om ret og religion i 1600-tallet”, 
i Sten Åke Nilsson & Margareta Ramsay (red.), 
1600-talets ansikte, Nyhamnsläge 1997.

Tanner, Jakob, Historische Anthropologie zur 
Einführung, München 2004.

”Historische Anthropologie”, i Eike Bohlken 
& Christian Thies (red.), Handbuch Anthropologie. 
Der Mensch Zwischen Natur, Kultur und Technik, 
Stuttgart & Weimar 2009.

Taub, Liba, ”Physiological Analogies and 
Metaphors in Explanations of the Earth and the 
Cosmos”, i Manfred Horstmanshoff, Helen King 
& Claus Zittel (red.), Blood, Sweat and Tears. The 
Changing Concepts of Physiology from Antiquity into 
Early Modern Europe, Leiden 2012.

Taussi Sjöberg, Marja, ”Staten och tinget under 
1600-talet”, Historisk tidskrift, 110:2, 1990.

”Kvinnorna på Njurundatinget på 1600-
talet”, Historisk tidskrift, 112:2, 1992.

Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till 
statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen, 
Stockholm 1996.

Temkin, Owsei, Galenism. Rise and Decline of a 
Medical Philosophy, Ithaca 1973.

Thunander, Rudolf, Hovrätt i funktion. Göta 
hovrätt och brottmålen 1635-1699, Lund 1993.

Thomas, Keith, ”Cases of Conscience in 
Seventeenth-Century England”, i John Morrill, 
Paul Slack & Daniel Woolf (red.), Public Duty and 
Private Conscience in Seventeenth-Century England, 
Oxford 1993.



255

Tillhagen, Carl-Herman, Folklig läkekonst, 
Stockholm 1977.

Barnet i folktron. Tillblivelse, födelse och fostran, 
Stockholm 1983.

Vår kropp i folktron, Stockholm 1989.

Troels-Lund, Troels Frederik, Att dö i Norden. 
Föreställningar om livets slut på 1500-talet, 
Stockholm 1994.

Turner, David M., ”Approaching anomalous 
bodies”, i David M. Turner & Kevin Stagg 
(red.), Social Histories of Disability and Deformity, 
Abingdon 2006.

Uppenberg, Carolina, I husbondens bröd och 
arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska 
tjänstefolkssystemet 1730-1860, Göteborg 2018.

van Gent, Jacqueline, Magic, body, and the self in 
eighteenth-century Sweden, Boston 2009.

Veit, Patrice, ”’Ich bin sehr schwach, doch 
drückst du nach….’ Evangelisches Kirchenlied 
und seelsorgerische Begleitung von Schwangeren 
im 17. und 18. Jahrhundert”, i Barbara Duden, 
Jürgen Schlumbohm & Patrice Veit (red.), 
Geschichte des Ungeborenen. Zur Erfahrungs- und 
Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft 17.-20. 
Jahrhundert, Göttingen 2002.

Voltmer, Rita, ”The Witch in the Courtroom. 
Torture and the Representations of Emotion” 
i Laura Kounine & Michael Ostling (red.), 
Emotions in the History of Witchcraft, Basingstoke 
2016.

Völkel, Markus, ”Wohin führt der ’neuronal 
turn’ die Geschichtswissenschaft?”, i Christian 
Geyer (red.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur 
Deutung der neuesten Experimente, Frankfurt am 
Main 2004.

Wallenberg Bondesson, Maria, Religiösa konflikter 
i norra Hälsingland 1630-1800, Stockholm 2003.

Wallis, Patric, ”Competition and Cooperation in 
the Early Modern Medical Economy”, i Mark 
Jenner & Patrick Wallis (red.), Medicine and the 
Market in England and its Colonies, Basingstoke 
2007.

Walsham, Alexandra, ”Invisible Helpers. Angelic 
Intervention in Post-Reformation England”, Past 
& Present, 208:1, 2010.

The Reformation of the Landscape. Religion, 
Identity, and Memory in Early Modern Britain and 
Ireland, Oxford 2011.

Wear, Andrew, ”Medicine in early Modern 
Europe”, i Lawrence I. Conrad, (red.), The 
Western Medical Tradition. 800 BC to AD 1800, 
Cambridge 1995.

Weisser, Olivia, Ill Composed. Sickness, Gender, and 
Belief in Early Modern England, New Haven 2015.

White, R.S., ”Mood”, i Susan Broomhall (red.), 
Early Modern Emotions. An Introduction, London 
2017.

Wynne Smith, Lisa, ”’An Account of an 
Unaccountable Distemper’. The Experience of 
Pain in Early Eighteenth-Century England and 
France”, Eighteenth-Century Studies, 41:4, 2008.

Ylikangas, Heikki, Joansen, Jens Christian V., 
Johansson, Kenneth & Naess, Hans Eyvind, 
”Family, State and Patterns of Criminality”, i Eva 
Österberg & Sølvi Sogner (red.), People meet the 
Law. Control and Conflict-handling in the Courts. 
The Nordic Countries in the Post-Reformation and 
Pre-Industrial Period, Oslo 2000.

Zachrisson, Terese, Mellan fromhet och vidskepelse. 
Materialitet och religiositet i det efterreformistiska 
Sverige, Göteborg 2017.

Zemon Davis, Natalie, Fiction in the Archives. 
Pardon tales and their tellers in sixteenth-century 
France, Cambridge 1987.

Österberg, Eva ”Bönder och centralmakt i det 
tidigmoderna Sverige. Konflikt – kompromiss – 
politisk kultur”, Scandia, 55:1, 1989.

”Social Arena or Theatre of Power? The 
Courts, Crime and Early Modern State in 
Sweden”, i Heikki Pihlajamäki (red.), Theatres of 
Power. Social Control and Criminality in Historical 
Perspective, Jyväskylä 1991.

”Folklig mentalitet och statlig makt. 
Perspektiv på 1500- och 1600-talens Sverige”, 
Scandia, 58:1, 1992.

Österberg, Eva, Lennartsson, Malin & Naess, 
Hans Eyvind, ”Social Control Outside or 
Combined with the Secular Judicial Arena”, i Eva 
Österberg & Sølvi Sogner (red.), People meet the 
Law. Control and Conflict-handling in the Courts. 
The Nordic Countries in the Post-Reformation and 
Pre-Industrial Period, Oslo 2000.





Blod, kött och tårar
 
Kroppslig erfarenhet i Sverige, ca 1600–1750

 
Anton Runesson

Anton Runesson    Blod, kött och
 tårar

Doktorsavhandling i historia vid Stockholms universitet 2021

Historiska institutionen

ISBN 978-91-7911-366-7

Anton Runesson
Anton Runesson är historiker,
verksam vid Historiska institutionen,
Stockholms universitet. Detta är
hans doktorsavhandling.

Blod, kött och tårar handlar om människors förståelse av kroppen på
1600- och 1700-talen. Avhandlingen bygger på omkring 800 rättsliga
utredningar av magi och tidelag, mord och dråp, barnamord och
utomäktenskapliga havandeskap. I det dåtida Sverige utgjorde de
berörda brotten allvarliga synder. Utifrån vittnesmål och angivelser
rörande dem utforskas bland annat den tidigmoderna tillvarons
religiösa sidor. Hur upplevde människor Djävulens förledande
påverkan? Hur tolkade de sina samvetskval i relation till Gud? Även
andra aspekter av kroppsligheten närmas. Samband mellan
förnimmelser, förstånd och affekter uppmärksammas, liksom
upplevelser av sjukdom och funktionshinder. Kvinnors erfarenheter av
graviditet, missfall och förlossningar ägnas särskild uppmärksamhet.
Och så diskuteras de känslomässiga och andliga behov som det
rättsliga tinget kunde fylla för dem som trädde inför rätta med
vittnesmål och angivelser. Genom att människors förståelse av kroppen
i det tidigmoderna Sverige avtäcks, avtecknar sig också en ny bild av
dåtidens människor och de behov de hade av sina kroppar.


