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Inledning 

Rättsmaterialet som finns på Riksarkivet i Marieberg är omfattande och innehålls-

rikt. Det gör det möjligt att få inblick i enskilda levnadsöden, men också en upp-

fattning om de normer och värderingar i samhället, som reglerade människors so-

ciala relationer. Via lagöverträdelserna kan vi få kunskap om människors levnads-

villkor. Men att välja att skriva en vägledning som handlar om dödsdomar kan 

kanske te sig en aning makabert. Det är lätt att tro att det rättsliga material som 

hänger samman med dessa domar bara speglar det ovanliga, extrema och bisarra. 

Men i det dramatiska finns också det vardagliga. Brott och konflikter speglar på så 

sätt inte bara det ovanliga och onormala utan också det högst vanliga och normala. 

Genom dessa handlingar kan vi också se hur det rättsliga tänkandet förändrats 

över tiden, beroende och påverkat av samhällsutvecklingen i stort samt politiska, 

ekonomiska, ideologiska, kulturella, religiösa och filosofiska faktorer. 

I Öja kyrkoarkiv, Södermanland står det att läsa under ”Döde År 1799”:  

 

Februarii d. 13. Soldaten Eric Sköldstedt, 35 år gammal, under Bilan för, å dess Rotebonde 
Olof Pärsson i Sköldby, d. 26 Julii 1798, begånget, Dråp. Dess kroppnedgrafven å Häradts 
Afrätts-platts. Efter Dom af Härads-Rätten, af Swea Hof-Rätt stadfästad och af konungen icke 
änndrad, ehuru Nåd blifvit underdånigt sökt. – Fader vår, inled oss icke i frestelse! 1 

 

Vad hände egentligen den där dagen – den 26 juli 1798? Vilka var Eric Sköldstedt 

och Olof Pärsson och vad låg bakom dråpet? Hur gick den rättsliga processen till 

och vilka möjligheter fanns det att överklaga en dödsdom? Varför fick inte Eric 

den nåd han bad om? 

Att forskare finner uppgifter i exempelvis kyrkoböcker angående dödsdömda 

eller avrättade personer är inte helt ovanligt, och Riksarkivet Marieberg får emel-

lanåt förfrågningar rörande detta ämne. Syftet med denna vägledning är att under-

lätta arbetet för de forskare som vill veta mer och som önskar undersöka det täm-

ligen snåriga rättsmaterialet. 

                                                 
1 Riksarkivets webbsida > Sök i arkiven > SVAR:s register och databaser > Geografisk sök ’Öja församling’ 

> Öja församling D-län > Skannade arkiv Öja kyrkoarkiv > Födelse- och dopböcker SE/ULA/11797/C4 

1775-1821. Observera att tjänsten kräver abonnemang.  



 6 

Men för att kunna sätta in enskilda händelser i ett större sammanhang behövs en 

rättshistorisk kontext. Vägledningen ger därför inledningsvis en kortfattad redogö-

relse av de svenska lagar som reglerat dödsstraffet, när större förändringar i straff-

rätten ägt rum och några av de faktorer dessa förändringar delvis hänger samman 

med. Det rättsliga materialet på Riksarkivet Marieberg rymmer handlingar från 

olika instanser. Efter den inledande historiken följer därför en presentation av de 

olika instanser som rättsprocessen kunde innefatta när det gällde dödsdomar. För 

att få en förståelse för hur den rättsliga hierarkin fungerade kan det vara bra att ha 

kännedom om dessa instanser, deras verksamhetsområden, de ärenden som de 

behandlade samt förhållandet mellan lagar och rättspraxis. Efter detta presenteras 

de rättsliga handlingar som de olika instanserna lämnat efter sig, vilka möjligheter 

och begränsningar dessa arkiv har och hur man hittar det man eftersöker. Vägled-

ningen avslutas med förslag på intressant läsning. Förhoppningen är att vägled-

ningen ska vara behjälplig för olika slags forskare, både intresserade privatperso-

ner som vill veta mer om släkt och rättsförfarandet i allmänhet, men också för 

dem med mer akademisk bakgrund. Vägledningen vänder sig alltså inte enbart till 

dem med erfarenhet av arkiv eller med kunskaper i arkivvetenskap. 

 

Avgränsning  

Vägledningen avgränsas till det rättsliga material som finns på Riksarkivet Marie-

berg och till de instanser som finns representerade här. 

Både världsliga och kyrkliga instanser skötte rättsliga ärenden. De olika dom-

stolarna hade olika uppgifter och inriktningar men gränserna var ibland oklara, 

vilket innebar att den kyrkliga rättskipningen ibland utövades inom de världsliga 

domstolarnas verksamhet. Denna vägledning inriktar sig enbart på de världsliga, 

allmänna domstolarna. Kyrkan befattade sig inte heller med dödsstraff utan läm-

nade då istället över vederbörande till den världsliga domsmakten för verkställig-

het av straffet.2  

Vägledning avgränsar sig alltså till den allmänna domstolsorganisationen, och 

tar inte upp de under- och överrätter av specialdomstolskaraktär som behandlade 

mål inom ett mer eller mindre begränsat specialområde. Dömande kommissioner, 

som till exempel häxkommissionerna, var domstolar av mera tillfällig karaktär 

och de behandlas inte heller här.3  

På Riksarkivet Marieberg finns både riksövergripande material från myndig-

heter och statliga organisationer samt enskilda arkiv av riksintresse. Vägledningen 

                                                 
2 Inger, G. (2011) Svensk rättshistoria, s. 73. 
3 Ibid., s. 140. 
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fokuserar det material som genererats av myndighetsinstitutioner. Dessa myndig-

hetshandlingar skulle kunna kallas ”offentliga berättelser” eller ”officiella fakta” – 

i dessa får man makthavarnas syn på och återgivning av en händelse. Enskilda 

personer framställs, och händelser skildras utifrån ett visst perspektiv. Det är vik-

tigt att minnas att det är det rättsligt relevanta som i första hand formuleras, allt 

som skedde inför rätta antecknades inte. Det är med andra ord någon som har be-

dömt upplysningar som mer eller mindre betydelsefulla. Material från enskilda, 

privata arkiv skildrar ofta levnadsberättelser och livsöden och ger kanske komplet-

terande eller rent av kontrasterande versioner av händelser i jämförelse med de 

offentliga berättelserna. De finns också andra arkiv som rymmer källor till infor-

mation som hänger samman med dödsstraff och dödsdomar. I folkrörelsearkiven 

finner man möjligen information som hänger samman med dödsstraffsdebatten, 

och i folkminnesarkiven handlingar som visar på sägner och folkliga föreställ-

ningar kring ämnet. Detta är spännande och intressant men inte i fokus för denna 

vägledning. 
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I ett historiskt perspektiv 

Medeltiden och kristendomens införande 

Traditionellt sett anses hämnden utgöra grunden för den nordiska rättsskipningen.4 

På grund av bristen på källmaterial är det dock nästan omöjligt att med säkerhet 

säga något om hur den nordiska straffrätten var utformad före landskapslagarnas 

tillkomst. Landskapslagarnas många bestämmelser torde dock ha tillkommit och 

utformats under flera hundra år.5  

Kristendomens införande i landet under 1000- och 1100-talen samt utländsk 

rätt och bildning antas ha haft ett avgörande inflytande på den medeltida rättsut-

vecklingen i Sverige.6 Nya moraliska värderingar gjorde sig nu gällande vilket 

ledde till att den okontrollerade hämnden inte längre accepterades. Man fastställde 

därför i lag när, på vem och hur hämnd fick utkrävas.7 

Vid tiden före 1300-talet var landskapen de styrande vad gällde lagstiftning 

och hade sina egna landskapslagar. Det fanns också speciella stadsrätter vilket 

innebar att städerna hade egna lagar. Genom de medeltida landskapslagarna i slu-

tet av 1200-talet och första delen av 1300-talet får vi en mer konkret bild av hur 

rättsförhållandena såg ut i Sverige.8  

Det vanligaste straffet i de svenska landskapslagarna är böter. I den äldsta av 

de svenska landskapslagarna – Äldre Västgötalagen – stadgas dödsstraff endast i 

två fall. I de senare landskapslagarna föreskrivs det i fler fall. Olika straff stadgas 

för olika brottslingar – vissa straff användes för kvinnor och andra för män.9  

Hängning, rådbråkning10 och stegling11 var manliga dödsstraff, medan typiska 

straff för kvinnor var stening, levande begravning och att brännas på bål.12 För 

                                                 
4 Ericsson N. (2006) Mord i Stockholm, s. 12. 
5 Inger G. (2011), s. 13, 69. 
6 Ibid., s. 12. 
7 Ericsson N. (2006), s. 13. 
8 Inger G. (2011), s. 10, 13, 15. 
9 Ibid., s. 71-72. 
10 En form av skärpt dödsstraff där den dömde avrättades genom att lemmarna krossades. 
11 Uppfästandet av den avrättade kroppen eller kroppsdelar på påle i förnedrande och avskräckande syfte.  
12 Ekholst C. (2009) För varje brottsling ett straff: föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna, s. 

275. 
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kvinna som ertappades som tjuv står det i Uppsalalagen: ”Om hon skall straffas 

med döden, skall hon sättas kvick (levande) i jord. Det är inte tillåtet att bryta en 

kvinna på hjul eller att hänga henne”.13  

Halshuggning användes som straff för både män och kvinnor och de för kvin-

nor karakteristiska dödsstraffen användes också på män när de begått vissa slags 

brott, som till exempel tidelagsbrott. Förutom kön, utgjorde klass ett kriterium för 

straffutmätning. Det var ett privilegium för brottslingar ur de högre samhällsskik-

ten att halshuggas istället för att hängas.14 Hängning drog vanära över brottslingen 

– att istället halshuggas uppfattades som en form av benådning.15  

 Landskapslagarna skiljer också mellan uppsåtliga och ouppsåtliga handlingar 

eller, som det formulerades, mellan ”viljeverk” och ”vådaverk”. För att en brotts-

ling skulle kunna bestraffas med döden krävdes det som regel också att denna 

hade gripits på färsk (bar) gärning. I annat fall utdömdes böter.16  

Med tiden blev behovet av en omfattande rikslagstiftning större. Kung Mag-

nus Eriksson utfärdade omkring 1350 en allmän landslag och en allmän stadslag 

som skulle ersätta den splittrade lagstiftningen i de svenska landskapen och stä-

derna. Stadslagens föreskrifter stämmer i stort överens med reglerna i landslagen. 

Kung Kristoffer stadfäste 1442 landslagen i en omarbetad utgåva.17 I Magnus 

Erikssons lands- och stadslag, samt i Kristoffers landslag är de flesta stadgandena 

om dödsstraff samlade i högmålsbalken, där svåra brott inkluderades. Från mitten 

av 1300-talet är böter fortfarande det vanligaste straffet, även om antalet brott för 

vilka dödsstraff föreskrivs har ökat något jämfört med landskapslagarna. En gär-

ningsman kunde nu dömas till döden även för dråp och även om han inte gripits 

på bar gärning.18  

Mosaisk rätt och reformationen 

För att upprätthålla lydnad och ordning var avskräckningstanken viktig i äldre 

tiders rättskipning men också vedergällning. Ett straff måste med andra ord både 

avskräcka andra från att begå liknande brott men också vedergälla brottet. Kyrkan 

kom här i viss utsträckning att medverka till en skärpning av den världsliga straff-

rätten genom den i Gamla Testamentet så kallade talionsprincipen. Denna veder-

gällningsrätt byggde på de mosaiska rättsreglerna i Moseböckerna och innebar lika 

för lika, liv för liv, lem för lem, öga för öga och tand för tand.19 Det fanns också en 

                                                 
13 Ambrius J. (1996) Att dömas till döden: tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom tiden, s. 55. 
14 Ekholst C. (2009), s. 275. 
15 Ibid., s. 120-121. 
16 Inger G. (2011), s. 70, 72. 
17 Ibid., s. 16-17. 
18 Ibid., s. 71,73. 
19 Ibid., s. 73-74.  
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föreställning om vedergällningens lag som innebar att om inte de styrande straffa-

de den som bröt mot Guds bud, skulle hans vrede och hämnd gå ut över hela fol-

ket. Vissa lagöverträdelser ansågs inte enbart rikta sig mot den enskilda utan också 

i särskild hög grad mot gud. Detta sårade Gud så svårt att endast förbrytarens död 

kunde komma i fråga som försoning.20 

Lutherdomens definitiva seger i Sverige innebar att man slog in på en mycket 

sträng och hård religiös linje.21 Bibeln var auktoriteten framför andra och i Gamla 

testamentet fanns bindande rättsregler. Kyrkan hade stort inflytande i medeltidens 

samhälle och det är inte svårt att förstå hur de mosaiska rättsreglerna hade sådan 

inverkan på världslig lagstiftning och rättskipning. Den kristna staten hade i upp-

gift att se till att straffrätten överensstämde med bibeln.22  

Redan under 1500-talet började de medeltida lagarna att framstå som föråld-

rade. Behovet av en ny lagstiftning ledde dock inte, av olika anledningar, till en 

genomgripande omarbetning av de gamla lagarna.23 För att komma tillrätta med 

problemen i samhället var det dock viktigt att bekämpa brottsligheten, särskilt om 

den förargade Gud.24 Mot bakgrund av detta är det inte svårt att förstå att Erik XIV 

i sin förordning 1563 angående högmålssaker, det vill säga grova brott, betonade 

att Gud själv i sin heliga lag påbjudit att vissa grova brott skulle bestraffas med 

livet, och om så inte skedde, skulle Gud komma att hämnas. Dödsstraff stadgas 

därför för sedlighetsbrott som hädelse av Gud, förräderi, mord, uppenbart hor, 

blodskam (incest), våldtäkt, tidelag och liknande laster. Det föreskrivs också tyd-

ligt att dessa brott inte fick försonas med böter.25   

När Karl IX stadfäste den nya utgåvan av Kristoffers landslag 1608 gjorde han 

det utifrån samma religiösa övertygelse och bifogade ett tillägg, appendix, som 

innehåller utdrag ur den mosaiska rätten. Han förklarade att man ska följa ”Guds 

lag, som i den heliga skrift är författad” och föreskrev dödsstraff på en rad punkter 

som rörde ”högmåls och andra sådana grova saker”.26 Nu blev bland annat olyd-

nad, kränkning och misshandel mot föräldrar belagt med dödsstraff. Svordomar, 

sodomi, ocker och falsk vittnesbörd likaså, vilket innebar att dödsstraffet som 

straffnorm nu fick en stärkt ställning.27 

Moseböckerna kom därmed att från detta år utgöra grunden för rättskipningen 

vid de allmänna domstolarna i Sverige. Handlingar som tidigare hade ansetts vara 

synder, som till exempel sexual- eller sedlighetsbrott, blev nu kriminella. Lagen 

skärptes alltså, och antalet brott som skulle straffas med döden ökade markant. 

                                                 
20 Seth I. (1984) Överheten och svärdet: dödsstraffsdebatten i Sverige 1809-1974, s. 12. 
21 Inger G. (2011), s. 86. 
22 Seth I. (1984), s. 12. 
23 Inger G. (2011), s. 87,89. 
24 Ericsson N. (2006), s. 43. 
25 Inger G. (2011), s. 146. 
26 Inger G. (2011), s. 146; Seth I. (1984), s. 13. 
27 Ambrius J. (1996), s. 10, 189.  
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Den mosaiska lagen var vägledande både vid kriminalisering och vid straffmät-

ning.28 De svenska domstolarna hänvisade ofta till ”Guds och Sveriges lag” och 

refererade även till lagtext ur Moseböckerna.29 

1734 antogs Sveriges rikes lag som blev gällande 1736. För första gången fick 

man i Sverige en gemensam lag för både landsbygden och städerna – även om de 

särskilda bestämmelserna för land och stad fanns kvar.30 I denna lag ingår miss-

gärningsbalken där dödsstraff föreskrivs för 68 olika brott. Dessa brott kan indelas 

i olika grupper. Avsiktligt lastande av Gud, Hans heliga ord eller sakramenten 

kommer först, därefter trolldom och sedan olika former av brott mot konungen 

och staten. Sedlighetsbrotten utgör en egen grupp där dödsstraff hotar vid tvegifte 

och allvarliga former av hor, blodskam samt tidelag. Den största gruppen inklude-

rar brott mot enskildas liv eller egendom. Hit hör mord som giftmord och barna-

mord, dråp, rån, våldtäkt, mordbrand samt stöld under vissa omständigheter; stöld 

till 100 daler tredje resan (gången) eller fjärde resan oavsett belopp medförde 

dödsstraff. Under 1740-talet tillkom ytterligare fyra dödsstraffbelagda brott utfär-

dade genom kungliga förordningar; en av dem rör stöld överhuvudtaget och en 

annan gäller förfalskning av Rikets ständers banks sedlar.31 

Men straffrätten i 1734 års lag var – tro det eller ej – dock mild i jämförelse 

med den straffrätt som tillämpades i övriga Europa. I England till exempel, stad-

gades dödsstraff i början av 1800-talet för 220 brott. Införandet av den mosaiska 

lagen 1608 var den sista genomgripande skärpningen som gjordes av straffrätten. 

Efter detta präglades rättskipningen överlag av en mer human anda.32 

Upplysningstiden och avskaffandet av dödsstraffet 

Under 1700-talet spred sig naturrättens tankar över Europa och förenades med 

upplysningstidens idéer. I Sverige hade de nya idéerna inte ännu lyckats mjuka 

upp 1600-tals ortodoxin med dess hårda straffrätt, vilket innebär att 1734 års lag i 

många avseende verkade konservativ. Det var fortfarande avskräcknings- och ve-

dergällningsprinciperna som var dominerande.33 Men i början av 1700-talet börja-

de fromhetsrörelser sprida sig i Sverige, som fick många anhängare, inte minst 

bland samhällets högsta skikt. Dessa avvek från den stränga lutherska ortodoxin 

genom att ifrågasätta den gammaltestamentliga hämnd- och straffreligiositeten och 

istället betona individen och den gudomliga kärleken. Från 1740-talet blev också 

                                                 
28 Ericsson N. (2006), s. 45-46. 
29 Sundin J. (1992) För Gud, staten och folket: brott och rättskipning i Sverige 1600-1840, s. 299. 
30 Inger G. (2011), s. 162. 
31 Seth I. (1984), s. 14-15. 
32 Ericsson N. (2006), s. 63-64. 
33 Inger G. (2011), s. 196. 
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upplysningstidens tankar allt starkare gällande i Sverige, vilket för kyrkans del 

innebar att dess inflytande på samhället i stort började avta.34  

Gustav III var mycket påverkad av upplysningsfilosofin och tog 1778-1779 

initiativet till en straffrättsreform. Han önskade avskaffa dödsstraffet för en rad 

brott och fick visst stöd för sina idéer hos adeln, men stötte på stort motstånd i 

riksdagen. De som ännu inte nåtts av upplysningstidens tankar ville inte avskaffa 

dödsstraff vid brott som stred mot Guds lag. Resultatet av straffreformen blev 

därför begränsat – dödsstraffet avskaffades enbart för de brott där man redan tidi-

gare i praxis avskaffat dödsstraffet. Gustav III lyckades dock på vissa punkter, en 

av de viktigaste kanske var att han genom en förordning möjliggjorde för ogifta 

kvinnor att anonymt föda sina barn i hemlighet, vilket gjorde att barnamorden 

minskade. En annan betydelsefull förändring var att han återupplivade underställ-

ningsinstitutet i fråga om dödsdomar, vilket innebar att alla dödsdomar skulle un-

derställas Kungl Maj:t. På detta sätt fick han möjlighet att i varje enskilt fall utre-

da, om man kunde tänka sig att mildra straffet.35 

Den rättsvetenskapliga debatten kom under 1800-talets första årtionden att 

påverkas av nya läror inom filosofin. Tidens stora tänkare var dock inte överens i 

fråga om dödsstraffets berättigande.36  Den svenska straffrättens utveckling under 

1800-talet påverkades bland annat av filosofen Immanuel Kant strafflära. Denna 

kan beskrivas som en sekulariserad version av den mosaiska vedergällningsläran. 

Även om motståndare mot dödsstraffet fanns, blev ändå Kants vedergällningslära 

förhärskande bland de främsta juristerna långt in på 1800-talet i Sverige.37   

1832 lade Lagkommittén fram ett ”Förslag till Allmänn Criminallag”. I jämfö-

relse med 1734 års lag tedde sig lagkommittens förslag mycket radikalt. Man ville 

helt avskaffa kropps- och skamstraffen samt strafflandsförvisning. Vidare ville 

man inskränka dödsstraffet och i dess ställa sätta frihetsstraff. Straffets syfte skulle 

vara tvåfaldigt: dels att avskräcka från brott, och dels att förbättra den brottslige. 

Förslaget var alltför radikalt och resulterade inte in någon ny lag. 1844 utkom 

”Förslag till Straff-Balk”, men inte heller detta lagförslag ledde fram till någon ny 

lag på grund av motstånd från konservativt håll. En rad partiella lagreformer 

genomfördes dock. En rad kropps- och skamstraff avskaffades i mitten av 1800-

talet, hängning avskaffades 1858 som avrättningsmetod och 1861 antogs nya lagar 

rörande mord, dråp och misshandel. 1864 antogs en ny strafflag av riksdagen som 

från och med 1865 skulle ersätta 1734 års missgärnings- och straffbalkar. Den nya 

strafflagen innebar inte något markant nytänkande utan var en kompromiss mellan 

liberalismens och konservatismens företrädare. Det som var nytt låg främst på 

straffsystemets område; de centrala strafformerna var dödsstraff, frihetsstraff och 

                                                 
34 Inger G. (2011), s. 158-159. 
35 Ibid., s. 194-200. 
36 Seth I. (1984), s. 30. 
37 Inger G. (2011), s. 289. 



 13 

böter. Användningen av dödsstraffet blev fakultativt, vilket innebar att domstolen 

alltid hade möjlighet att istället för dödsstraff utdöma frihetsstraff. Frihetsstraffets 

olika former – fängelse, fängelse på vatten och bröd samt straffarbete – fick en 

utbredd användning då det nu i många fall ersatte dels tidigare dödsstraff och dels 

tidigare kroppsstraff och böter.38  

I Sverige gjordes en utredning rörande straffets syfte och straffsystemets 

lämpliga utformning vilket resulterade i arbetet ”Principerna för en strafflags re-

form”. Detta arbete låg bland annat till grund för den partiella reformen som 1921 

innebar ett upphävande av dödsstraffet i den allmänna strafflagen.39 

                                                 
38 Inger G. (2011), s. 288, 297-299. 
39 Ibid., s. 306. 
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De allmänna domstolarna 

 

Fram till 1849 fanns fyra instanser som handlade mål som rörde ärenden som prö-

vades av de allmänna domstolarna:  

 

 Landsbygden  Staden 

Första instans Häradsrätten  Kämnersrätten 

Andra instans Lagmansrätten  Rådhusrätten 

Tredje instans  Hovrätten  

Fjärde instans  Justitierevisionen/ 

Högsta domstolen 

 

 

 

Lagmansrätten och kämnersrätten upphävdes 1849 och instanserna blev därefter 

tre. 1971 upphörde härads- och rådhusrätterna genom tingsrättsreformen – eller 

domstolsreformen – då de omvandlades till tingsrätter. En tingsrätt består i regel 

av en eller flera före detta härads- eller rådhusrätter.40 

 

Underrätterna 

Häradsrätten 

På landsbygden och i vissa mindre städer fungerade häradsrätten som underrätt. I 

norra delarna av Sverige benämndes de ofta tingsrätt. Enligt 1734 års lag skulle 

det hållas ting tre gånger per år: ett vinterting, ett sommarting och ett höstting. 

Dessa var så kallade laga eller lagtima (ordinarie) ting. Om grövre brott inträffade 

                                                 
40 Modéer K. (1974) Juristens källor i arkiv och bibliotek, s. 31. 
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mellan de så kallade tingsterminerna, kunde urtima (extraordinarie) ting utlysas. 

Med tiden kom de ordinarie tingen att bli fler per år.41 

Lagmansrätten 

Lagmansrätten omfattade minst ett landskap och var egentligen ingen underrätt, 

utan en mellaninstans mellan häradsrätt och hovrätt. Lagmansrätten var inte någon 

permanent domstol och enbart ett lagtima ting hölls per år. Fram till 1734 års lag 

togs både brottmål och civilmål upp här, därefter handlade domstolen endast civila 

mål, det vill säga tvistemål. Brottmålen underställdes hovrätten direkt, och togs 

enbart upp i lagmansrätten om de hängde samman med ett tvistemål.42 

Kämnersrätten 

På 1600-talet fanns denna domstol endast i de större städerna. Domstolen var 

permanent och sammanträdde två gånger per vecka. Kämnersrätten dömde som 

första instans i tvistemål och i enklare brottmål, sedan appellerade man till rådhus-

rätten. De grövre brotten rannsakades i kämnersrätten men avgjordes i rådhusrät-

ten.43 

Rådhusrätten (rådstu- eller rådstugurätten) 

Stadens borgmästare och råd fungerade som domstol, rådhusrätt. Rådhusrätten var 

permanent och skulle enligt 1734 års lag sammanträda tre gånger i veckan. Dom-

stolen var fram till 1849 andra instans i städer där det fanns kämnärsrätter, därefter 

blev rådhusrätten första instans.44 

Hovrätterna 

Under 1600-talets första decennium rådde det oklara förhållanden på rättskipning-

ens område, befolkningen gick helt enkelt förbi underrätterna och vände sig direkt 

till kungen med sina tvister. Formerna för kungens dömande verksamhet var också 

oordnad, konungens högsta domsmakt utövades omkring år 1600 av riksrådet eller 

konungen personligen i skiftande och ambulerande former.45 För att komma till 

rätta med de kaotiska förhållandena och skapa en fastare ordning för utövandet av 

den kungliga domsrätten inrättades 1614 en fast hovrätt i Stockholm. Svea hovrätt 

var ursprungligen tänkt som en högsta domstol som – i såväl konungens närvaro 

                                                 
41 Modéer K. (1974), s. 30. 
42 Ibid., s. 29. 
43 Ibid., s. 31. 
44 Ibid., s. 30-31. 
45 Thunander R. (1993) Hovrätt i funktion: Göta hovrätt och brottmålen: 1635-1699, s. 9. 
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som frånvaro – skulle döma i konungen ställe. Flera hovrätter var planerade och 

dessa skulle vara underordnade hovrätten i Stockholm.46 

Hovrätten skulle alltså vara högsta instans ifrån vilken något överklagande 

inte skulle få ske. En ny förordning möjliggjorde dock redan 1615 en kunglig revi-

sion av hovrättens domar och beslut. Detta genom beneficium revisionis som in-

nebar tillåtelsen att genom ödmjuk böneskrift ansöka om revision hos Kungl 

Maj:t. Hovrätten kom därmed att bli en mellaninstans. Men även efter det att 

andra, likställda hovrätter tillkommit (Åbo 1623, Dorpat 1630, Göta hovrätt 1634 

och så vidare) hade dock Svea hovrätt en särställning framför andra hovrätter. 

Detta hängde dels samman med hovrättens placering i huvudstaden, men också 

med att många av de främsta juristerna – som spelade framträdande roll i rättsut-

vecklingen – sökte sig hit. Vidare var Svea hovrätt första rättegångsinstans – fo-

rum privilegiatum – för adeln fram till och med 1916, och i mål mot högre äm-

betsmän och tjänstemän. Det innebar att de fick sina mål avgjorda av hovrätt som 

första instans istället för av härads- eller rådhusrätt.47   

Justitierevisionen/Högsta domstolen 

Hovrätten kom som vi har sett att förlora sin ställning som högsta instans, och 

istället kom konungens domsrätt att utövas av en avdelning inom riksrådet, den så 

kallade justitierevisionen. När kungen, på grund av frånvaro, inte hade möjlighet 

att utöva denna domsmakt, utövades den kungliga rättskipningen av rådet. De mål 

som skulle underställas kungen skulle förberedas och föredrags, antingen inför 

kungen, eller när han var frånvarande, inför rådet. En revisionssekreterare fick så 

småningom i uppgift att föredra justitieärendena. Denna verksamhet utvecklades 

sedan till den så kallade nedre justitierevisionen. Nedre justitierevisionen var det 

förberedande organet som handlade justitieärendena. Att det från 1700-talets bör-

jan benämndes ”nedre justitierevisionen”, hängde samman med att de förberedde 

de ärenden som skulle avgöras i den högsta instansen, justitierevisionen.48  

När rådet avskaffades 1789 försvann även justitierevisionen, som varit en del 

av rådet. Istället inrättades en ny högsta dömande instans ”konungens högsta dom-

stol” som blev ett eget ämbetsverk. Nedre justitierevisionen förblev dock kvar 

även efter rådets och justitierevisionens avskaffande och fortsatte att fungera som 

ett beredande organ åt Högsta domstolen. Nedre justitierevisionen upphörde den 1 

juli 1972, och bortsett från åren 1801 – 1809, har det under tidernas lopp varit ett 

organ inom Kungl Maj:ts kansli.49 

                                                 
46 Inger G. (2011), s. 137. 
47 Ibid., s. 77, 85, 139.  
48 Ibid., s. 138.  
49 Ibid., s. 191-192. 
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Den rättsliga hierarkin 

Med Svea hovrätts inrättande i Stockholm kom Sverige att få en fast instansord-

ning. Kungl Maj:t, hovrätt och underrätt inom rättsväsendet fick sina motsvarighe-

ter till centralt, regionalt och lokalt. Enligt 1614 års rättegångsordinantia hade 

hovrätten i uppgift att öva tillsyn över och kontrollera underrätterna. Detta skedde 

genom att ett renskrivet exemplar av underrättens dombok för det gångna året 

skulle skickas in till hovrätten för granskning. Alla domar i hals- och livssaker, det 

vill säga i princip alla dödsdomar, skulle också underställas hovrättens prövning 

innan de fick verkställas.50 De brott som var undantagna var av sådan art att de inte 

kunde benådas utan att man ”förtörnade” Gud – de brott som avsågs var 

blodskam, tidelag, våldtäkt, barnamord, uppenbart mord, röveri och dråp.51 I dessa 

fall kunde underrätterna låta verkställa dödsdomen omedelbart, utan prövning i 

hovrätten – vilket innebar att när rannsakningen och det rättsliga förfarandet ham-

nade hos hovrätten för granskning kunde den dömde redan vara avrättad.52 Att 

underrätterna avgjorde de dödsdömdas öden var dock ett undantag – det blev med 

tiden praxis att även dessa mål skulle underställas hovrättens prövning före exeku-

tion och 1687 blev det ett krav.53 

Hovrättens prövning av de underställda dödsdomarna skedde utifrån de skriv-

na underlag, som underrättens rannsakning och dom utgjorde. Om rannsakningar-

na från underrätterna upplevdes som ofullkomliga kunde hovrätten begära kom-

pletterande uppgifter eller kräva att den gjordes om.54 Någon ny rannsakning i hov-

rätten ägde vanligen inte rum då rättsväsendet inte hade resurser till detta – bara i 

undantagsfall kunde dödsdömda inställa sig i person för förhör – men för det mes-

ta fällde hovrätten sin dom utan att vare sig ha sett eller hört den dömde, brotts-

lingen förblev med andra ord ett namn på pappret.55 

Rättegångsordinantian föreskrev också att dödsdomar som avgjordes av hov-

rätten skulle underställas kungens prövning före exekution.56 Det är dock viktigt 

att vara medveten om att bakom begrepp som ”konung” och ”Kungl Maj:t” döljer 

                                                 
50 Thunander R. (1993), s. 224. 
51 Inger G. (2011), s. 143; Thunander R. (1993), s. 13. 
52 Sundin J. (1992), s. 40; Thunander R. (1993), s. 13, 187, 275. 
53 Thunander R. (1993), s. 14-15. 
54 Sundin J. (1992), s. 41. 
55 Thunander R. (1993), s. 41, 49, 69. 
56 Inger G. (2011), s. 137. 
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sig monarker, regeringar och rikets råd i skiftande kombinationer. Kungens per-

sonliga deltagande och ingripande när det gällde justitiesaker tedde sig olika under 

olika regenter. Under vissa perioder blev det i praktiken hovrätten som avgjorde 

frågan om liv eller död. Det kunde till exempel vara när kungen befann sig i ”fjär-

ran frånvaro” – hovrätten hade då alternativet att fastställa dödsdomen, att referera 

den till kungen för avgörande, eller också att leuterera, det vill säga upphäva 

dödsdomen och utdöma ett annat straff.57 

Det nya rättsmedlet – beneficium revisionis – innebar en möjlighet för en 

missnöjd part i ett civilmål att föra sitt ärende vidare från hovrätten till Kungl 

Maj:t. Det var visserligen ingen rättighet som alltid stod till förfogande, utan be-

rodde i varje enskilt fall på den kungliga nåden. Om inte beneficium revisionis 

beviljade, prövades helt enkelt inte ärendet av Kungl Maj:t – och om det prövades 

innebar det vanligen inte någon ny rättegång inför Kungl Maj:t utan endast ”av-

dömde acters överseende”.58 I brottmålen var förhållandet annorlunda, det fanns 

inte något rättsmedel som gjorde det möjligt för en dödsdömd att på eget initiativ 

vädja till högre instans – dessa straff skulle ändå underställas innan de verkställ-

des, det var med andra ord inbyggt i det rättsliga systemet. Begreppet ”understäl-

lande” har alltså inte någonting med ”överklagande” i modern mening att göra. 

Men den dömde kunde på eget initiativ söka nåd hos kungen. Om en nådeansökan 

kom in till Kungl Maj:t kunde kungen besluta sig för att benåda eller inte benåda. 

Detta av kungen slutliga avgörande går tillbaka så långt som det finns rättskällor. 

Kungen var kung av Guds nåde, hans makt var given från gud och han var rikets 

högsta domare. Nåden var Guds kärlek till syndaren – men ”den får mindre nåd, 

som är den mindre värd” – kungen hade också ansvar för att Guds lag upprätthölls 

på jorden. Om ett straff mildrades så skedde detta av nåd, det var en handling som 

var oberoende av rättsprocessen och kan ses som ett komplement till rättskipning-

en.59 

Ett annat förfarande, besläktat med benådningen, var leuterationen som under 

perioder användes av både hovrätt och Kungl Maj:t i brottmålen. Leuteration in-

nebar att det straff som lagen föreskrev byttes ut eller mildrades. Kungl Maj:t del-

tog själv i domprocess och rättskipning och kunde vid upphävandet av dödsdomar 

benåda brottslingen livet. Skillnaden ligger i att leuteration sker i samband med att 

dom fälls i rättskipningsprocessen, till exempel vid underställande.  Benådning 

sker efter det att en dom vunnit laga kraft.60 

                                                 
57 Thunander R. (1993), s. 183-185, 220. 
58 Thunander R. (1993), s. 10, 183, 221. 
59 Nelson A. (1953) Brott och nåd: studier i svensk statsrätt och straffrätt, s. 7-8; Thunander R. (1993), s. 

196, 201. 
60 Thunander R. (1993), s. 196.  
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Lagar & rättspraxis 

När det gäller straffrätten i Sverige kan man se två stora brytpunkter; dels reforma-

tionen då straffen skärptes och dels upplysningen då det gick åt andra hållet mot 

mildare straff. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta gäller lagstiftningen – 

man kan inte enbart läsa lagtexter om man vill veta hur det fungerade i praktiken, 

dödsstraffen var inte så vanliga som man kan tro.61 

Lagen stipulerade stränga straff, och underrätterna följde lagens föreskrifter. 

Redan på 1600-talet började dock hovrätterna att reagera mot den hårda straffrät-

ten – vid prövning av underrätternas domar försökte de att utifrån förmildrande 

omständigheter finna sätt att kringgå de hårda föreskrifterna.62 Hovrätterna började 

i ökad omfattning leuterera – det vill säga och sänka de straff som lagen föreskrev 

De kunde också – när de menade att ett fall inte riktigt passade in på existerande 

lagar – utdöma speciella, så kallade arbiträra straff.63 Underrätterna var också 

skyldiga att vid minsta tveksamhet om lagens lydelse eller tolkning att uppskjuta 

domen och invänta besked från hovrätten. Alla dessa leuterationer ledde med tiden 

till att man ansåg att hovrätternas mildare praxis borde tillämpas även vid under-

rätterna. Underrätterna skulle i fortsättningen tillämpa samma straffsatser, som 

hovrätten tidigare tillämpat. När strafflagen inte upplevdes motsvara tidens aktuel-

la krav hade hovrätterna därmed en viktig funktion när det gällde att bilda praxis 

som ibland avvek från vad lagen stadgade. Deras domar var, precis som kungens 

beslut, viktiga för framtida praxis och medförde på sikt en enhetlig straffrättsprax-

is vid alla landets domstolar. Denna praxis kom ibland också att infogas i framtida 

förordningar.64 

Karl IX tillägg till den nya versionen av landslagen 1608 ledde alltså inte till 

de massavrättningar som ett blint tillämpande borde ha inneburit. Vid läsning av 

lagtexter och underdomstolarnas domar är det lätt att göra sig en föreställning om 

just massavrättningar – hovrätten och nedre justitierevisionen material kan därför 

ge värdefull information och hur praxis faktiskt såg ut när det gällde grövre brott-

mål.65 

                                                 
61 Ericsson N. (2003) Rätt eller fel?: Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid, s. 130. 

62 Inger G. (2011), s. 148; Thunander R. (1993), s. 56. 

63 Sundin J. (1992), s. 41, 158. 

64 Inger G. (2011), s. 147-148; Sundin J. (1992), s. 41, 158. 

65 Sundin J. (1992), s. 153; Thunander R. (1993), s. 57. 
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De rättsliga myndigheternas arkiv 

Det rättsliga materialet på Riksarkivet Marieberg är så omfattande att det här inte 

är möjligt med utförligare redogörelse av de olika arkivbestånden. För den som 

vill veta mer om dödsdomar är självklart inte allt material av intresse. Vägled-

ningen syftar främst till att lyfta fram sökvägarna till de bestånd som kan vara in-

tressanta, och ge en övergripande bild av vilken information dessa kan ge. Är man 

intresserad av bestånden i sin helhet, får man utförlig information genom Riksar-

kivets beståndsöversikt.66 

Generellt kan man säga att det är relativt få handlingar bevarade från 1600-

talet. Under 1700-talet är källäget avsevärt bättre, men även här förekommer bety-

dande luckor. Under 1800- och 1900-talen är materialet i allmänhet välbevarat.  

För huvuddelen av de världsliga domstolarnas handlingar finns inga inskränk-

ningar när det gäller att ta del av materialet. Akter och inkomna handlingar kan 

omfattas av sekretess, men för uppgifter i allmän handling gäller sekretessen i 

högst sjuttio år.67 Eftersom dödsstraffet avskaffades 1921 i den allmänna lagen, 

borde dock inga begränsningar vara aktuella.  

Dödsdomar underställdes normalt Kungl Maj:t. En bra början är därför att in-

leda sökandet i Nedre justitierevisionens arkiv. Detta arkiv är mer intakt bevarat i 

jämförelse med Svea hovrätts arkiv. Man kommer här troligen att finna både un-

derrätts och hovrätts domar och annat spännande material. Hittar man ingen in-

formation i Nedre justitierevisionens arkiv men vet att en person blivit dömd i 

häradsrätt eller rådhusrätt kan hovrättens arkiv vara en bra ingång. De grövre brot-

ten var mindre vanliga inför rätta, vilket betyder att det kan ta lång tid att hitta 

dem bland underrätternas handlingar. Eftersom dödsdomar skulle underställas 

hovrätten, kan man spara både tid och arbete genom att börja här. 

När det gäller rättsliga handlingar finns det ofta inga genvägar. Det är helt en-

kelt bara att gå igenom de handlingar där uppgifter om domen möjligtvis kan fin-

nas. Detta kan vara tidskrävande, då handlingarna kan vara både svårlästa och 

svårtolkade. Linda Oja ger i Rättens källor – rättsligt material på landarkivet tips 

på saker man kan tänka på. Först kan man försöka få en uppfattning om hur de 

                                                 
66 Riksarkivets beståndsöversikt är en serie skrifter som redogör för det material som finns i Riksarkivets 

samlingar.  
67 Strömberg H. & Lundell  B. (2009) Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 49. 
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handlingar man söker i är uppställda. Hur ser protokollen ut, hur inleds och avslu-

tas de? Är ärendena numrerade eller på annat sätt markerade för att särskiljas från 

varandra?68 Om man upplever att det är svårt att tyda den äldre handskriften i till 

exempel ett protokoll, kan ett tips vara att bläddra igenom och försöka läsa andra 

protokoll. Samma terminologi användes ofta och har man tur hittar man ett proto-

koll som är ”snyggt och prydligt” och kan med hjälp av detta uttyda det protokoll 

man är intresserad av.  

Presentationen av de allmänna domstolarnas arkiv kommer att börja med Ned-

re justitierevisionen följt av Svea hovrätt och därefter om det material man even-

tuellt kan finna på Riksarkivet Marieberg som härrör från underrätterna. Men först 

en översikt om hur ärenden behandlades hos myndigheter och vilka handlingar det 

genererade. 

Den generella handläggningen i statsförvaltningen 

För att få en bättre förståelse för arkivbildningen i Svea hovrätt och Nedre justitie-

revisionen kan det vara bra att känna till den generella arbetsprocessen: 

 

- Ett ärende kommer in till myndigheten vilket förs in i diariet. Ett diarium 

är ett register hos en myndighet, där inkommande, utgående och upprättade 

handlingar registreras. Tidigare var det vanligt med ett diarium för in-

kommande handlingar och ett annat för utgående handlingar. Det kunde 

också finnas olika diarier för olika typer av ärenden. Idag är det vanligt 

med diarier för både inkommande- och utgående handlingar.  

- Ett ärende som inkommer utreds och behandlas, det handläggs med andra 

ord. Sedan sammanställd ärendet i en promemoria, det vill säga en redogö-

relse av ärendet, inför ett sammanträde. 

- Promemorian föredras i ett sammanträde. Det som man under sammanträ-

det kommer fram till – det man beslutar – förs in i ett protokoll. Vissa 

komplicerade ärenden kan kräva flera sammanträden, vilket genererar flera 

protokoll. Ett protokoll kan sägas vara en redogörelse eller en berättelse 

över ett genomfört sammanträde. Protokollet ger svar på vad man har 

kommit fram till, eller beslutat 

- Det man kommer fram till under sammanträdet, det vill säga beslutet, bru-

kar generera ett koncept – ett skriftligt utkast till ett utgående svar. Origi-

nalet skickas till den som initierat ärendet. Registratur är en avskrift av det 

utgående beslutet. Både koncept och registratur är arkivexemplar av utgå-

ende handlingar. 

                                                 
68 Oja L. (2006) Rättens källor: rättsligt material på landsarkivet, s. 17 
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- En anteckning görs i det utgående diariet att beslutet har gått ut från myn-

digheten. 

- Underlagen till ett ärende – det kan till exempel vara den handling som ini-

tierade ärendet eller andra handlingar som har haft betydelse för ärendets 

handläggning – kallas akter och arkivläggs som inkommande handlingar.  

Nedre Justitierevisionens arkiv 

Justitierevisionen försvann 1789 i och med att rådet avskaffades och istället inrät-

tades Högsta domstolen. Nedre justitierevisionen består dock, och det är här ar-

kivbildningen sker eftersom både justitierevisionens och högsta domstolens hand-

lingar passerar genom revisionssekreterarna. Varken justitierevisionen eller Högs-

ta domstolen har alltså något ”eget” arkiv.69  

Nedre justitierevisionens arkiv har eldhärjats. Mycket av materialet från 1600-

talet gick då förlorat, vilket innebär att det endast finns enstaka akter kvar från 

åren 1621, 1631, 1645 och 1648. Men även om underlagsmaterialet försvann finns 

besluten kvar. Nedre justitierevisionen har inte i samma utsträckning som Svea 

hovrätt utsatts för gallring, och har därför inte luckor i sina arkivserier i samma 

omfattning som Svea hovrätt. Utgallring har dock skett – men endast en mindre 

del av det utgallrade blev förstörd: Under slutet av 1890-talet gjordes det gall-

ringsundersökningar gällande överflödiga och obrukbara handlingar. Gallringsbe-

slutet kom att gälla bestånden av revisionsakter och utslagshandlingar från tiden 

1700-1789. Att det blev just dessa bestånd hängde samman med att detta under-

lagsmaterial sällan var efterfrågat. Historiker hade under 1840-talet i högre grad 

börjat intressera sig för Riksarkivets material, men rättshistorikerna var mest in-

tresserade av protokoll och utslag, vilket medförde att underlagshandlingar bara 

samlades på hög. För att betjäna forskningen på allra bästa sätt förstördes inte 

handlingarna, utan fördelades på så kallade ämnessamlingar, men också på sär-

skilda ämnessamlingar, som bestod av enbart justitierevisionshandlingar. Hand-

lingarna i övrigt uppdelades i Riksarkivet på olika arkiv, till exempel på vissa en-

skilda arkiv och på Skrivelser till Kungl Maj:t. En liten del av det utgallrade done-

rades också bort, utnyttjades i bytesaffärer eller blev helt enkelt bara undanlagda. 

Vid denna tid uppkommer i Europa diskussionen angående proveniens. Revi-

sionsakterna och utslagshandlingarna blev nu föremål för genomgripande rekon-

struktionsarbeten, vilket var svårt, då man inte säkert visste i vilka serier hand-

lingarna ursprungligen hörde hemma. I Riksarkivet beslutade man sig då för att 

skapa serierna Revisionsakter och Utslagshandlingar. Stora delar av de tidigare 

utgallrade justitierevisionshandlingarna fördelades nu på dessa serier, och även de 

                                                 
69 Modéer K. (1974), s. 23. 
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handlingar som bortgivits återlämnades till Riksarkivet och hamnade här. Allt är 

inte tillbaka – men det allra mesta70  

 

Bestånd och sökvägar  

Det finns ingen förteckning över arkivet i sin helhet. Arkivet består i stort sett av 

diarier, protokoll, koncept, registratur och akter. Presentationen nedan utgår i hu-

vudsak från Riksarkivets beståndsöversikt del 1, och Riksarkivets Hitta i arkiven 

för Högsta domstolen och Justitierevisionen.71  

Betydelsefullt att veta är att man skiljer mellan olika typer av ärenden. De två 

stora kategorierna är civila mål och brottmål. När det gäller brottmål så handlar 

det om mål där det yrkas på att någon ska ta straffrättsligt ansvar för brottslig gär-

ning. Vid civila mål har inget brott begåtts, utan det handlar om tvister av olika 

slag – brottmål är därför intressant för den som vill veta mer om dödsdomar. 

Att ha ett utslagsdatum underlättar sökandet i Nedre justitierevisionen. Men 

har man bara ett namn är de ingående diarierna med deras namnregister en viktig 

sökväg. 

Äldre material gällande den kungliga rättskipningen före 1614 återfinns i di-

plomatariematerialet och i de äldre bestånden av Kungl Maj:ts arkiv. Domböcker 

från 1500-talet och 1600-talets början ingår i serien Strödda domböcker och rätte-

gångshandlingar. Serien består av 34 volymer och här ingår bland annat protokoll 

och andra handlingar som kan ge information om hur kungens högsta domsmakt 

utövades före år 1614 då Svea hovrätt tillkom. Samlingen presenteras i Svenskt 

domboksmaterial före 1615 av Folke Sleman. Den finns tillgänglig i forskarexpe-

ditionen.72  

 

Diarier 

Den viktigaste sökingången till de mål och ärenden som behandlats av Nedre ju-

stitierevisionen är via de ingående diarierna. De ingående diarierna är uppdelade i 

två omfattande serier; dels Revisionsdiarier som gäller civila tvistemål, och dels 

Besvärs- och ansökningsdiarier som rör brottmål och andra ärenden (egentligen 

allt inkommande förutom de civila tvistemålen). När det gäller dödsdomar och 

nådeärenden är det alltså besvärs- och ansökningsdiarierna som är mest intressan-

ta. 

                                                 
70 Modéer K. (1974), s. 10; Riksarkivet (1996) Riksarkivets beståndsöversikt – del 1: Medeltiden, Kungl. 

Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen, s. 270,272 
71 Riksarkivet (1996), s. 257-282; Riksarkivet (2007) Hitta i arkiven för Högsta domstolen och Justitierevi-

sionen 
72 Sleman, F. (1961) Svenskt domboksmaterial före 1615 
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Den första volymen i serien Besvärs- och ansökningsdiarier gäller från åren 1685-

1724. Därefter följer en svit från och med år 1728  som omfattar ett bundet band 

per år och som sträcker sig fram till år 1947. Mellan åren 1732 och 1915 tas det i 

banden för varje år upp rättsmål och ansökningsärenden om vartannat. Från och 

med 1916 är besvärsmål och ansökningsmål uppdelade på olika avdelningar. Från 

och med 1729 till och med 1915 finns det i varje band ett alfabetiskt register med 

hänvisning till sida i diariet. Registret tar upp både parterna i rättsmålen och de 

personer som hör ihop med ansökningsärendena. Från och med 1916, då besvärs-

mål och ansökningsmål blir separerade i olika avdelningar, finns ett alfabetiskt 

register i början av banden som hör till besvärsmål, samt ett annat register i slutet 

av banden som hör till ansökningsmål. Värdefullt att veta är att fram till och med 

1854 är personer med så kallade son-namn vanligtvis upptagna på förnamn i re-

gistren. 

Genom anteckningarna i diarierna får man uppgifter om hur målen och ären-

dena behandlats, forum för detta och dag för avgörande. Beslutsdatum anges van-

ligen med en anteckning av typen ”Utsl 30 juni 1875” eller liknande. Det kan stå 

flera datum som visar ärendets gång, det viktiga är utslagsdatumet, vilket i regel 

brukar vara det senaste datumet. Om flera datum finns angivna även efter utslags-

datum, innebär det att målet har tagits upp igen, eller att den dömde begärt nåd. 

Observera att om man vet när domen inkom till Nedre justitierevisio-

nen/Högsta domstolen så kan man titta i diariet direkt på det datumet, istället för 

att söka i personregistret. Då finner man ärendet/målet bland de ärenden som regi-

strerats denna dag. 

Diariet som sökingång medför problem när man har uppgift om en person 

som är dömd, men inte när. Då måste man helt enkelt gå igenom de ingående di-

arierna för de år som det eventuellt kan röra sig om. En annan svårighet man kan 

stöta på är om det i registret inte är infört på den person som målet eller ärendet 

gäller, utan istället på den så kallade ingivaren, det vill säga på den person som har 

gett in ärendet i den dömdes ställe. Ett ärende kan vara ingivet via en hovrätt och 

står då i registret under till exempel Svea, Götha, Wasa eller Åbo hovrätt. Det kan 

också vara ingivet via landshövdingar – som på den tiden kan jämföras med en 

central myndighet genom vilken många olika slags ärenden passerade, eller via 

consistorer som ägnade sig åt kyrkliga frågor. Ibland finns även den dömdes namn 

noterat, med dessvärre inte alltid. 

Diariet är en betydelsefull sökingång då man här finner utslagsdatumet. Detta 

datum är viktigt då protokoll, koncept, registratur samt akter ligger på dag för av-

görande, det vill säga utslagsdatum. Har man utslagsdatum har man med andra ord 

kommit en bra bit på väg. 

Vid beställning av besvärs- och ansökningsdiarier anges det datum när ärendet 

inkom till Nedre justitierevisionen/Högsta domstolen. Har man inte kännedom om 

det exakta datumet, anger man det år under vilket ärendet kan tänkas vara infört i 

diariet. 
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Protokoll 

Rådsprotokoll i justitieärenden återfinns i Nedre justitierevisionens arkiv. Bland 

protokollen finner man dels en serie rådsprotokoll i justitieärenden mellan åren 

1694-1788, och sedan – efter Högsta domstolens tillkomst – Högsta domstolens 

protokoll 1789-1965. Serien av rådsprotokoll i justitieärenden har en lucka 1840-

1841 – protokollen för dessa år är sammanbundna med justitiedepartementets 

statsrådsprotokoll och finns således i detta i detta arkiv. Förutom protokoll rörande 

tvistemål och brottmål finns här också protokoll rörande mål och ärende av dis-

penskaraktär, som till exempel benådning. Till rådsprotokollen i justitieärendena 

finns för tiden fram till och med år 1787 oftast alfabetiskt namnregister i banden. 

Före 1694 finns inte separat bundna rådsprotokoll i justitieärenden. Är man 

intresserad av tidigare rådsprotokoll måste man söka i Det odelade kansliet. Råds-

protokoll. Här finner man diskussionsprotokoll från åren 1621-1723. Observera att 

dessa rådsprotokoll för tiden fram till och med år 1658 finns tryckta i serien 

Svenska riksrådets protokoll i arton band. Dessutom finns också de stenografiska 

rådsprotokollen från 1674-1675, 1678-1679 och 1682 tryckta.  

Vid beställning av protokoll anges utslagsdatum. Om man inte känner till det 

exakta datumet när utslag fallit, är det bra om man åtminstone vet år och månad. 

Protokollen omfattar mer än ett band per år, och vet man då inte månad, får man 

gå igenom namnregistren – om sådana finns – i flera volymer. 

Registratur och koncept 

Koncept är, som tidigare nämnts, ett skriftligt utkast till ett utgående beslut och 

registratur är en kopia av det utgående beslutet. Både koncept och registratur är 

arkivexemplar av utgående handlingar. 

Justitierevisionens registratur börjar år 1688 och sträcker sig fram till 1788, då 

det istället från om med 1789 blir Högsta domstolens registratur. Högsta domsto-

lens registratur går fram till och med 1853, därefter slutar man med registratur. 

Kungliga koncept i justitieärenden finns mellan 1689 till och med mitten av 1789. 

Därefter finns Högsta domstolens koncept fram till och med 1972. 

För tiden innan 1688 måste man, precis som när det gällde tidiga protokoll, 

söka i arkivet för Det odelade kansliet. 

Registratur- och konceptsviternas innehåll varierar lite över tid. Generellt om-

fattar de bland annat: avskrifter av koncept till Kungl Maj:t utslag och resolutioner 

i ansökningsärenden inklusive nådeärenden samt Kungl Maj:ts och från 1789 

Högsta domstolens domar och utslag i rättsmålen. 

Om man är intresserade av att titta närmare på registratur eller/och koncept, 

kan man med fördel börja med registraturet, då det i regel är lättare att läsa än 

konceptet som är ett utkast, en ”kladd”. Vid beställning anger man utslagsdatum. 

Om man inte känner till utslagsdatum blir det komplicerat. Registraturet är uppde-

lat i upp till sex band per år, och koncepten på upp till tre band per år. Varken re-

gistratur eller koncept har heller något namnregister. 
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Inkomna handlingar 

Aktserierna utgör den största huvudavdelningen i Nedre justitierevisions arkiv.  

De innehåller i regel alla handlingar som legat till grund för dom eller utslag. 

Man skiljer här mellan Revisionsakter (från 1633) och Utslagshandlingar 

(från 1621) Denna uppdelning av akterna motsvarar uppdelningen av diarierna i 

serierna revisionsdiarier och besvärs- och ansökningsdiarier. Revisionsakter gäller 

alltså civila tvistemål och utslagshandlingar är akter i brottmål och andra ärenden. 

Akter till brottmål och nådeärenden återfinns alltså bland utslagshandlingarna. 

Bland utslagshandlingarna finns alltså underlagen till målen och ärendena. 

Akterna är dock mer eller mindre kompletta. Vad som har arkivlagts i akterna har 

växlat under olika tider. Bestämmelser i 1734 års lag gjorde gällande att underrätts 

dom skulle bifogas ärende eller mål till Justitierevisionen. Efter 1734 bör man 

därför i akterna kunna hitta underrätts och hovrätts protokoll samt desammas rät-

tegångshandlingar, samt inlagor och övriga handlingar i målen. Det rent faktiska 

förhållandet kan dock variera. I akter gällande benådning kan man finna nådean-

sökan – skrivet av den dömde själv, av fängelsepräst eller annan inom fångvården. 

Handlingar som ger upplysningar om hur den dömde sköter sig i fängelset kan 

också finns här. Uppgifter som är unika är i allmänhet sparade. Om samma upp-

gifter förekommer i protokoll, registratur och koncept har man kanske valt att inte 

arkivlägga alla underlagshandlingar. Protokoll, registratur och koncept kan därför 

ur informationssynpunkt vara minst lika intressanta som själva akterna! 

Ibland kan ett hänvisningsblad ligga på aktens plats, av vilken det framgår att 

målet har tagits upp på nytt – det kan till exempel gälla en nådeansökan. På hän-

visningsbladet finns det då uppgift om den dag då nådeansökan kommit in. Brott-

målsakten har alltså tagits ut ur utslagshandlingarna och så småningom arkivlagts 

på nytt, på den dag då Kungl Maj:t avgjort nådeärendet. På så sätt hamnade brott-

målsakten och nådeakten på samma ställe bland utslagshandlingarna. Via besvärs- 

och ansökningsdiariet får man då ta reda på dagen för Kungl Maj:ts beslut i nåde-

ärendet, och kan genom utslagsdatumet hitta brottmålsakt och nådeakt. Om ny 

nådeansökan lämnas in ett flertal gånger för samma ärende, kan sökkedjan bli 

lång. 

Som ett resultat av det tidigare nämnda rekonstruktionsarbetet uppkom så kal-

lade ”lappkataloger”. Dessa består av närmare 100 kapslar med uppgifter över de 

revisionsakter och utslagshandlingar som utgallrades och fördelades på ämnes-

samlingar, särskilda ämnessamlingar bestående av enbart justitierevisionshand-

lingar och andra arkiv i Riksarkivet. Handlingarna är nu arkivlagda i de av Riksar-

kivet upplagda serierna revisionsakter och utslagshandlingar. Lappkatalogerna 

kan användas som ett sökmedel för att få vägledning till var akterna återfinns. 

Kapslarna är kronologiskt upplagda, vilket innebär att man bör ha en ungefärlig 

uppfattning om dag för avgörande. Lappkatalogerna över de särskilda ämnessam-

lingarna, som enbart bestod av justitierevisionshandlingarna, kan användas som 

ett slags sakregister. Det är dock viktigt att poängtera att dessa inte på något sätt 
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ska ses som fullständiga för det ämne och den tid de redovisar – det finns med 

andra ord mycket mer att hämta i serierna av revisionsakter och utslagshandlingar. 

Ett komplement till lappkatalogerna är kortkatalogerna. De är också upplagda 

i samband med rekonstruktionsarbetet. Kortkatalogerna omfattar 31 kortlådor för 

utslagshandlingar avseende åren 1619-1845. Hittar man inte det man söker i diari-

et, kan man söka här. Precis som när det gäller lappkatalogerna måste man dock 

ha kännedom om ungefär när ett ärende avgjorts eftersom de är kronologiskt upp-

lagda. 

Vid beställning av utslagshandlingar anger man utslagsdatum samt aktnum-

mer om man har ett sådant. 

Eric Sköldstedt i arkivet  

Låt oss återvända till den i inledningen nämnda uppgiften om Eric Sköldstedt i 

Öja kyrkoarkiv.  Vi vet att Eric avrättades med bila (bredbladig yxa) den 13 febru-

ari 1799 för ett dråp som han begått på Olof Pärsson. Det av häradsrätten utdömda 

dödsstraffet har vandrat hela vägen upp till Kungl Maj:t – vi inleder därför vårt 

sökande i Nedre justitierevisionens arkiv. 

Vi börjar med att se om vi kan finna Eric i diariet. Hur vet vi då i vilket års di-

arium vi ska titta? Vi får helt enkelt anta att eftersom Eric avrättades i mitten av 

februari 1799, borde han ha dömts i slutet av 1798. Vi tittar därför i Diarier, Just. 

rev. II Besvärs-, 72, 1798. Då Eric inte har ett son-namn, så kan vi söka efter ho-

nom i registret under initialen ”S”. Här finner vi honom också under Sköldstedt:   

 

Skiöldstedt Eric, soldat nåd  402 

Ärendet har inkommit den 12 november och vi får också en hänvisning till sidan 

402 i diariet och kan där läsa:  

Soldaten Eric Sköldstedt om nådig förskoning från honom för dråp ådömt dödsstraff. 1798 
den 22 et 27 november föredragit i Högsta domstolen – den 28 dito inför Kungl Maj:t 

Sköldstedt har sökt ”nådig förskoning”, vilket innebär att det är en nådeansökan 

som förts in i diariet den 12 november. Målet har föredragits i Högsta domstolen 

både den 22 och 27 november och inför Kungl Maj:t den 28 november. Genom 

utslagsdatumet, som alltså är den 28 november, kan vi finna handlingar som häng-

er samman med denna nådeansökan bland protokoll, koncept, registratur och ut-

slagshandlingar.  

Men detta är nådeansökan. Som vi har sett skulle dödsdom i regel alltid un-

derställas Kungl Maj:t. Detta var inbyggt i rättssystemet och alltså inte på den 

dömdes initiativ. Följaktligen borde det även finnas en anteckning i diariet som 
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visar på att hovrätten har underställt sin dom till Kungl Maj:t. Vi tittar därför i 

diarieregistret igenom och infört under ”H” för Svea hovrätt hittar vi honom: 

ang soldaten Eric Sköldstedt dråp 365 

Ärendet har kommit in den 12 oktober och på sidan 365 står noterat: 

Swea HofRätt underställan ang soldaten Eric Sköldstedt dömd för dråp. 1798 den 15 oct före-
dragit i Högsta domstolen – den 24 dito inför Kungl Maj:t 

Vi har nu två utslagsdatum; det ena är den 24 oktober och hänger samman med 

den av hovrätten underställda dödsdomen – och det andra utslagsdatumet är den 

28 november och är förknippat med Eric Sköldstedts nådeansökan. Vad är då näs-

ta steg om vi vill veta mer om Eric Sköldstedt och hans öde? Börjar vi titta bland 

protokoll, koncept, registratur eller utslagshandlingar? Utslagshandlingarna, eller 

akterna är som tidigare nämnts själva underlagen till ett ärende. Det kan till exem-

pel vara den handling som initierade ärendet, samt andra handlingar som har haft 

betydelse för ärendets handläggning. Här borde vi hitta både underrätts och hov-

rätts protokoll och övriga handlingar i målen. 

Vi börjar med att titta i utslagshandlingarna för 24 oktober i Justitierevisionen 

Besvärs- och ansökningsmål 1798, Oktober 23-25. Här hittar vi ”bara” ett brev 

från Svea hovrätt där en avskrift av hovrättens utslag är bifogat – vilket är ett bra 

exempel på att akterna är mer eller mindre kompletta! Eventuellt hade vi också 

kunnat förvänta oss ett hänvisningsblad på aktens plats, eftersom Eric ansökt om 

nåd – brottmålsakten kunde då ha tagits ut ur utslagshandlingarna och med tiden 

arkivlagts på nytt, när Kungl Maj:t avgjort nådeärendet.  

Vad får vi då veta genom denna avskrift? Hovrättens utslag är givet i Stock-

holm den 1 oktober 1798 och är ett utslag på Västra Rekarne häradsrätts insända 

rannsakning och den 14 augusti innevarande års fällda utslag över soldaten Eric 

Sköldstedt. Eric Sköldstedt ska den 26 juli i vredesmod och utan nödtvång med en 

stör ha slagit bonden Olof Pärsson i Sköldby så att denne sistnämnde kommit 

”därutav döden ljutit”.  

Olof Pärsson är rotebonde för den rote, för vilken Sköldstedt var soldat.73 Olof 

Pärsson ska den 26 juli om morgonen ha gått med sina drängar ut på åkern. Han 

har där stött på Eric Sköldstedt. Det har då uppkommit ordväxling ute på åkern, 

Eric ska i vrede ha tagit upp en stör som legat på backen mellan dem och slagit 

Olof Pärsson så att ”han omkullfallit” och därefter endast tillfogat Olof ”tvenne 

slag ovan låren”. Olof ska genast ha avlidit. Detta har Sköldstedt ”i så motto er-

känt”. Det finns också ett vittne till händelsen – pigan Kerstin Persdotter. Hon har 

                                                 
73 Svenska gårdar var indelade i grupper, så kallade rotar, som var och en höll en soldat med utrustning, lön, 

odlingsmark och ett litet torp.  
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bevittnat att Olof ”fallit framstupa ned på jorden” och sett Sköldstedt ge Olof ”fle-

ra slängar över halsen och huvudet och många slag ovan låren”. Vi får också reda 

på att vittnet kallar flera personer – dessa namnges – till platsen och att man ge-

nom undersökning av Olof Pärssons kropp kan konstatera att han dött av tillfogad 

huvudskada.  

I enlighet med 24 Cap 9§ Missgärningsbalken dömer Svea hovrätt Sköldstedt 

att ”lif sit mista och halshuggas”. Svea hovrätt motiverar sin dom genom att hän-

visa till lagrum. I 1734 års lag, Missgärningsbalken kan vi i 24 Cap 9§ läsa:  

Slår man annan med sten, stång, trä, stör, käpp, hand eller annat, så at han dör theraf; eller ta-
ger man annan i hals eller halsduk, at han strypes; gifve lif för lif.74 

 

Hur ställde sig då Kungl Maj:t till Svea hovrätts dom? För att få reda på det kan vi 

undersöka protokollet, vi tittar därför i Kongl Maj:ts Justitia-Revisions Protocol-

ler för år 1798 Senare Delen. I registret ser vi att Eric Sköldstedt ska finnas med 

på sidorna 710, 1000, 1059. 

På sidan 710 och under utslagsdatumet den 24 oktober 1798 kan vi läsa att på 

Drottningholms slott, inför Hans Majestät Konungen och i närvaro av en rad andra 

personer har revisionssekreterare Råberg föredragit ärendet: 

Swea HofRätt affattade och i underdåniga hemställda utslag öfver Eric Sköldstedt, hwarige-
nom som i wredesmod ihjälslagit bonden Olof Pärsson från Sköldby, blifwit i stöd af 24 Cap 
9§ dömd att halshuggas. Högsta domstolen har i underdånighet tillstyrkt att HofRätten måtte 
äga utfärda sitt utslag i hwilket hans Kongl Maj:et ock fann för godt att befalla. 

Kungl Maj:t har alltså inget att invända utan bifaller hovrättens utslag – vilket 

också måste ha meddelats Svea hovrätt för verkställande av domen. När vi tittar i 

Kongl. Justitie-Revisions Registratur, År 1798, 2dra Dehl  under den 24 oktober 

hittar vi en avskrift av det svar som skickades till Svea hovrätt. Svaret ger en re-

dogörelse för målet och Svea hovrätts utslag. Kungl Maj:ts besked är ”länder Eder 

huru till nådigt svar det I hafven berörda Edert utslag att utfärda”. Det står också 

att ”Den till oss insända rannsakningen återföljer”, vilket innebär att Kungl Maj:t 

skickar tillbaka rannsakningshandlingarna till Svea hovrätt. 

Men hur var det då med Eric Sköldstedts nådeansökan? Som vi såg i diariet 

inkom ärendet den 12 november, den 22 och 27 november föredrogs det i Högsta 

domstolen och inför Kungl Maj:t den 28 november. Tittar vi bland utslagshand-

lingarna på utslagsdatum den 28 november i Justitierevisionen Besvärs- och an-

sökningsmål, November 16-28 finner vi Eric Sköldstedts nådeansökan. Ansökan 

är daterad den 9 november 1798 och skriven från Nyköpings slottshäkte. Han be-

skriver sig själv som en ”olycklige man” med ”sorgbunden hustru och omyndiga 

                                                 
74 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen 1734 (1984), s. 148 
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barn”. Han förklarar också att dråpet berodde på oenigheter med sin rotebonde. 

Han skriver ”Utaf nåd förskona mitt lif och såsom jag i 9 år tjänt eders Kongl 

Maj:t och kronan och hwarit med uti sista krigett”.  

Enligt diariet har Eric Sköldstedts nådeärende föredragits två gånger i Högsta 

domstolen – första gången den 22 november och andra gången den 27 i samma 

månad. Det borde därför finnas två protokoll. Vi tittar i samma volym som tidiga-

re – Kongl Maj:ts Justitia-Revisions Protocoller för år 1798 Senare Delen. Re-

gistret hänvisar oss till sidan 710, 1000 och 1059. På sidan 1000 och under den 22 

november står att man vill inhämta Riksdrotsens mening i målet ”innan det sam-

ma i underdånighet inför Kungl Maj:t föredragas”. Under den 28 november, på 

sidan 1059, kan vi läsa: 

Den 28 november Soldaten Eric Sköldstedt underdånig böneskrift at af gunst o nåde njuta för-
skoning från dödsstraff at mista livet och halshuggas, hwartill något af Swea HofRätt genom 
utslag 2 i denna månad är varden dömd för det han ihjälslagit sin rotebonde Olof Persson i 
Sköldby. Högsta domstolen hade i underdånighet tillstyrkt afslag å ansökningen. O hans 
Kongl Majestät fann icke heller skäl af densamma bifalla. 

 

 

Eric Sköldstedt benådades alltså inte – hans långa tjänst åt kronan påverkade inte 

Kungl Maj:ts utslag. Hur såg då svaret ut som Eric fick där han satt på Nyköpings 

slottshäkte? Vi tittar under den 28 november i Kongl. Justitie-Revisions Registra-

tur, År 1798, 2dra Dehl: 

Kongl Maj:ts utslag uppå soldaten Eric Sköldstedts underdåniga böndeskrift att Kongl Maj:t i 
anseende till förmenta ömmande omständigheter utgångt, och nåd täcktes mildra det straff att 
lif sitt mista och halshuggas, hwartill sökanden för det han i wredesmod slagit sin Rote Bonde 
Olof Pärsson i Sköldy med en stör uti hufvudet och hon därigenom döden tillskyndat […] 
Kongl Maj:t har i nåder låtit sig föredragas denna underdåniga böneskrift, men finner ej skäl 
att därtill bifall lämna, utan kommen det i föreberörde måtto sökanden ådömda straff ut i verk-
ställighet gå 

 

Detta var alltså det svar som Eric fick på sin nådeansökan när han satt på Nykö-

pings slottshäkte. Blir man nyfiken och vill veta mer om denna vistelse i häktet 

kan man i NAD – Nationell arkivdatabas – se om det finns mer information. Söker 

vi på ”Nyköpings slottshäkte” får vi träff på ”Fångvårdsanstalten i Nyköping”. 

Detta arkiv finns på Landsarkivet i Uppsala, men dessvärre är de tidigaste hand-

lingarna här från 1818. 

Svea Hovrätts arkiv 

Innan man ger sig i kast med Svea hovrätts omfattande material kan det vara bra 

att ha klart för sig att materialet överlag är snårigt – men spännande! Att det kan 
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uppfattas som svårtillgängligt hänger samman med de betydande förluster som 

Svea hovrätt har drabbats av genom åren: dels bränderna på slottet 1697 och på 

Riddarholmen 1802 och dels en omfattande gallring under 1860-70-talen. Detta 

innebär tyvärr att arkivet endast innehåller obetydligt material angående straffpro-

cessen. Bland annat är större delen av akterna i brottmål mellan 1683-1804 utgall-

rade.75 Om handlingarna saknas i Svea hovrätts arkiv finns det dock möjlighet att 

komplettera dessa luckor – i länsstyrelsearkiven på landsarkiven finns skrivelser 

gällande hovrättens utslag och resolutioner i brottmål. Landshövdingen skulle 

verkställa de av hovrätten meddelade brottmålsdomarna – han fick därför en av-

skrift av domen.76 Vissa delar av det utgallrade återfinns i Westinska samlingen i 

UUB eller i Sjöholmsarkivet i Riksarkivet. Många handlingar överfördes också till 

andra arkiv och samlingar, till exempel ämnessamlingarna.77  

Bestånd och sökvägar 

Förteckningen över Svea hovrätts arkiv finns i flera band i forskarexpeditionen 

och har signum 42. Förteckningen finns också lättillgänglig via Internet, antingen 

genom ARKIS – Riksarkivets egna interna arkivinformationssystem, eller NAD – 

Nationell ArkivDatabas, som innehåller information både från Riksarkivet och 

från andra arkivinstitutioner. Presentationen nedan utgår i huvudsak från Riksarki-

vets beståndsöversikt, del 5:2 och från Riksarkivets Hitta i Svea hovrätts hand-

lingar78. 

Väsentligt att veta är att hovrätten avgjorde instämda mål och vädjade mål ge-

nom dom. Instämda mål är mål där hovrätten är första instans. Vädjade mål är mål 

som i underrätt avgjorts genom dom mot vilken part har vädjat, det vill säga, man 

sökte ändrig av beslut av underrätt hos hovrätt. Ansöknings- och besvärsmål (som 

i underrätten avgjorts genom beslut) avgjorde hovrätten genom utslag. Brottmål 

avgjordes genom utslag. Den som söker information om dödsdomar borde därför i 

första hand inrikta sig på ansöknings- och besvärsmål och utslagshandlingar. Men 

man kan inte riktigt vara säker, tidigare gjorde man inte alltid åtskillnad mellan de 

olika målen/ärendena. En bra sökingång till Svea hovrätts arkiv är diarierna. Efter-

söker man äldre akter är både Janus regius och Kuylenstiernas register bra hjälp-

medel. I protokoll, domböcker, utslagsböcker och akter ingår i viss utsträckning 

personregister som underlättar sökningen.  

                                                 
75 Riksarkivet (1999) Riksarkivets beståndsöversikt – del 5:2: Centrala civila myndigheter o domstolar, 

internationella organ, s. 420.  
76 Modéer K. (1974), s. 26. 
77 Riksarkivet (1999), s. 420-421. 
78 Riksarkivet (1999), s. 418-430; Riksarkivet (1998) Hitta i Svea hovrätts handlingar 
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Diarier 

Diarierna är uppdelade på flera olika serier. För att finna en dödsdom kan det vara 

bra att börja titta i de ingående diarierna över kriminella mål och ärenden. I serien 

Besvärs- och ansökningsmål C I C2 (1769-1947) är diarierna för tiden mellan 

1769 och första delen av 1803 alfabetiskt upplagda, därefter kronologiskt med 

register. I serien Rannsakningar C I C3 (1752-1929) finns register i de flesta vo-

lymerna. De nummer som står i diarierna hänvisar till aktens nummer. Numret kan 

vara till hjälp när man i en specifik volym ska hitta akten. 

Om man inte hittar det man söker i dessa serier, eller söker en dom som är 

från tidigare än 1752 så kan man titta i Civila besvärs- och ansökningsmål C I B3 

aa (1690-1949). För tiden 1691-1800 är diarierna alfabetiskt upplagda, därefter 

kronologiskt med register. När ett efternamn är noterat i diariets anmärkningsko-

lumn innebär det att akten finns alfabetiskt ordnad årsvis efter notariernas namn. 

Vidare kan man titta på diarier i Instämda och vädjade mål C I B2 (1743-

1948) – mellan åren 1734 och 1826 kallade ”diarium civilium causarum”. 

Har man fortfarande inte funnit det man eftersöker, och om det är före 1734 

kan man söka i Janus regius (1614-1748). Det är ett alfabetiskt register efter sö-

kandens förnamn, över akterna i instämda och vädjade mål. Registret redovisar 

när målet först inkommit till hovrätten samt datum för domen. En förprickning 

anger att akten finns bevarad, ett ”w” innebär att akten återfinns i Westinska sam-

lingen i UUB. Fram till 1712 anges akternas plats i ”liber causarum”, se rubrik 

Inkommande handlingar nedan.  

Protokoll 

Protokollen är liksom diarierna uppdelade på flera serier. En serie är Renskrivna 

protokoll i brottmål A I B1 (1756-1859). Serien är intakt först från och med 1765 

och många volymer saknar eller har ofullständiga personregister. Dessförinnan 

finns protokoll i brottmål enbart från strödda år och utspridda dagar och då inte 

renskrivna utan som Konceptprotokoll A I B2 (1639-1857). Åtskilliga protokoll i 

brottmål tas även upp i Renskrivna protokoll i civila mål A I A1 (1614-1950). För 

dessa finns register mellan åren 1643-1843. Protokollen i civila mål för äldre tid är 

tämligen kortfattade och ofullständiga. De kompletteras av så kallade Codices 

rationum A II A-B som återger ledamöternas domskäl. Från och med år 1800 ingår 

ofta domskälen i protokollen. 

Protokoll för mål som måste underställas Kungl Maj:t, däribland dödsdomar, 

finns enbart i tre volymer i serien Protokoll i mål refererade inför Kungl Maj:t A I 

C (1619-1695). Protokoll i särskilda mål A I D (1679-1810) gäller mål där hovrät-

ten var första instans, som till exempel mot adelsmän eller högre ämbetsmän. 

Registratur och koncept 

Bland serier av registratur och koncept finns Utslag och resolutioner i kriminella 

mål B III B1 (1626-1855). Serien inleds med år 1626, men börjar fortlöpande först 
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1780, däremellan är det enbart strödda år. Att det inte finns så mycket äldre delar 

beror på att de förstördes vid branden 1802. Till en början är de också kortfattade 

och saknar motiveringar, men med tiden blir de utförligare. Från och med 1856 

finns Utslag B III B2 (1856-1949) och Resolutioner B III B3 (1856-1902) i krimi-

nella mål i separata serier. Motsvarande gäller för serien Utslag och resolutioner i 

civila mål B III A1 (1683-1855); serien delas 1856 upp i två – Utslag B III A2 

(1856-1948) och Resolutioner B III A3 (1856-1926). De allra flesta volymer har 

register. 

Utslag i brottmål från 1600-talet ingår i Huvudserie Domböcker B II A från 

1614. Ett hjälpmedel vid sökning är här det så kallade ”Kuylenstiernas register” 

som finns i forskarexpeditionen. Det är ett upplagt person- och sakregister till 

hovrättens domar 1615-1680. Registret redovisar hovrättens domar i kronologisk 

följd. Man får här upplysningar om parternas namn, målets art, ett kort referat av 

domens innehåll samt datum för domen. Genom datumet vet man vilket års dom-

bok man ska titta i. Beteckningen ”blad” i registret syftar också på den sida i dom-

boken som ska slås upp, till exempel bl. 10 motsvarar s. 10. Registret klargör ock-

så handlingarnas (akternas) placering i ”Liber causarum” E VI A2 aa. Domarna i 

domböckerna är försedda med ett nummer, detta nummer finns också i sista ko-

lumnen i diariet och på akten. Mer om ”liber causarum” under nedanstående ru-

brik.  

Det kan vara en fördel att börja med registraturet, då de vanligen är något lät-

tare att läsa än konceptet, som är en kladd – men det beror förstås mycket på vem 

som har skrivit och dennes handstil. Upplever man att registraturet är svårläst, kan 

det vara ett tips att titta på konceptet om ett sådant finns eller tvärtom.   

Inkomna handlingar 

Akterna i målen och ärendena är fördelade på olika serier. En av huvudserierna är 

akter i Brottsmål E VI B2 aa (1657-1949). På grund av 1802 års brand är enbart 

strödda handlingar bevarade från tiden före 1799. Dessa är kronologiskt ordnade. 

De handlingar som finns för tiden 1799-1855 är avprickade i diarierna. För tiden 

1799-1855 är akterna ordnade alfabetiskt på notariernas namn (notariens namn 

kan vara antecknat i diariets anmärkningskolumn) efter resolutionsdagen, och från 

och med 1856 efter utslagsnummer. 

En annan huvudserie är akter över Besvärs- och ansökningsmål E VI A3 aa 

(1614-1950), som till och med 1682 kallades ”liber supplicationum”. Akterna i 

denna svit har i stor omfattning blivit utsorterade och förstörda – mellan 1683-

1804 är endast enstaka handlingar bevarade. Akterna är till en början ordnade al-

fabetiskt efter sökandens även kärandens förnamn, mellan åren 1685-1799 är 

handlingarna ordnade kronologiskt efter utslagsdatum och 1800-1820 åter efter 

sökandens namn. Mellan 1821-1855 är handlingarna ordnade efter notariens 

namn. Från och med 1856 sorteras akterna efter utslagsnummer. 
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En tredje huvudserie utgör akterna över Instämda och vädjade mål E VI A2 aa 

(1615-1948). Fram till 1712 benämndes dessa ”liber causarum”. Före 1657 ingår 

även brottmålsakter i liber causarum.  För åren 1689-1704 och 1713-1804 finns på 

grund av brand eller gallring endast strödda akter kvar. De bevarade akterna är till 

och med 1804 markerade i Janus regius och i diarierna. Handlingarna kronologiskt 

ordnade t.o.m. 1800, sedan efter domsnummer. 

Det finns också en serie över brottmålsakter Remisser från Kungl Maj:t m.fl. 

och av hovrätten omedelbart upptagna mål E VI B1 (1672-1810). Här finns hand-

lingar som rör flera högmålsprocesser. 

Brottmål från 1600-talet kan återfinnas i Riksarkivets ämnessamlingar Juridi-

ca I. Becchius-Palmcrantz samlingar. Här kan man finna avskrifter av handlingar 

rörande de kriminella målen i Svea hovrätts arkiv från 1600-talet. De flesta av-

skrifter rör mål från tiden fram till 1690, men man kan finna domar i avskrift från 

åtminstone fram till 1701. 

Vilka handlingar som påträffas i akterna varierar. Några motsvarande be-

stämmelser som de i 1734 års lag reglerade vad som skulle inskickas till Justitie-

revisionen fanns inte för hovrätterna. Det blev dock en naturlig följd att underrät-

ternas domar skickades även till hovrätterna. Hovrätternas akter innehåller därför 

vanligen – i den utsträckning de är bevarade – avskrifter av underrätternas domar 

och andra handlingar. 

Advokatfiskalens arkiv 

Överrätterna hade som vi har sett i uppgift att övervaka underrätternas rättskip-

ning. Denna kontroll skedde genom att ett renoverat (renskrivet) exemplar av un-

derrättens dombok en gång i början av varje år skulle skickas in till respektive 

hovrätt för genomgång av advokatfiskalen. Detta var inget nytt då avskrifter av 

domböckerna redan under 1500-talet krävts in från centralt håll, då man ville skaf-

fa sig kontroll över underrätternas verksamhet i landet. Skillnaden var att det nu 

handlade om att kontrollera rättsäkerheten, och inte som tidigare att övervaka att 

kronan fick in de böter som skulle tillfalla kronan.79 

De renoverade domböckerna finns i Svea Hovrätt Advokatfiskalens arkiv. Här 

finns också de så kallade renoverade småprotokollen – i dessa ingår ärenden som 

rör bouppteckningar, inteckningar, lagfarter med mera. Brottmål hittar man alltså 

inte här. 

Renovationerna är renskrifter av underrätternas protokoll och alltså inte exak-

ta avskrifter, vilket kan vara viktigt ur ett källkritiskt perspektiv. Från 1712 ingår 

inte de ärenden som skulle underställas hovrätten bland renovationerna, istället 

finns det enbart en notering om att protokollen redan blivit inskickade. 1823 be-

slutar man att enbart utslagen för brottsmål behöver skrivas in i den renoverade 

                                                 
79 Inger G. (2011), s. 141; Modéer K. (1974), s. 26-27. 
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domboken, och efter 1846 ingår inte de kriminella målen i renovationerna överhu-

vudtaget. Den som söker information om dödsdomar efter 1712 kan alltså inte 

använda sig av renovationerna på Riksarkivet Marieberg, utan måste vända sig till 

landsarkiven för att få veta mer om domen i underrätten. 

Renovationerna är kronologiskt ordnade och beställs fram genom angivande 

av län, domsaga och årtal. När man söker en dom bland renovationerna är det vik-

tigt att veta att bestämmelser gjorde gällande att straff skulle verkställas offentligt 

i det härad där brottet begåtts, vilket borde innebära att brottslingen också dömdes 

i detta härad.80 Landsbygden var indelad i härader, tingslag, domsagor och lagsa-

gor. Till hjälp för att ta reda på län, härad, domsaga, lagsaga och så vidare kan 

man förslagsvis använda C M Rosenbergs Geografiskt- statistiskt handlexikon 

öfver Sverige.81 Här söker man på orten i alfabetisk ordning och får då information 

om län, härad och socken. Ett annat alternativ är att titta i Jan Eric Almquists Lag-

sagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelning-

en.82 Det finns också en förteckning i forskarexpeditionen Renoverade domböcker 

intill 1845. Ett tredje, enkelt och ofta effektivt alternativ är att använda Internet 

och en sökmotor.  

Underrätternas material 

Häradsrätternas och rådhusrätternas arkiv återfinns huvudsakligen på landsarki-

ven. Det gäller även de numera avskaffade allmänna domstolarnas arkiv som lag-

mansrätternas och kämnersrätternas arkiv.83 Som vi har sett är det dock möjligt att 

på Riksarkivet Marieberg ta del av underrätternas handlingar genom de så kallade 

renovationerna. 

Domstolsarkiven brukar i regel finnas bevarade från 1600-talet och framåt, 

men för vissa rådhusrätter finns dokument ända från medeltiden. Detta hänger 

samman med att det vid rådhusrätterna, till skillnad från vid häradsrätterna, fördes 

protokoll över de rättsfrågor som behandlades.84 Dessa domböcker kallas tänke-

böcker. De äldsta tänkeböckerna i Sverige härstammar från Arboga, Jönköping 

och Stockholm. Även om många av de medeltida rättgångsprotokollen är korta 

och snåla på information, är det ändå möjligt att få en viss bild av vad som hände 

där under 1400-talet och 1500-talet. Tänkeböckerna från Stockholms rådhusrätt 

finns bevarade i original hos Stockholms stadsarkiv från år 1474 till 1660. Proto-

kollen finns också i tryck till och med 1635. Dessa tryckta Stockholms stads tän-

                                                 
80 Thunander R. (1993), s. 90. 
81 Rosenberg C. M. (1882-1883) Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige 
82 Almquist J. E. (1954) Lagsagor och domsagor i Sverige: med särskild hänsyn till den judiciella indelning-

en.  
83 Modéer K. (1974), s. 22.  
84 Inger G. (2011), s. 59; Modéer K. (1997)  Historiska rättskällor: en introduktion i rättshistoria,  s. 34. 
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keböcker kan man ta del av hos Riksarkivet Marieberg. Protokollen är införda i 

kronologisk ordning för att man lätt skulle kunna gå tillbaka och hitta ett fall sena-

re. I varje volym finns person-, ort- och sakregister med sidhänvisningar till proto-

kollen.85 

Domböcker från 1500-talet och 1600-talets början ingår – som vi har sett – i 

serien Strödda domböcker och rättegångshandlingar. Förutom protokoll och 

andra handlingar som hänger samman med konungens högsta domsmakt före år 

1614, kan man här finna äldre domböcker och rättegångsprotokoll från olika un-

derrätter. För mer information se Svenskt domboksmaterial före 1615 av Folke 

Sleman i forskarexpeditionen.86  

 

                                                 
85 Ericsson N. (2006), s. 22, 25. 
86 Sleman, F. (1961) 
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För den som vill läsa 

För den som är intresserad av att veta mer om svensk rättshistoria är Göran Ingers 

Svensk rättshistoria ett bra val. Inger analyserar rättsutvecklingen under olika 

tidsperioder och presenterar de faktorer som har påverkat utvecklingen.  

Rudolf Thunander belyser och besvarar i Hovrätt i funktion: Göta hovrätt och 

brottmålen 1635-1699 en rad frågor om stormaktstidens rättskipning. Avhand-

lingen bygger på Göta hovrätts resolutioner i brottmål från 1635.  

Vill man veta mer om dödsstraffsdebatten i Sverige kan det vara intressant att 

läsa Ivar Seths Överheten och svärdet: dödsstraffsdebatten i Sverige 1809-1974. 

Många av de argument som framhålls i dödsstraffsdebatten idag har använts under 

flera hundra år. 

Christine Ekholst har skrivit en spännande avhandling För varje brottsling ett 

straff: föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Genom de svenska 

medeltidslagarna belyser hon dåtidens samhällsliv. Ekholst studerar hur valet av 

dödsstraff kan säga något om medeltidens syn på kön och kropp. Vill man veta 

mer om de svenska medeltidslagarna kan man läsa Magnus Erikssons landslag 

och Magnus Erikssons stadslag, båda i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och 

Elias Wessén.  

Ett stort problem i Sverige, liksom i många andra europeiska länder, var de 

många barnamorden. Att som ogift kvinna bli gravid och föda ett utomäktenskap-

ligt barn har fram till relativt nyligen varit en stor skandal. Etnologen Inger Löv-

krona försöker i Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, makt och sexualitet i 

1700-talets Sverige besvara frågan om varför Annika och många andra kvinnor 

valde att mörda sina barn. Hon bygger sin studie på domstolsprotokoll från perio-

den 1729-1776. 

Den siste som avrättades i Sverige var Johan Alfred Andersson Ander. Han 

avrättades den 23 november 1910 för ett brutalt rånmord. Joakim Forsberg har 

skrivit en skönlitterär bok Liv för Liv där han tidvis lämnar ordet till Ander och 

sätter fingret på dilemmat med dödsstraffet som något verkligen definitivt. 

Nättidningen Rötter utgiven av Sveriges släktforskarförbund har på sin hem-

sida http://www.genealogi.se en länk till en databas över avrättade personer i Sve-

rige, där de samlar uppgifter om avrättningar och avrättade personer. Söker man 

information om en avrättad person så är detta ett jättebra ställe att börja.  
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