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Abstract 

 

Evil desire - Crimes of adultery in Fryksdals hundred and Jösse hundred in 

Värmland during the mid 17th century 

 

The 17th century was a time of change in Sweden. During the century many of the 

Swedish laws were altered. In the beginning of the 17th century this alteration resulted 

in a more severe sentence for most of the committed crimes, but a mitigation of the 

sentence for some of those crimes was effected in the middle of the 17th century. The 

aim of this study is to see how two local courts in the judicial system during the mid 

17th century in Sweden treated adultery, and those who committed the crime against the 

background of what the law regarding adultery stipulated. The source material used are 

court records from Fryksdals hundred and Jösse hundred in western Sweden, and laws 

regarding adultery during the 17th century. 

 

This research shows that the laws regarding adultery were in themselves not gender 

specific, and their main concern was the marital status of those involved. The 

punishment for all forms of adultery was a death sentence during the first half of the 

17th century, but during the latter part of the century the punishment for a specific form 

of adultery, when only one of the involved was married, was mitigated to a fine which 

differed according to marital status. In most of the cases both courts in Fryksdals 

hundred and Jösse hundred applied the law as it was written in their verdict, and the 

verdicts of acquittals were few. There is however a tendency in the findings towards a 

difference between the actual local courts at the end of the first half of the 17th century. 

Court records show that Fryksdals hundred, which generally had more crimes regarding 

adultery than Jösse hundred, during that time applied a more rigorous attitude towards 

those crimes. The conclusion is that, although the results from both hundreds do not 

differ much from the general picture of adultery in Sweden, there is still a tendency of a 

difference between the actual local courts themselves.       

 
Keywords: hundred, adultery, verdict, punishment, 17th century  
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1 Inledning 

1600-talet var en omvälvande tid i Sverige. Efter reformationen kom de villkor under 

vilka Sveriges befolkning levde att bli annorlunda, och en av orsakerna till detta var att 

Sverige utvecklades till en stormakt. Centralmaktens framväxt i Sverige ledde till ett 

ökat statligt intresse och behov av att kontrollera det svenska samhället på en lokal nivå 

både vad gällde vilka typer brott som bestraffades och genom ett ökat inflytande, men 

även kyrkan hade sina egna religiösa intressen att bevaka
1
. Många av de svenska 

lagarna förändrades under århundradet. I början av 1600-talet ledde denna förändring 

till ett hårdare straff för de flesta typer av brott, men en strafflindring kom dock att 

genomföras för en del av dessa brott vid mitten av 1600-talet. Mot denna bakgrund 

kommer den här uppsatsen att undersöka en typ av äktenskapsbrott, horsbrott, under 

mitten av 1600-talet för att se hur man i häradsrätten på lokal nivå hanterade hor. Ett 

brott som betecknades enkelt hor då en av de inblandade parterna var gift, och dubbelt 

hor då de båda inblandade parterna var gifta på var sitt håll. De i sammanhanget 

outforskade häraderna, Fryksdals härad och Jösse härad i Värmland, kommer att utgöra 

en utgångspunkt på lokal nivå, och de framkomna resultaten från häraderna kommer så 

långt det är möjligt att ses mot ett nationellt perspektiv. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Forskningsläge 

Någon tidigare forskning som utifrån domböcker specifikt berör horsbrott inom den här 

uppsatsens undersökningsområde, Fryksdals härad och Jösse härad i Värmland, har inte 

gått att finna, vilket också är en anledning till valet av dessa härader som utgångspunkt 

för undersökningen. Det finns dock en hel del tidigare forskning som använt domböcker 

från andra delar av Sverige som utgångspunkt för att studera brott och straff i 

tidigmodern tid både ur ett rättshistoriskt perspektiv och ur ett genusperspektiv, där 

sedlighetsbrott och därmed horsbrott utgör en del. Framför allt rör det sig om olika 

böcker och uppsatser, men även internetsidor av mer eller mindre vetenskaplig karaktär.   

I detta sammanhang kommer den tidigare forskningen att tjäna som en bakgrund till 

analysen av den lokalhistoriska undersökningen av Fryksdals härad och Jösse härad, 

                                            
1
 Sundin, 1992, s. 5−10, 447. 
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men även för att ge den ett nationellt perspektiv utifrån de rådande förhållandena i andra 

delar av Sverige under 1600-talet. 

 

Rudolf Thunander har i sin avhandling Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottsmålen 

1635−1699 (1993) försökt beskriva Göta hovrätt, dels som domstol i brottsmål och dels 

som övervakare av häradsrätterna genom de brottsmål från härader i Småland och på 

Öland som hänvisats dit. Han har även undersökt hur hovrätten behandlade dessa 

ärenden. Horsbrott ingår som en del av Thunanders undersökning av hur hovrätten 

hanterade sedlighetsbrott. Thunanders undersökning är indelad i tre tidsperioder: 

1635−1644, 1655−1664 och 1681−1699. Av dessa är i första hand resultaten från de två 

inledande perioderna intressanta.  

 

I kapitel fyra går Thunander igenom de undersökta sedlighetsbrotten. Under perioden 

1635−1644 utgjordes 652 av hovrättens 1 128 mål sedlighetsbrott, och av dessa utgjorde 

merparten mål som rörde enkelt hor. Enkelt hor under denna period var belagt med 

dödsstraff och hänvisades till hovrätten. Dubbelt hor var inte alls lika vanligt 

förekommande. Av de mål som rörde enkelt hor var den klart övervägande delen gifta 

män som anklagades för hor med en piga, men det framträder även en annan grupp som 

anklagas för detta brott, soldathustrur. Under perioden 1655−1664 minskade 

sedlighetsbrottens andel av hovrättens mål, mycket beroende på att dödsstraffet för 

enkelt hor tagits bort. Ett mönster Thunander ser är att hovrätten rutinmässigt upphävde 

alla dödsdomar i de mål som rörde enkelt hor, och i nästan hälften av de mål som rörde 

dubbelt hor. De inblandade dömdes till böter istället.
 2

 

 

Jan Sundin försöker i sin bok För Gud staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 

1600 −1840 (1992) ge en bild av den lokala rättvisan i det förindustriella Sverige 

genom att främst undersöka brottsmål i domböcker från Gullbergs härad och 

Linköpings stad i Östergötland under perioden 1603−1648, samt saköreslängder, 

stämningslistor och exempel från andra härader för den efterföljande perioden 

1680−1840. Horsbrott ingår som en del av Sundins undersökning, och i första hand är 

det resultaten från den inledande perioden som är av intresse. 

 

                                            
2
 Thunander, 1993, s. 93−116. 
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I kapitel sju går Sundin igenom horsbrott för denna period. Här finner Sundin att antalet 

horsbrott i Gullbergs härad är nästan tio gånger så många som i Linköpings stad, 38 

fällande domar mot fyra. I Linköpings stad rörde samtliga mål enkelt hor med gifta män 

inblandade; i Gullbergs härad rörde två mål dubbelt hor och resterande mål rörde enkelt 

hor. En tredjedel av samtliga mål utgjordes av horsbrott med en piga.
 3

 Detta ojämna 

förhållande av domar med fler dömda gifta män än dömda gifta kvinnor i mål som rörde 

enkelt hor gäller generellt också för perioden 1680−1840
4
. 

 

Marie Lindstedt Cronberg har i sin avhandling Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk 

landsbygd 1680−1880 (1997) undersökt den utomäktenskapliga sexualiteten i 

bondesamhället med fokus på ogifta kvinnor genom analys av domböcker från Torna 

härad i Skåne under perioden 1688−1717, och för en utvald socken i detta härad under 

perioden 1750−1880.  I en del av undersökningen tar Lindstedt Cronberg upp horsbrott, 

och det är i första hand resultaten från den inledande perioden som är intressant.  

 

I kapitel tre redovisar Lindstedt Cronberg horsbrotten för den första perioden. Under 

denna period identifierar hon totalt 87 mål som rörde hor. Lindstedt Cronberg finner att 

det i målen övervägande var gifta män som begick enkelt hor med en ogift kvinna. Det 

rörde sig i första hand om bönder, men krigsfolk, vilka hon betecknar alla som hade 

anknytning till krigsmakten, utgjorde även en stor del av antalet. I de mål som rörde 

enkelt hor med en gift kvinna inblandad var kvinnan nästan uteslutande en soldathustru. 

Dubbelt hor förekom endast en gång under perioden. Lindstedt Cronberg finner även att 

det var vanligt i horsmål att de inblandade grät inför rätten och uttryckte sin ånger.
 5

 

Hon menar också att kvinnor, till skillnad från män, benämndes nedsättande i 

tingsprotokollen när målen rörde sedlighetsbrott, och konstaterar att både mannen och 

kvinnan sällan undkom straff under perioden 1688−1717
6
. 

 

Malin Lennartsson har i sin avhandling I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och 

män i 1600-talets Småland (1999) undersökt relationen mellan kvinnor och män både i 

förhållande till äktenskapet och sexualiteten i 1600-talets Småland. Lennartsson har via 

                                            
3
 Sundin, 1992, s. 130−132. 

4
 Sundin, 1992, s. 335−336. 

5
 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 103−113. 

6
 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 38, 288. 
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kyrkoarkiv från Växjö domkapitel och via domböcker från Albo, Sunnerbo och Tveta 

härader, samt borgrätter verksamma i Albo härad, studerat hur denna relation 

påverkades och förändrades under 1600-talet med utgångspunkt från perioderna 

1650−1655 och 1692−1694. 

 

Lennartsson går i kapitel åtta igenom horsbrotten. Under perioden 1650−1655 

identifierar hon totalt 94 mål som rörde hor, och under perioden 1692−1694 identifierar 

hon totalt 41 mål som rörde hor. Lennartsson finner genomgående för hela 

undersökningen att enkelt hor var det vanligaste horsbrottet, och att dubbelt hor endast 

utgjorde en liten del av brotten. Enkelt hor var ett utpräglat manligt brott som begicks 

med en ogift piga, och att det bland de gifta kvinnorna som anklagades för enkelt hor 

var en stor del soldathustrur. Lennartssons undersökning visar även på att ungefär en 

fjärdedel av målen slutade med en friande dom, och att det i dessa domar var vanligare 

att kvinnor friades än män.
7
 Lennartsson konstaterar att lagen och rätten i de flesta fall 

var könsneutral, och att det vid mål rörande horsbrott förekom nedsättande namn om 

både kvinnan och mannen i tingsprotokollen
8
.    

 

Anna Hansen har i sin avhandling Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämtland 

under 1600-talet (2006) analyserat domböcker från Jämtland och Härnösands 

domkapitel under perioderna 1647−1650, 1660−1663 och 1693−1695, för att med 

äktenskapet som utgångspunkt undersöka kontrollen av rådande normer i de 

jämtländska hushållen och kontrollens betydelse för könsskapandet. 

 

Hansen går i kapitel sju igenom horsbrotten. Under de tre perioderna identifierar hon 

totalt 30 mål som rörde hor. Hansen finner att förhållandet mellan gifta kvinnor och 

gifta män i mål som rörde enkelt hor var jämnt, men med en viss övervikt för gifta 

kvinnor. Soldathustrur utgör även i Jämtland en stor del av de gifta kvinnorna. Endast 

en liten del  av horsmålen utgjordes av dubbelt hor. Hansen konstaterar att lagen och 

bestraffningen i horsmål visserligen var könsneutral och att både män och kvinnor 

dömdes lika efter deras civilstånd,  men att rätten såg mannen som den aktive i brottet 

och anklagade honom först oavsett om han var gift eller ogift. Hansen menar att det var 

                                            
7
 Lennartsson, 1999, s. 287−293. 

8
 Lennartsson, 1999, s. 330−331. 
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enbart gifta kvinnor som benämndes nedsättande.
 9

 Hon finner även att det i horsmål, 

men även i andra typer av mål, förväntades att både kvinnor och män skulle ge uttryck 

för ånger och gärna visa detta i tårar
10

. 

 

2.2 Horsbrottet och det världsliga straffet 

En tid innan reformationen utgjorde sedlighetsbrott endast en marginell del av de 

världsliga domstolarnas mål. Vare sig Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-

talet eller Kristoffers landslag från mitten av 1400-talet innehöll något straff för hor, 

däremot Magnus Erikssons stadslag. I denna lag skulle båda parter betala böter för hor 

och den drabbade maken hade rätt att döda de inblandade om han kom på dem. Straffet 

för hor och sedlighetsbrottens del av de världsliga domstolarnas mål kom dock att 

förändras efter reformationen, då sedlighetsbrott kom att hamna allt mer i fokus och 

influenserna från den mosaiska lagen började bli tydliga.
11

 

 

1560 kom Erik XIV:s hovordning. Där stadgades det att om en gift man haft sexuellt 

umgänge med en ogift kvinna eller piga, så straffades han med böter samt vatten och 

bröd. Hade han däremot haft sexuellt umgänge med en gift mans hustru, så utdömdes 

dödsstraff för mannen. 1577 kom Johan I:s Ordinantia om horsaker. Där stadgades det 

återigen att om en gift man haft sexuellt umgänge med en ogift kvinna så dömdes han 

till böter, såvida det inte var andra förseelsen; då blev det dödsstraff. Dubbelt hor 

straffades med döden för båda.
12

 De inblandade straffades med andra ord olika vid 

horsbrott under 1500-talet fram till att dödsstraffet för dubbelt hor stadgades 1577.  

 

Kyrkan hade hela tiden strävat efter ett lika ansvar för män och kvinnor i dessa typer av 

brott, och i och med att Karl IX infört den mosaiska lagen som appendix till Kristoffers 

landslag 1608, så hade den gammaltestamentliga synen på hor slagit igenom även i den 

världsliga rätten. Alla former av hor skulle leda till en dödsdom; alla skulle dömas lika 

oavsett kön eller civilstånd, och detta enligt Guds lag.
13

 Äktenskapet som institution 

                                            
9
 Hansen, 2006, s. 271−276. 

10
 Hansen, 2006, s. 258−262. 

11
 Sundin, 1992, s. 127−128. 

12
 Schmedeman, 1706, s. 39−40, 67. 

13
 Sundin, 1992, s. 128−129, 319. 
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hade redan efter reformationen fått en mer betydelsefull roll i samhället, vilket nu även 

medförde att hor inte bara kom att ses som en synd, utan även som ett världsligt brott.
14

 

 

I och med införandet av Drottning Kristinas straffordning 1653 så togs dödsstraffet för 

enkelt hor bort. Anledningen till detta var att hovrätterna som praxis ständigt hade 

omvandlat underrätternas dödsdomar till böter: 80 daler för den gifta parten och 40 

daler för den ogifta.
15

 Drottning Kristinas straffordning stadgade att vid första 

förseelsen enkelt hor skulle böter på samma summa som tidigare utdömas; vid andra 

förseelsen enkelt hor skulle bötessumman dubblas; vid tredje förseelsen enkelt hor 

skulle bötessumman tredubblas samt den dömde förvisas från häradet eller staden i sex 

år; först vid fjärde förseelsen enkelt hor skulle dödsstraff utdömas. Om inte den dömde 

kunde betala böterna så väntade antingen gatlopp eller spöstraff.
16

 

 

2.3 Fryksdals härad 

Fryksdals härad är ett historiskt område i nordvästra Värmland som utgjordes av de 

nuvarande socknarna Fryksände, Östra och Västra Ämtervik, Gräsmark, Lysvik, Sunne, 

Östmark, Lekvattnet och Vitsand. Häradet sträckte sig över ett område på 2 781 

kvadratkilometer och angränsades i norr och öster till Älvdals härad, i söder och sydost 

av Kils härad och i väster av Jösse härad och Norge. I början av 1900-talet var häradet 

fortfarande ett utpräglad skogs- och jordbruksområde, där endast 9,9 % av landarealen 

utgjordes av odlad jord och 79,3 % av skog, men 85 % av hela befolkningen levde av 

jordbruk.
17

 Fryksdals härad hade år 1620 en befolkningsmängd på 1 608 personer, 

vilken hade ökat till 4 946 personer år 1699
18

. Häradet låg under 1600-talet först under 

Svea Hovrätts jurisdiktionsområde, men hamnade sedan under Göta Hovrätt när den 

inrättades 1634
19

. Enligt domböckerna hölls normalt två ting per år, ett under första 

halvåret, vårtinget, och ett under sista halvåret, hösttinget. 

 

                                            
14

 Stadin, 2004, s. 298. 
15

 Thunander, 1993, s. 56-57, 96. 
16

 Schmedeman, 1706, s. 294−295. 
17

 Emigrationsutredningen, 1910, s. 4−5. 
18

 Andersson Palm, 2000, s. 212. 
19

 Inger, 1997, s. 113. 
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2.4 Jösse härad 

Jösse härad är ett historiskt område i nordvästra Värmland som utgjordes av de 

nuvarande socknarna Eda, Köla, Arvika landsförsamling, Gunnarskog, Brunskog, 

Mangskog, Boda, Ny, Älgå, Bogen kapellförsamling och Arvika köping. Häradet 

sträckte sig över ett område av 1 984 kvadratkilometer och angränsades i väster till 

Nordmarks härad och Norge, i söder till Nordmarks och Gillbergs härader, i öster till 

Kils och Fryksdals härader och i norr till Fryksdals härad och Norge. I början av 1900-

talet var häradet fortfarande övervägande skogsbygd, där endast 13,1 % av landarealen 

utgjordes av odlad jord och 78,3 % av skog.
20

 Jösse härad hade 1620 en 

befolkningsmängd på 1 716 personer, vilken hade ökat till 4 118 personer 1699
21

. 

Häradet låg, liksom Fryksdals härad, först under Svea Hovrätts jurisdiktionsområde, 

men hamnade sedan under Göta Hovrätt när den inrättades 1634
22

. Enligt domböckerna 

hölls även här normalt två ting per år, ett under första halvåret, vårtinget, och ett under 

sista halvåret, hösttinget. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att via domböcker analysera de horsbrott som kom upp 

i Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt i Värmland under mitten av 1600-talet för att 

undersöka hur häradsrätterna på lokal nivå hanterade horsbrott och de inblandade 

parterna i dessa brott mot bakgrund av det rådande rättsläget.  

 

De frågeställningar som kommer att utgöra grunden för undersökningen av respektive 

härad är följande: 

 Vilket var det vanligast förekommande horsbrottet? 

 Vilket kön hade den gifta parten som anklagades i mål som rörde enkelt hor? 

 Vilken dom föll i häradsrätten? 

 Vilken part anklagades först i mål med en fällande dom? 

 

                                            
20

 Emigrationsutredningen, 1908, s. 3−4. 
21

 Andersson Palm, 2000, s. 212. 
22

 Inger, 1997, s. 113. 
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Den underliggande frågeställningen som kommer ställas mot de resultat som 

framkommer i undersökningen är följande: 

 Är det en skillnad i resultaten mellan de två undersökta häraderna lokalt, och 

avviker resultaten från den bild av horsbrott som tidigare forskning presenterat? 

 

3.2 Metod 

Svaren på frågeställningarna kommer att nås via en lokalhistorisk undersökning av 

domböcker från Fryksdals härad och Jösse härad med fokus på horsbrott. Målen som 

kommer upp i dessa domböcker kommer att analyseras och presenteras kvantitativt vad 

gäller antal olika mål, domslut och de inblandades civilstånd, samt även analyseras 

kvalitativt för att ge en djupare bild av hur häradsrätterna hanterade horsbrottet, de som 

anklagades och domsluten. De framkomna resultaten från respektive häradsrätt kommer 

sedan att, mot bakgrund av det rådande rättsläget, ligga till grund för en komparativ 

jämförelse av häraderna, samt gentemot resultat som tidigare forskning presenterat vad 

gäller horsbrott.  

 

3.3 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att vara avgränsad till att enbart beröra horsbrott, vilka 

definieras som enkelt hor samt dubbelt hor, och inte övriga sedlighetsbrott som till 

exempel lönskaläge, blodskam och tidelag. Perioden som ska undersökas är avgränsad 

till mitten av 1600-talet med utgångspunkt från horsbrotten i två angränsade härader i 

nordvästra Värmland. Denna period kommer i sin tur att avgränsas i två perioder, 

1640−1650 och 1660−1670, för att inte undersökningen av tingsprotokollen i 

domböckerna för respektive häradsrätt inte ska bli ohanterlig inom ramen för den här 

uppsatsen. Perioderna är valda för att de infaller före och efter drottning Kristinas 

straffordning från 1653, då dödsstraffet för enkelt hor som införts 1608 avskaffades. 

Dessa två perioder borde vara tillräckliga för att ge en översiktlig bild av häradsrätternas 

hantering av horsbrott och de inblandade parterna i dessa brott på lokal nivå under 

mitten av 1600-talet. 

 

Det resultat som presenteras i undersökningen vad gäller domsluten innefattar enbart de 

domstolsutslag som föll i Jösse häradsrätt och Fryksdals häradsrätt. Eventuella 



12 

 

hänvisningar i domböckerna till högre rättsinstanser, som Svea Hovrätt, Göta Hovrätt 

eller andra häradsrätter, kommer inte att följas upp. De faller utanför ramen för den här 

undersökningen. 

 

3.4 Beskrivning av källmaterialet 

Källmaterialet som kommer att användas till den här uppsatsen utgörs av Gunnar 

Almqvists bok Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602−1700 (1987) och 

Kjell Magnells avskrifter av domböckerna i Jösse härad som är en del av det 

avfotograferade privatarkivet Magnells samlingar (opublicerat material), vilket är 

tillgängligt på internet via ArkivDigital. Ur detta privatarkiv har följande samlingar 

använts: Magnells samlingar 1 innehållande avskrifter av Gillbergs och Jösse 

häradsrätts protokoll 1602−1649, Magnells samlingar 2 innehållande avskrifter av 

Gillbergs och Jösse häradsrätts protokoll 1651−1664, Magnells samlingar 3 

innehållande avskrifter av Gillbergs och Jösse häradsrätts protokoll 1665−1675. 

 

Detta källmaterial kommer sedan att användas som utgångspunkt i undersökningen för 

att underlätta sökandet och tolkningen av handskriften i domböckerna från 1600-talet. I 

de fall mål som rör horsbrott påträffas kommer dessa att så långt det är möjligt 

verifieras och i vissa fall kompletteras med hjälp av de avfotograferade originalen av 

domböckerna från Fryksdals härad och Jösse härad som finns tillgängliga på internet via 

ArkivDigital. ArkivDigital, som i referenserna kommer att hanteras som ett arkiv, 

tillhandahåller via en betaltjänst fotokopior av bland annat kyrkoarkiv och domböcker. 

 

En annan del av källmaterialet kommer att utgöras av Johan Schmedemans 

sammanställning av historiska lagar i boken Kongl. stadgar, förordningar, bref och 

resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701 angående Justitiæ och Executions ährender 

(1706).  

 

Gunnar Almqvists bok är en del av en serie sammandrag av Fryksdals härads  

domböcker som sträcker sig fram till år 1750. Han har i boken tolkat de gamla texterna i 

de bevarade tingsprotokollen, numrerat varje mål, och gjort ett sammandrag av dessa på 

modern svenska. Alla förekommande mål redovisas, om än i förkortad form, vilket gjort 

att inte all text i tingsprotokollen finns med. För den här undersökningen finns några av 
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de viktigaste uppgifterna noterade, vilken typ av mål, domslut och i de flesta fall 

civilstånd, men det har dock varit nödvändigt att inte enbart verifiera uppgifterna, utan 

även komplettera med vissa uppgifter hämtade från originalen av domböckerna. Det 

kommer att framgå i referenserna från vilken källa respektive uppgift härrör. 

 

De delar av Kjell Magnells samlingar som använts omfattar det material som berör 

Jösse häradsrätt och består av maskinskrivna, i enstaka fall handskrivna, avskrifter av de 

bevarade tingsprotokollen utifrån originalen i domböckerna. Detta innebär att det är ett 

gammalt språkbruk i den avskrivna texten och att han inte har gjort något sammandrag 

av tingsprotokollen, utan alla uppgifter finns med. I det här fallet har det enbart varit 

nödvändigt att verifiera uppgifterna gentemot originalen av domböckerna. 

 

För enstaka år är inte alltid tingsprotokoll från vårting eller höstting bevarade under de 

undersökta perioderna 1640−1650 och 1660−1670. Detta gäller för både för Fryksdals 

häradsrätt och Jösse häradsrätt. Anledningen till detta kan vara att de försvunnit, att 

tinget inte hölls, eller att det inte förts några särskilda protokoll. Vilka tingsprotokoll 

som saknas kommer att framgå i inledningen av de undersökta perioderna för respektive 

härad. 

 

Som tidigare nämnts så utgör en del av källmaterialet till den här uppsatsen av en i 

bokform sammanställd tolkning och sammanfattning av Fryksdals härads domböcker 

och en avskrift av Jösse härads domböcker. De är inte rena primärkällor. Detta innebär 

att det kan ha letat sig in felaktigheter i källmaterialet i form av läsefel och skrivfel, men 

även vad gäller den tolkning och sammanfattning som Gunnar Almqvist gjort. Av dessa 

anledningar har även originalen av respektive domböcker använts för att verifiera 

innehållet. Man ska dock även ha i åtanke att originaltexterna i domböckerna i sin tur är 

nedtecknade av en tingsskrivare på tinget som, medvetet eller omedvetet, kan ha 

påverkat formuleringarna i tingsprotokollen genom att tillföra sina egna åsikter, eller 

genom missförstånd och felskrivningar. 

 

När man använder sig av domböcker som källa bör man även vara medveten om att de 

inte skildrar hela den faktiska verkligheten. Det fanns troligen ett stort mörkertal av 

brott som av olika anledningar aldrig kom upp i häradsrätten. Den verkliga siffran för 

antal brott, och i det här fallet specifikt hor, var troligen mycket högre än vad som visar 
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sig i tingsprotokollen. Man valde dock av olika skäl att inte göra en anmälan, eller 

gjorde upp i godo utanför tinget. 

 

4 Undersökning 

Som nämnts i avsnittet ovan har Gunnar Almqvist i sitt sammandrag av domböckerna 

numrerat varje mål i tingsprotokollen. Han har även använt sig av förkortningar för 

vårtinget och hösttinget när dessa varit nedtecknade i skilda protokoll. Förkortningen 

1660 ht 2 innebär således mål nummer 2 i hösttinget 1660. I fortsättningen av denna 

uppsats kommer denna  princip att användas vid hänvisning till specifika mål i 

Fryksdals häradsrätt, och även för specifika mål i Jösse häradsrätt, med undantag för 

numreringen av målen. 

 

De undersökta perioderna för respektive härad kommer i undersökningen att presenteras 

var för sig, och inleds med en sammanfattande tabell över horsmålen för den aktuella 

perioden. Tabellerna och den kvalitativa analysen av tingsprotokollen kommer sedan att 

ligga till grund för att ge svar på de frågeställningarna som definierades i uppsatsens 

syfte. 

 

Tingsprotokollen följer generellt en mall när de inblandade parterna anklagas: person X 

anklagas eller döms för hor med person Y. I undersökningens presentation av den sista 

frågeställningen om vilken part som anklagades först i mål med en fällande dom så 

innebär detta att person X är den först anklagade parten, och person Y är den därefter 

anklagade parten. 

 

4.1 Fryksdals härad 1640−1650 

Under den här undersökta perioden saknas tingsprotokoll för 1647 vt och hela år 1650. 
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Tabell 1. Sammanställning av antal mål rörande horsbrott under perioden 

1640−1650 i Fryksdals härad. 

  Domslut 

Mål Antal Dödsdom Böter Frikänns Uppskjutet 

      
Enkelt hor (man gift) 9 8 - 1 - 

      

Enkelt hor (kvinna gift) 4 3 - 1 - 

      

Dubbelt hor 1 1 - - - 

      

Totalt 14 12 - 2 - 
Källa: Almqvist, Gunnar, Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602−1700, Östra Ämterviks 

Hembygdsförening & Värmlands Museum, Karlstad, 1987 

 

4.1.1 Vilket var det vanligast förekommande horsbrottet? 

Som framgår av tabell 1 så kom det under den undersökta perioden upp 14 mål i 

Fryksdals häradsrätt som rörde horsbrott, vilket motsvarar i genomsnitt 1,27 mål om 

året mellan 1640−1650. Av dessa 14 mål var det 13 mål som rörde enkelt hor och 

endast ett mål som rörde dubbelt hor. Enkelt hor dominerar statistiken näst intill totalt, 

och var uppenbart det vanligast förekommande horsbrottet i Fryksdals härad under 

perioden. 

 

Det enda målet i häradsrätten som rörde dubbelt hor var 1642 ht 3. Den anklagade var 

korpralshustrun Britta Halvarsdotter. Hennes man hade varit ute i fält i nio år, samt varit 

struken från rullorna under de tre sista åren och det var oklart om han fortfarande levde. 

Trots detta dömdes hon till döden för dubbelt hor med sin systers man Örjan Töresson. 

Örjan hade dock rymt när domen avkunnades i häradsrätten.
23

 

 

4.1.2 Vilket kön hade den gifta parten som anklagades i mål som rörde enkelt 

 hor? 

Som framgår av tabell 1 så kom det under den undersökta perioden upp nio mål i 

Fryksdals häradsrätt som rörde enkelt hor där mannen var gift, och fyra mål där kvinnan 

var gift. De gifta männen utgjorde den största andelen av de som anklagades för enkelt 

hor; de gifta kvinnorna utgjorde endast en mindre andel. Procentuellt innebär detta att 

                                            
23

 Almqvist, 1987, s. 139. 
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gifta män var inblandade i 70 % av målen i Fryksdals härad som rörde enkelt hor, och 

gifta kvinnor i 30 % av målen under perioden.  

 

Av de fyra mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift, så var den anklagade kvinnan 

i samtliga fall gift med en soldat som varit bortkommenderad då brottet skett: mål 1640 

vt 4, 1640 ht 3, 1643 vt 2 och 1645 vt 7.
24

 

 

4.1.3 Vilken dom föll i häradsrätten? 

Som framgår av tabell 1 så ledde tolv mål i Fryksdals häradsrätt till dödsdomar och två 

mål till en friande dom under den undersökta perioden. Dödsdomar var uppenbart det 

vanligaste domslutet. Procentuellt innebär detta att dödsdomar utgjorde 85 % av 

samtliga utdömda domar. 

 

Som tidigare konstaterats var det fler gifta män än gifta kvinnor som var en av de 

inblandade parterna i de mål som rörde enkelt hor. Det var också i de målen som flest 

dödsdomar föll, åtta dödsdomar i mål med gifta män inblandade och tre dödsdomar i 

mål med gifta kvinnor inblandade. Ett mål rörande dubbelt hor ledde även detta till en 

dödsdom för de båda inblandade parterna. Procentuellt innebär detta att 90 % av de 

anklagade gifta männen dömdes till döden, och att 80 % av de anklagade gifta 

kvinnorna dömdes till döden.  

 

Ser man till de två inblandade parterna i varje mål, oavsett om det var den gifta eller den 

ogifta parten, så utdömde Fryksdals häradsrätt alltid samma domslut för dem båda, 

dödsdom eller frikännande. I två av målen hade dock mannen rymt när anklagelsen 

framlades, så kvinnan dömdes ensam. I båda fallen återvände eller infångades mannen 

och dömdes i ett separat mål, varav ett av målen dock är utanför uppsatsens  

avgränsning: mål 1640 ht 3, 1642 ht 3 och 1643 vt 2
25

. 

 

Två mål, eller 15 % av det totala antalet mål i Fryksdals häradsrätt, slutade med en 

friande dom. Mål 1640 vt 4 berörde ett rykte som uppstått att soldathustrun Elin 

Ivarsdotter hade begått enkelt hor med en ogift man under sin mans bortavaro i fält, och 

                                            
24

 Almqvist, 1987, s. 133, 134, 141, 144−145. 
25

 Almqvist, 1987, s. 134, 139, 141. 
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där hennes man tog upp saken i tinget för att få slut på ryktet. Mål 1648 ht 2 berörde ett 

rykte som uppstått att Esbjörn Bengtsson hade begått enkelt hor med sin styvdotter, och 

där han tog själv upp saken i tinget för att få slut på ryktet. Häradsrätten varnade i båda 

målen för att ryktet inte fick spridas vidare.
26

 

 

4.1.4 Vilken part anklagades först i mål med en fällande dom? 

Som framgår av tabell 1 så ledde tolv mål i Fryksdals häradsrätt till en fällande dom 

under den undersökta perioden. I elva av dessa mål så var det den gifta parten som stod 

som först anklagad i horsmålet, oavsett om det var en kvinna eller man. Det enda 

undantaget var det mål, som nämns ovan, där den ogifte mannen rymt och sedan 

dömdes i ett separat mål: 1640 vt 2
27

. 

 

Den först anklagade parten i mål med en fällande dom omnämndes i stort sett 

genomgående med civilstånd, gift eller ogift, och inte med yrke, status eller något 

nedsättande namn. Undantagen var i de mål där hustrur till soldater var inblandade, då 

detta tydligt poängterades: mål 1640 ht 3, 1642 ht 3 och 1645 vt 7
28

. Den därefter  

anklagade parten i målet omnämndes även de genomgående med civilstånd, men i vissa 

mål förekommer även benämningen dräng eller piga. I mål 1647 ht 2 förekom dock en 

avvikande benämning på en anklagad ogift kvinna, legokona
29

. Kona var en nedsättande 

benämning på en kvinna
30

. 

 

I samtliga mål med en fällande dom hade de inblandade också erkänt gärningen de 

anklagades för. I sex av de tolv målen kunde man utläsa någon form av känsloyttring i 

samband med erkännandet i tingsprotokollet. Denna känsloyttring förekom i målet som 

rörde dubbelt hor, i tre mål som rörde enkelt hor med en gift kvinna inblandad och i två 

mål som rörde enkelt hor med en gift man inblandad. I fem av de sex målen gällde 

känsloyttringen för de båda dömda, och i ett av målen gällde den enbart för en ensam 

                                            
26

 Almqvist, 1987, s. 133, 153. 
27

 Almqvist, 1987, s 141. 
28

 ArkivDigital, Fryksdals övre tingslags häradsrätt AIa:2, s. 43, 53−54, 70. 
29

 ArkivDigital, Fryksdals övre tingslags häradsrätt AIa:2, s. 78. 
30

 Hansen, 2006, s. 276.  
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dömd gift kvinna, då mannen rymt: mål 1640 ht 3, 1642 vt 3, 1643 vt 2, 1645 vt 7, 1645 

vt 8 och 1647 ht 1, där de erkänner sitt brott "[...] med gråtande tårar [...]"
31

. 

 

4.2 Fryksdals härad 1660−1670 

Under den här undersökta perioden saknas tingsprotokoll för 1660 vt och 1661 ht. 

 

Tabell 2. Sammanställning av antal mål rörande horsbrott under perioden 

1660−1670 i Fryksdals härad. 

  Domslut 

Mål Antal Dödsdom Böter Frikänns Uppskjutet 

      
Enkelt hor (man gift) 12 - 8 2 2 

      

Enkelt hor (kvinna gift) 3 - 3 - - 

      

Dubbelt hor - - - - - 

      

Totalt 15 - 11 2 2 
Källa: Almqvist, Gunnar, Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602−1700, Östra Ämterviks 

Hembygdsförening & Värmlands Museum, Karlstad, 1987 

 

4.2.1 Vilket var det vanligast förekommande horsbrottet? 

Som framgår av tabell 2 så kom det under den undersökta perioden upp 15 mål i 

Fryksdals häradsrätt som rörde horsbrott, vilket motsvarar i genomsnitt 1,36 mål om 

året mellan 1660−1670. Samtliga 15 mål rörde enkelt hor, och mål som rörde dubbelt 

hor förekommer inte alls. Enkelt hor dominerar statistiken totalt, och var det enda  

förekommande horsbrottet i Fryksdals härad under perioden. 

 

4.2.2 Vilket kön hade den gifta parten som anklagades i mål som rörde enkelt 

 hor? 

Som framgår av tabell 2 så kom det under den undersökta perioden upp tolv mål i 

Fryksdals häradsrätt som rörde enkelt hor där mannen var gift, och tre mål där kvinnan 

var gift. De gifta männen utgjorde återigen den största andelen av de som anklagades 

för enkelt hor i förhållande till de gifta kvinnorna. Procentuellt innebär detta att gifta 

                                            
31

 ArkivDigital, Fryksdals övre tingslags häradsrätt AIa:2, s 43, 51, 56, 70, 77−78. 
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män var inblandade i 80 % av målen i Fryksdals härad som rörde enkelt hor, och gifta 

kvinnor i 20 % av målen under perioden. 

 

I de tre mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift, så var det under den här perioden 

ingen av de anklagade kvinnorna som var gift med en soldat. 

 

4.2.3 Vilken dom föll i häradsrätten? 

Som framgår av tabell 2 så ledde elva mål i Fryksdals häradsrätt till böter under den 

undersökta perioden. Inga mål ledde till dödsdomar. Ytterligare två mål ledde till en 

friande dom och två mål sköts upp. Böter var nu uppenbart det vanligaste domslutet. 

Procentuellt innebär detta att böter utgjorde 85 % av samtliga utdömda domar. 

 

Som tidigare konstaterats var det återigen fler gifta män än gifta kvinnor som var en av 

de inblandade parterna i de mål som rörde enkelt hor. Det var också i de målen som flest 

domar som ledde till böter föll: åtta domar i mål med gifta män inblandade och tre 

domar i mål med gifta kvinnor inblandade. Procentuellt innebär detta att 66 % av de 

anklagade gifta männen dömdes till böter, och att 100 % av de anklagade gifta 

kvinnorna dömdes till böter. 

 

Ser man även här till de två inblandade parterna i varje mål, oavsett om det var den gifta 

eller den ogifta parten, så utdömde Fryksdals häradsrätt alltid samma domslut för dem 

båda, böter eller frikännande. Det uttalade bötesbeloppet var 80 daler för den gifta 

parten och 40 daler för den ogifta parten i samtliga mål utom två, där bötesbeloppet  

hade dubblats för att det rörde sig om andra förseelsen enkelt hor för de inblandade: mål 

1667 ht 5 och 1668 vt 2
32

. I två av målen hade dock mannen rymt när anklagelsen 

framlades, så kvinnorna dömdes ensamma, och i ett mål hade kvinnan återvänt till 

Norge, så mannen dömdes ensam. Av dessa återvände eller infångades kvinnan samt en 

av männen och dömdes separat: mål 1660 ht 4, 1662 ht 8, 1663 vt 50, 1667 ht 5 och 

1668 vt 12
33

. 

 

                                            
32

 Almqvist, 1987, s. 257, 261. 
33

 Almqvist, 1987, s. 212, 221, 227, 257, 262. 
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Två mål, eller 13 % av det totala antalet mål i Fryksdals häradsrätt, slutade med en 

friande dom. Mål 1660 ht 2 berörde en anklagelse att Henrik Gregersson skulle ha 

begått enkelt hor med en ogift kvinna, men hans hustru gick i god för honom. Mål  

1666 ht 3 berörde ett rykte om att Per Larsson begått enkelt hor med en ogift kvinna, 

där han erkände att han varit på väg att begå brottet men stoppats.
34

 

 

Två mål, eller 13 % av det totala antalet mål i Fryksdals häradsrätt, sköts upp. I ett mål, 

1666 ht 4, var orsaken att en av de anklagade inte var närvarande vid tinget, och i det 

andra, 1670 vt 16, ville man avvakta ett domslut från en annan häradsrätt
35

. 

 

4.2.4 Vilken part anklagades först i mål med en fällande dom? 

Som framgår av tabell 2 så ledde elva mål i Fryksdals häradsrätt till en fällande dom 

under den undersökta perioden. I åtta av dessa mål så var det den gifta parten som stod 

som först anklagad i horsmålet, oavsett om det var en kvinna eller man. De enda 

undantagen var i tre av de mål som nämns ovan, där den ogifta parten dömdes separat: 

mål 1660 ht 4, 1662 ht 8 och 1667 ht 5
36

. 

 

Den först anklagade parten i mål med en fällande dom omnämndes genomgående med 

civilstånd, gift eller ogift, och inte med yrke, status eller något nedsättande namn. Den  

därefter anklagade parten i målet omnämndes även de genomgående med civilstånd, 

men i vissa mål förekommer även benämningen dräng eller piga, och i ett mål 

fiskarhustru. 

 

I den övervägande delen av målen med en fällande dom nämndes det inte i 

tingsprotokollen om de inblandade erkänt gärningen de anklagades för, utan det framgår 

bara att de dömts för brottet. I två mål under den undersökta perioden nämndes dock ett 

erkännande: mål 1662 ht 8 och 1668 vt 2
37

. Det förekom inte några känsloyttringar i 

tingsprotokollen i dessa två mål. 

 

                                            
34

 Almqvist, 1987, s. 212, 250. 
35

 Almqvist, 1987, s. 250, 274. 
36

 Almqvist, 1987, s. 212, 221, 257. 
37

 ArkivDigital, Fryksdals övre tingslags häradsrätt AIa:3, s. 34, 110. 
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4.3 Jösse härad 1640−1650 

Under den här undersökta perioden saknas tingsprotokoll för 1647 vt och hela år 1650. 

 

Tabell 3. Sammanställning av antal mål rörande horsbrott under perioden 

1640−1650 i Jösse härad. 

  Domslut 

Mål Antal Dödsdom Böter Frikänns Uppskjutet 

      
Enkelt hor (man gift) 5 2 - 2 1 

      

Enkelt hor (kvinna gift) - - - - - 

      

Dubbelt hor - - - - - 

      

Totalt 5 2 - 2 1 
Källa: ArkivDigital: Magnells samlingar 1, Magnells samlingar 2, Magnells samlingar 3 

 

4.3.1 Vilket var det vanligast förekommande horsbrottet? 

Som framgår av tabell 3 så kom det under den undersökta perioden upp fem mål i Jösse 

häradsrätt som rörde horsbrott, vilket motsvarar i genomsnitt 0,45 mål om året mellan 

1640−1650. Samtliga fem mål rörde enkelt hor, och mål som rörde dubbelt hor 

förekommer inte alls. Enkelt hor dominerar statistiken totalt, och var det enda  

förekommande horsbrottet i Jösse härad under perioden. 

 

4.3.2 Vilket kön hade den gifta parten som anklagades i mål som rörde enkelt 

 hor? 

Som framgår av tabell 3 så kom det under den undersökta perioden upp fem mål i Jösse  

häradsrätt som rörde enkelt hor där mannen var gift, och inget mål där kvinnan var gift. 

De gifta männen utgjorde hela andelen av de som anklagades för enkelt hor, de gifta 

kvinnorna förekommer inte alls. Procentuellt innebär detta att gifta män var inblandade i 

100 % av målen i Jösse härad som rörde enkelt hor under perioden. 

 

4.3.3 Vilken dom föll i häradsrätten? 

Som framgår av tabell 3 så ledde två mål i Jösse häradsrätt till dödsdomar och två mål 

till en friande dom under den undersökta perioden. Ytterligare ett mål blev uppskjutet. 
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Dödsdomar var tillsammans med frikännande de vanligaste domsluten. Procentuellt 

innebär detta att dödsdomar och frikännanden utgjorde 50 % vardera av samtliga 

utdömda domar. 

 

Som tidigare konstaterats var det enbart gifta män och inga gifta kvinnor som förekom i 

de mål som rörde enkelt hor. Procentuellt innebär detta att 40 % av de anklagade gifta 

männen dömdes till döden. 

 

Ser man här till de två inblandade parterna i varje mål, oavsett om det var den gifta eller 

den ogifta parten, så utdömde Jösse häradsrätt i samtliga fall utom ett samma domslut 

för dem båda: dödsdom eller frikännande. Undantaget var mål 1649 ht, där Lars 

Olofsson anklagades för att ha begått enkelt hor med pigan Marit Carlsdotter, men det 

var dock hans ogifta son som var den skyldige. Lars Olofsson friades och Marit 

Carlsdotter dömdes tillsammans med hans son istället, men inte för brottet enkelt hor.
38

 

 

Två mål, eller 40 % av det totala antalet mål i Jösse häradsrätt, slutade med en friande 

dom. Mål 1640 ht berörde ett rykte att Mats Jönsson begått enkelt hor med sin hustrus 

syster, där häradsrätten friade de inblandade och varnade för vidare ryktesspridning. 

Mål 1649 ht, vilket även nämns ovan, berörde ett rykte att Lars Olofsson hade begått 

enkelt hor med en piga, men han friades från anklagelsen.
39

 

 

Ett mål, eller 20 % av det totala antalet mål i Jösse häradsrätt, sköts upp: mål 1649 vt, 

där orsaken till detta var att en av de anklagade inte var närvarande vid tinget
40

. 

 

4.3.4 Vilken part anklagades först i mål med en fällande dom? 

Som framgår av tabell 3 så ledde två mål i Jösse häradsrätt till en fällande dom under 

den undersökta perioden. I samtliga av dessa mål så var det den gifta parten som stod 

som först anklagad i horsmålet, vilka under den här perioden enbart var män. 
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 ArkivDigital, Magnells samlingar 1, s. 441. 
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 ArkivDigital, Magnells samlingar 1, s. 233, 441. 
40
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Den först anklagade parten i mål med en fällande dom omnämndes i ett mål med 

civilstånd, gift, och i ett mål med yrke, bonde, men inte med något nedsättande namn. 

Den därefter anklagade parten i målet omnämndes genomgående med civilstånd. 

I samtliga mål med en fällande dom så hade de inblandade erkänt gärningen de 

anklagades för, men ingenting nämndes i tingsprotokollen om någon form av 

känsloyttring i samband med detta. 

 

4.4 Jösse härad 1660−1670 

Under den här undersökta perioden saknas tingsprotokoll för 1660 vt och 1661 ht. 

 

Tabell 4. Sammanställning av antal mål rörande horsbrott under perioden 

1660−1670 i Jösse härad. 

  Domslut 

Mål Antal Dödsdom Böter Frikänns Uppskjutet 

      
Enkelt hor (man gift) 6 - 6 - - 

      

Enkelt hor (kvinna gift) 1 - 1 - - 

      

Dubbelt hor - - - - - 

      

Totalt 7 - 7 - - 
Källa: ArkivDigital: Magnells samlingar 1, Magnells samlingar 2, Magnells samlingar 3 

 

4.4.1 Vilket var det vanligast förekommande horsbrottet? 

Som framgår av tabell 4 så kom det under den undersökta perioden upp sju mål i Jösse 

häradsrätt som rörde horsbrott, vilket motsvarar i genomsnitt 0,64 mål om året mellan 

1660−1670. Samtliga sju mål rörde enkelt hor, och mål som rörde dubbelt hor 

förekommer inte alls. Enkelt hor dominerar även här statistiken totalt, och var det enda  

förekommande horsbrottet i Jösse härad under perioden. 

 

4.4.2 Vilket kön hade den gifta parten som anklagades i mål som rörde enkelt 

 hor? 

Som framgår av tabell 4 så kom det under den undersökta perioden upp sex mål i Jösse  

häradsrätt som rörde enkelt hor där mannen var gift, och ett mål där kvinnan var gift. De 
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gifta männen utgjorde den största andelen av de som anklagades för enkelt hor, de gifta 

kvinnorna förekommer, men bara i ett mål. Procentuellt innebär detta att gifta män var 

inblandade i 85 % av målen i Jösse härad som rörde enkelt hor under perioden. 

 

I det mål, 1662 vt, som rörde enkelt hor där kvinnan var gift, så var den anklagade 

kvinnan gift med en soldat som varit bortkommenderad då brottet skett
41

. 

 

4.4.3 Vilken dom föll i häradsrätten? 

Som framgår av tabell 4 så ledde sju mål till böter i Jösse häradsrätt under den 

undersökta perioden. Inga mål ledde till dödsdomar. Böter var nu uppenbart det 

vanligaste  domslutet och utgjorde 100 % av samtliga utdömda domar. 

 

Som tidigare konstaterats var det fler gifta män än gifta kvinnor som var en av de 

inblandade parterna i de mål som rörde enkelt hor. Det var också i de målen som flest 

domar som ledde till böter föll: sex domar i mål med gifta män inblandade och en dom i 

ett mål med en gift kvinna inblandad. Procentuellt innebär detta att 100 % av de 

anklagade gifta männen dömdes till böter, och att den enda anklagade gifta kvinnan 

dömdes till böter. 

 

Ser man även här till de två inblandade parterna i varje mål, oavsett om det var den gifta 

eller den ogifta parten, så utdömde Jösse häradsrätt samma domslut, böter, för dem 

båda. Det uttalade bötesbeloppet var 80 daler för den gifta parten och 40 daler för den 

ogifta parten i samtliga mål. I två av målen var dock de inblandade männen soldater 

med okänd vistelseort, så den anklagade kvinnan dömdes ensam; i ett mål nekade en 

kvinna till anklagelsen och fick möjlighet att hitta tolv kvinnor som kunde gå i god för 

henne, men misslyckades och dömdes separat: mål 1660 vt, 1662 vt, 1664 vt och 1664 

ht
42

. 
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4.4.4 Vilken part anklagades först i mål med en fällande dom? 

Som framgår av tabell 4 så ledde sju mål i Jösse häradsrätt till en fällande dom under 

den undersökta perioden. I fyra av dessa mål så var det den gifta parten som stod som 

först anklagad i horsmålet, oavsett om det var en kvinna eller man. Undantagen var dels 

två av de mål som nämns ovan där den ogifta kvinnan dömdes separat, och dels ett mål 

där ogifta Ragnela Andersdotter anklagades för enkelt hor med två olika gifta män, men 

hon dömdes bara för ett av brotten: mål 1660 vt, 1664 ht och 1667 vt
43

.  

 

Den först anklagade parten i mål med en fällande dom omnämndes genomgående med 

civilstånd, gift eller ogift, och inte med yrke, status eller något nedsättande namn. Den  

därefter anklagade parten i målet omnämndes även de genomgående med civilstånd, 

utom i två mål där det var soldater inblandade då gradbeteckningen major och 

kaptenslöjtnant också tydligt poängterades, samt i ett mål där benämningen matfader 

också användes: mål 1660 vt, 1662 vt, 1667 vt
44

. 

 

I samtliga mål utom ett med en fällande dom så hade de inblandade erkänt gärningen de 

anklagades för, och ingenting nämndes i tingsprotokollen om någon form av 

känsloyttring i samband med detta. Undantaget var det tidigare nämnda målet, 1664 ht, 

där Marit Andersdotter nekat till horsbrottet, men misslyckades att hitta tolv kvinnor 

som kunde gå i god för henne, så hon dömdes i alla fall
45

. 

 

5 Analys 

I den följande analysen av undersökningens resultat kommer för enkelhetens skull den 

första undersökta perioden 1640−1650 att förkortas Fp1 för Fryksdals härad och Jp1 för 

Jösse härad. På samma sätt kommer den andra undersökta perioden 1660−1670 att 

förkortas Fp2 för Fryksdals härad och Jp2 för Jösse härad. 

 

De grundläggande frågeställningarna kommer att presenteras var för sig och inleds med 

en genomgång av de två undersökta perioderna specifikt för varje härad, därefter 
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kommer häradernas resultat att analyseras samt diskuteras utifrån den underliggande 

frågeställningen, vilken definierades: 

 Är det en skillnad i resultaten mellan de två undersökta häraderna lokalt, och 

avviker resultaten från den bild av horsbrott som tidigare forskning presenterat? 

 

5.1 Vilket var det vanligast förekommande horsbrottet? 

Under Fp1 kom det upp totalt 14 mål som rörde horsbrott, av vilka 13 mål rörde enkelt 

hor och ett rörde dubbelt hor (se tabell 1), jämfört med Fp2 där det kom upp totalt 15 

mål som samtliga rörde enkelt hor (se tabell 2). 

 

Under Jp1 kom det upp totalt fem mål som rörde horsbrott som samtliga rörde enkelt 

hor (se tabell 3), jämfört med Jp2 där det kom upp totalt sju mål som samtliga rörde 

enkelt hor (se tabell 4). 

 

Resultaten från de undersökta perioderna för både Fryksdals härad och Jösse härad visar 

tydligt att det är enkelt hor som är det vanligast förekommande horsbrottet i häraderna. 

Dubbelt hor förekommer bara en gång under hela undersökningen, i Fryksdals härad, 

och då rörde det sig om en gift kvinna som dömdes trots att hennes man varit borta i nio 

år, vilket snarare kanske får ses som en antydan om hur allvarligt man såg på detta 

horsbrott i Fryksdals häradsrätt så länge de inblandade var formellt gifta. Man 

vanhelgade det betydelsefulla äktenskapet, och dessutom i dubbel bemärkelse. 

Befolkningen i de båda häraderna verkar även de ha sett allvarligt på dubbelt hor, och 

undvikit att hamna i sådana situationer. Enkelt hor var däremot ett brott som under dem 

båda undersökta perioderna inte verkade ha samma negativa moraliska tyngd som 

dubbelt hor och tycks därmed ha varit mer accepterat att begå, trots att detta brott under 

den första undersökta perioden straffades lika hårt i häradsrätterna som dubbelt hor. En 

orsak till detta kan vara att de som dömts till döden för enkelt hor i häradsrätterna 

återvände till sin hemby  med livet i behåll men ålagda att betala kraftiga böter, 

eftersom hovrätterna för det mesta förmildrade häradsrättens dödsstraff till ett 

bötesbelopp istället
46

. Vetskapen om att enkelt hor inte i realiteten innebar dödsstraff 

spred sig troligen runt om på landsbygden och påverkade inställningen till brottet. 
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Som tidigare konstaterats i undersökningen så ger det totala antalet mål per period som 

rörde horsbrott i Fryksdals härad under Fp1 ett genomsnitt på 1,27 mål om året, och 

under Fp2 ett genomsnitt på 1,36 mål om året. För Jösse härad var motsvarande resultat 

under Jp1 ett genomsnitt på 0,45 mål om året, och under Jp2 ett genomsnitt på 0,64 mål 

om året. Skillnaden mellan perioderna för Fryksdals härad är marginell, likaså för Jösse 

härad även om resultatet är något högre för Jp2. Antal horsbrott höll sig ungefär på 

samma nivå i båda häraderna under de två undersökta perioderna, men tar man hänsyn 

till den naturliga befolkningsökningen i respektive härad under perioden 1640−1670, så 

minskade antalet horsbrott under perioden i realiteten i förhållande till antalet befintliga 

invånare per år. Som tidigare nämnts ökade befolkningen i Fryksdals härad från 1 608 

personer år 1620 till 4 946 personer år 1699, och befolkningen i Jösse härad ökade från 

1 716 personer år 1620 till 4 118 personer år 1699. 

 

Sett ur en straffsynpunkt borde kanske resultatet för båda häraderna ha blivit det 

motsatta. Under Fp1 och Jp1 dömde man efter den mosaiska lagen som Karl IX infört 

som appendix till Kristoffers landslag 1608, vilken fastslog dödsstraff för alla former av 

hor, till skillnad från Fp2 och Jp2 då man dömde efter Drottning Kristinas straffordning 

från 1653 där dödsstraffet för enkelt hor tagits bort. Det mycket hårdare straffet för 

horsbrott under den första undersökta perioden borde ha inneburit att antalet varit 

mindre då, men så var inte fallet.  Meningen med dödsstraffet för enkelt hor var att det 

skulle avskräcka befolkningen från att begå detta brott
47

. Utomäktenskapliga 

förbindelser var ingenting befolkningen skulle ägna sig åt. Om man dock tar hänsyn till 

den befolkningsökning som nämns ovan så minskade antalet mål som rörde hor per 

invånare under den andra undersökta perioden. En av anledningarna till detta resultat 

kan vara hovrätternas tidigare nämnda förmildring av häradsrätternas dödsdomar, men 

det kan även bero på att man faktiskt såg mer allvarligt på horsbrott under den första 

undersökta perioden och därför varit mer villiga att göra en anmälan så att brottet kom 

till häradsrättens kännedom. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det i praktiken 

begicks fler horsbrott i förhållande till antalet invånare under Fp1 och Jp1 än under Fp2 

och Jp2. 
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En jämförelse mellan häraderna vad gäller det totala antalet mål som rörde horsbrott 

visar på en tydlig skillnad mellan antalet under de båda undersökta perioderna. 

Förekomsten av dessa typer av mål var mycket vanligare i Fryksdals häradsrätt än i 

Jösse häradsrätt. Under Fp1 var det tre gånger så många mål som rörde horsbrott 

jämfört med Jp1, och under Fp2 var det två gånger så många mål som rörde horsbrott 

jämfört med Jp2. Två angränsande härader i Värmland visar i detta fall upp olika 

mönster vad gäller horsbrott. Befolkningsmängden i häraderna följde en likartad 

utveckling och som tidigare nämnts var de båda utpräglade skogsbygder, men där 

Fryksdals härad sträckte sig över ett område på 2 781 kvadratkilometer och Jösse härad 

sträckte sig över ett område på 1 984 kvadratkilometer. Det kan vara så att denna 

skillnad i yta mellan de två häraderna är en anledning till de olika antalen horsbrott, 

eftersom det troligen var större avstånd mellan bebyggelsen i Fryksdals härad jämfört 

med Jösse härad och man kanske kände sig mindre övervakad av sin omgivning. Detta 

är dock en undersökning i sig och faller utanför den här uppsatsens ramar. 

 

I förhållande till det tidigare nämnda forskningsläget så verkar inte det resultat som 

frågeställningen gett avvika från den generella bilden av vilket horsbrott som var 

vanligast förekommande nationellt under 1600-talet, där enkelt hor var mycket 

vanligare än dubbelt hor. Enkelt hor var även det vanligast förekommande horsbrottet i  

Fryksdals härad och Jösse härad. De undersökningar som tidigare gjorts av antalet 

horsbrott nationellt, även om dessa undersökningar inte omfattar samma tidsperioder 

och har olika antal härader som underlag, visar på att det fanns en skillnad mellan olika 

geografiska härader i hur många horsbrott som kom upp i häradsrätterna under  

1600-talet. Det är en skillnad som även visar sig i förhållandet mellan det totala antalet 

horsbrott under de undersökta perioderna i Fryksdals härad jämfört med i Jösse härad. 

 

5.2 Vilket kön hade den gifta parten som anklagades i mål som rörde 

 enkelt hor? 

Under Fp1 kom det upp nio mål i häradsrätten som rörde enkelt hor där mannen var gift 

och fyra mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift (se tabell 1), jämfört med Fp2 

där det kom upp tolv mål i häradsrätten som rörde enkelt hor där mannen var gift och tre 

mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift (se tabell 2). 
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Under Jp1 kom det upp fem mål i häradsrätten som rörde enkelt hor där mannen var gift 

och inget mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift (se tabell 3), jämfört med Jp2 

där det kom upp sex mål i häradsrätten som rörde enkelt hor där mannen var gift och ett 

mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift (se tabell 4). 

 

Resultaten från de undersökta perioderna för både Fryksdals härad och Jösse härad visar 

att det var den gifte mannen som stod för den klart övervägande delen av alla horsbrott 

som rörde enkelt hor i häraderna: 70 % av målen under Fp1, 80 % av målen under Fp2, 

100 % av målen under Jp1 och 85 % av målen under Jp2. Detta innebär att andelen gifta 

kvinnor genomgående var förhållandevis liten, men med en något högre representation i 

Fryksdals härad. 

 

Horsbrotten som rörde enkelt hor i de båda häraderna var i huvudsak en manlig 

företeelse och de få gånger gifta kvinnor stod anklagade för detta brott så rörde det sig 

snarare om undantag. Bland de gifta kvinnorna fanns det också en överrepresentation av 

soldathustrur. Totalt under de båda undersökta perioderna förekommer soldathustrur 

som anklagade i fem av de åtta mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift, eller 

samtliga av dessa mål under Fp1 och Jp2. Soldathustrurna hade under sina mäns tid i 

fält haft, eller anklagats för att ha haft, utomäktenskapliga förbindelser med en annan 

man. I de flesta fall rörde det sig om hustrur till soldater som varit borta i ett flertal år 

och inte hört av sig till de anhöriga. Att soldathustrur enbart förekommer under den 

första perioden i Fryksdals härad och enbart under den andra perioden i Jösse härad kan 

troligtvis förklaras med hur det kompani soldaterna tillhört varit bortkommenderade. 

 

Den bild som framkommer under perioderna i både Fryksdals härad och Jösse härad 

tyder på att gifta män verkade ha haft fler möjligheter till utomäktenskapliga 

förbindelser än gifta kvinnor, eftersom de gifta männen är de som förekommer mest i 

mål som rörde enkelt hor, eller så finns det ett högt mörkertal bland de gifta kvinnorna. 

 

I sin roll som husbonde och företrädare för hushållet hade den gifte mannen en mer 

utåtriktad roll i samhällslivet. Han representerade både hushållet och sin hustru i 

offentliga sammanhang och han hade kontrollen över hushållets jord och egendom, 

samt kunde utnämnas till olika typer av hedersuppdrag inom samhället, till skillnad från 

den gifta kvinnan som verkade i huvudsak inom hushållssfären med arbete i hemmet 
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och på gården, där husbonden enligt den Lutherska hustavlan var en auktoritet.
48

 Detta 

kan kanske vara en anledning till de gifta männens överrepresentation i statistiken, då 

den gifte mannens umgängeskrets utanför hemmet troligen var mycket större än den var 

för den gifta kvinnan om mannen var närvarande. Soldathustrurna hade däremot ett 

större ansvar och därmed mer aktiv roll för hushållets försörjning när deras män var 

borta under långa perioder
49

. Detta kan vara ytterligare en anledning till varför 

soldathustrur förekommer så ofta i mål som rörde enkelt hor där kvinnan var gift. 

 

Det var även en högre sannolikhet att de gifta männens utomäktenskapliga förbindelser  

upptäcktes av omgivningen. En gift kvinna, till skillnad från en ogift piga, kunde lättare 

hålla det hemligt om hon blev gravid och dölja vem den verkliga fadern var så att inte 

otroheten uppmärksammades och vanärade hushållet.
50

 Detta kan vara en annan 

anledning till de gifta männens överrepresentation. 

 

Pigor och drängar var under 1600-talet i det närmaste totalt beroende av sina husbönder, 

och enligt den Lutherska hustavlan var de skyldiga att lyda husbonden. Man var även 

rädd om sin tjänst och de sociala och materiella fördelar den innebar. Utan en 

anställning var man ingenting i samhället. Det var heller inte enkelt att lämna 

husbonden under anställningstiden, som oftast tecknades på ett år, då kunde man bli 

skyldig att betala husbonden en hel årslön. Av dessa orsaker ville man inte äventyra sin 

tjänst och sociala position genom att säga emot husbonden, en maktställning som många 

gifta män troligen valt att utnyttja när de begått horsbrott.
51

 Detta kan vara ytterligare en 

anledning till de gifta männens överrepresentation. 

 

I förhållande till det tidigare nämnda forskningsläget så avviker inte det resultat som 

frågeställningen gett från den generella bilden av vilket kön den gifta parten hade som 

anklagades i mål som rörde enkelt hor nationellt under 1600-talet. Gifta kvinnor som 

anklagades för enkelt hor utgjorde en minoritet i förhållande till anklagade gifta män, 

och när gifta kvinnor förekom rörde det sig oftast om soldathustrur. Det finns dock 

tecken på att det kunde förekomma ett jämnare förhållande mellan anklagade gifta 
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kvinnor och anklagade gifta män, vilket till exempel Anna Hansen funnit i sin 

undersökning av horsbrotten i Jämtland. 

 

5.3 Vilken dom föll i häradsrätten? 

Under Fp1 ledde tolv mål i häradsrätten till en dödsdom och två mål till en friande dom 

(se tabell 1), jämfört med Fp2 där inga mål i häradsrätten ledde till en dödsdom, men 

elva mål till böter, två mål till en friande dom och två mål sköts upp (se tabell 2). 

 

Under Jp1 ledde två mål i häradsrätten till en dödsdom, två mål till en friande dom och 

ett mål sköts upp (se tabell 3), jämfört med Jp2 där inga mål i häradsrätten ledde till en 

dödsdom, men sju mål till böter (se tabell 4). 

 

Resultaten från de undersökta perioderna från både Fryksdals härad och Jösse härad 

visar på en uppenbar samstämmighet i domsluten vad gäller mål som rörde hor med en 

fällande dom. Under Fp1 och Jp1 dömde häradsrätterna uteslutande till döden i dessa 

mål, vilka utgjorde 85 % respektive 50 % av samtliga utdömda domar i mål som rörde 

hor, och under Fp2 och Jp2 dömde häradsrätterna uteslutande till böter i dessa mål, 

vilka utgjorde 85 % respektive 100 % av samtliga utdömda domar i mål som rörde hor. 

Detta var helt i enlighet med den rådande lagtexten som gällde för respektive undersökt 

period. Som tidigare nämnts så skulle häradsrätterna under den första undersökta 

perioden döma i enlighet med den mosaiska lagen som Karl IX infört som appendix till 

Kristoffers landslag 1608, vilken stadgade dödsstraff för alla former av hor, till skillnad 

från den andra undersökta perioden då man istället skulle döma efter Drottning 

Kristinas straffordning från 1653, vilken stadgade böter för enkelt hor. Dessa lagar 

speglar också domsluten i mål som rörde hor med en fällande dom i både Fryksdals 

häradsrätt och Jösse häradsrätt för respektive period. Det finns dock en skillnad mellan 

häradsrätterna vad gäller antalet dödsdomar i förhållande till antalet domslut i mål som 

rörde hor under den första undersökta perioden. Dessa var procentuellt mycket mindre i 

Jösse häradsrätt än i Fryksdals häradsrätt: 50 % av samtliga utdömda domar i mål som 

rörde hor, jämfört med 85 % av samtliga utdömda domar i mål som rörde hor i 

Fryksdals häradsrätt. Detta kan antyda på en mindre benägenhet att döma de anklagade 

till dödsstraff i Jösse häradsrätt än i Fryksdals häradsrätt. 
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Vid en jämförelse mellan de båda häradsrätterna i hur de dömde anklagade gifta män 

eller anklagade gifta kvinnor i mål som rörde hor med en fällande dom så visar sig en 

skillnad. Under Fp1 dömdes 90 % av de anklagade gifta männen till döden samt 80 % 

av de anklagade gifta kvinnorna, och under Fp2 dömdes 66 % av de anklagade gifta 

männen till böter samt 100 % av de anklagade gifta kvinnorna. Detta jämfört med under 

Jp1 då inga anklagade gifta kvinnor förekom, men 40 % av de anklagade gifta männen 

dömdes till döden, och under Jp2 då 100 % av de anklagade gifta männen samt 100 % 

av de anklagade gifta kvinnorna dömdes till böter. Anklagade gifta män i mål som rörde 

hor med en fällande dom dömdes i mindre utsträckning till böter i Fryksdals häradsrätt 

under den andra undersökta perioden än anklagade gifta kvinnor, till skillnad från i 

Jösse häradsrätt där förhållandet mellan de anklagade var likvärdigt. Detta kan antyda 

att anklagade gifta män lättare undkom böter i mål som rörde hor än anklagade gifta 

kvinnor i Fryksdals härad, men även jämfört med anklagade gifta män i mål som rörde 

hor i Jösse härad. 

 

Om man ser till hur Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt dömde de två inblandade 

parterna i varje mål som rörde hor, oavsett om det var den gifta eller den ogifta parten, 

så visar det sig att häradsrätterna i den mån det var möjligt utdömde samma domslut för 

dem båda: dödsdom, böter eller frikännande. Undantagen var som tidigare nämnts när 

den ena parten rymt och inte infångats, samt när en inblandad part dömdes för ett annat 

sedlighetsbrott istället. Detta innebär att det i förlängningen inte hade någon betydelse 

vilket kön den gifta eller den ogifta parten hade i mål som rörde hor. Häradsrätterna 

dömde könsneutralt och helt i enlighet med den rådande lagtexten som gällde för 

respektive undersökt period. Förutom de frikännande domarna så innebar det, som 

tidigare nämnts, dödsdomar för dubbelt och enkelt hor under den första undersökta 

perioden och böter för enkelt hor under den andra undersökta perioden. Det bötesbelopp 

som utdömdes i Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt under den andra undersökta 

perioden var också helt i enlighet med den rådande lagtexten. Som tidigare nämnts så 

var bötesbeloppet för enkelt hor 80 daler för den gifta parten och 40 daler för den ogifta 

parten såvida man inte hade begått brottet flera gånger, vilket också speglar 

häradsrätternas domar vad gällde böter under den andra undersökta perioden. Med andra 

ord var lagtexten under de två undersökta perioderna könsneutral, och fokuserade på att 

straffa de inblandade i förhållande till deras civilstånd vid horsbrott, vilket resultaten 
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visar att Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt i den mån det var möjligt följde i sina 

domslut. 

 

De mål som slutade med en friande dom var generellt få i förhållande till det totala 

antalet mål som rörde hor: endast 15 % av målen under Fp1 samt 13 % av målen under 

Fp2, och 40 % av målen under Jp1 och inga mål alls under Jp2. Undantaget är den i 

sammanhanget höga procentsiffran för Jösse häradsrätt under den första undersökta 

perioden, vilken överensstämmer väl med diskussionen tidigare vad gäller den låga 

procentsiffran för utdömda dödsstraff i Jösse häradsrätt. Målen berörde uteslutande 

rykten om att den anklagade hade begått hor som häradsrätterna inte kunde finna någon 

sanningshalt i. Detta kan  antyda att det i de mål som kom upp i häradsrätterna som 

rörde hor, såvida de inte berörde ogrundade rykten, oftast fanns tillräckligt med bevis 

för en fällande dom.   

 

I de mål som rörde hor där häradsrätterna valt att skjuta upp målet till ett annat ting 

handlade det uteslutande om att en av de inblandade parterna i målet inte var 

närvarande. Dessa mål förekom endast under Fp2, där de utgjorde 13 % av det totala 

antalet mål som rörde hor, och under Jp2, där de utgjorde 20 % av det totala antalet mål 

som rörde hor. Anledning till den anklagades frånvaro vid tinget var troligen rädslan för 

att bli straffad och den förnedring det innebar, men som undersökningen visar så 

infångades och dömdes de flesta i alla fall. 

 

I förhållande till det tidigare nämnda forskningsläget så avviker i huvudsak inte det 

resultat som frågeställningen gett från den generella bilden av hur häradsrätterna dömde 

i mål som rörde hor nationellt under 1600-talet. Häradsrätterna, liksom både Fryksdals 

häradsrätt och Jösse häradsrätt, dömde i huvudsak efter den lagtext som var aktuell, 

Karl IX:s appendix till Kristoffers landslag eller Drottning Kristinas straffordning,. 

Detta visar sig i framför allt Rudolf Thunanders undersökning av brottsmålen i Göta 

hovrätt, eftersom förekomsten av dödsdomar för enkelt hor som hänvisats till hovrätten 

minskat efter införandet av Drottning Kristinas straffordning. Lagtexterna var 

könsneutrala och det var även häradsrätterna i sina domar, fokus låg på om den 

anklagade var gift eller ogift, vilket visar sig i Malin Lennartssons och Anna Hansens 

undersökningar av horsbrotten i Småland och Jämtland. Malin Lennartsson har dock 

funnit att det var vanligare att kvinnor friades i mål som rörde hor än män, vilket inte 
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helt överensstämmer med resultaten från Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt. 

Även om underlaget är mindre så visar resultaten på en jämn fördelning av friande och 

fällande domar mellan de båda inblandade parterna i målen, kvinnan och mannen. En 

viss skillnad finns i dock i förhållandet mellan de gifta kvinnorna och männen i 

Fryksdals härad under den andra undersökta perioden, men då dömdes de anklagade 

gifta männen i en mindre utsträckning än de anklagade gifta kvinnorna. Generellt 

undkom vare sig kvinnor eller män ett straff, vilket även Marie Lindstedt Cronberg 

funnit i sin undersökning av Torna härad i Skåne.  

 

5.4 Vilken part anklagades först i mål med en fällande dom? 

Under Fp1 ledde tolv mål i häradsrätten till en fällande dom (se tabell 1). I elva av dessa 

mål var det den gifta parten som stod som först anklagad oavsett kön, jämfört med Fp2 

där elva mål i häradsrätten ledde till en fällande dom (se tabell 2), och den gifta parten 

stod som först anklagad i åtta av målen oavsett kön. 

 

Under Jp1 ledde två mål i häradsrätten till en fällande dom (se tabell 3). I samtliga av 

dessa mål var det den gifta parten som stod först anklagad oavsett kön, jämfört med Jp2 

där sju mål i häradsrätten ledde till en fällande dom (se tabell 4), och den gifta parten 

stod först anklagad i fyra av målen oavsett kön. 

 

Resultaten från de undersökta perioderna för både Fryksdals häradsrätt och Jösse 

häradsrätt visar att häradsrätterna i den mån det var möjligt anklagade den gifta parten 

först i mål som rörde hor med en fällande dom. Detta oavsett om den gifta parten var en 

kvinna eller man. Undantagen var när en ogift part av olika anledningar dömdes i ett 

separat mål, eller som i ett avvikande mål, där den ogifta kvinnan anklagades för 

horsbrott med två gifta män samtidigt. Detta kan antyda att både Fryksdals häradsrätt 

och Jösse häradsrätt under de undersökta perioderna lade skulden för horsbrottet på den 

gifta parten i målet, vilken hade haft en otillåten utomäktenskaplig förbindelse. Denne 

ansågs troligen vara den största syndaren i horsbrottet och anklagades därmed först, 

oavsett om det var en kvinna eller man.  

 

Både Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt visar i stort sett genomgående på en 

samstämmighet i hur de två inblandade parterna i mål som rörde hor med en fällande 



35 

 

dom framställdes under de båda undersökta perioderna. Den först anklagade parten 

omnämndes i huvudsak med civilstånd, gift eller ogift, och inte med yrke eller något 

nedsättande namn. Undantagen var i mål där kvinnor omnämndes som soldathustrur, 

och i ett mål där en man omnämndes som bonde. Den därefter anklagade parten 

omnämndes också i huvudsak med civilstånd, gift eller ogift, och inte med yrke eller 

något nedsättande namn. Undantagen i det här fallet var i mål där mannen omnämndes 

som dräng, matfader eller med en militär gradbeteckning, och i mål där kvinnan 

omnämndes som piga, soldathustru, fiskarhustru eller legokona. Som tidigare nämnts så 

var kona en nedsättande benämning på en kvinna. Med andra ord så förekommer en 

nedsättande benämning på någon av de inblandade parterna i mål som rörde hor med en 

fällande dom endast en gång i hela undersökningen, och detta skedde i Fryksdals 

häradsrätt under den första undersökta perioden. Detta kan antyda att de båda 

häradsrätterna inte lade någon större vikt vid att förnedra de inblandade genom att ge 

dem ett nedsättande namn. Bristen på en benämning av yrke och status i häradsrätterna 

för de inblandade parterna i mål som rörde hor med en fällande dom gör det också svårt 

att entydigt säga vilken samhällsgrupp som oftast förekom i målen. Det är dock troligt 

att de gifta män som övervägande förekom i mål som rörde enkelt hor, vilket också var 

det vanligast förekommande horsbrottet, var enkla bönder som begått brottet med en 

ogift piga. Om så inte varit fallet hade detta troligen framkommit i häradsrätternas 

tingsprotokoll, likt poängteringen av de militära gradbeteckningarna och soldathustrur.    

 

De inblandade parterna i mål som rörde hor med en fällande dom i både Fryksdals 

häradsrätt och Jösse häradsrätt, där det framkommer av tingsprotokollen, erkände 

horsbrottet och dömdes inte mot sitt nekande, utom ett mål under hela undersökningen. 

Detta enda mål får kanske ses som ett ovanligt undantag i sammanhanget. När de 

inblandade parterna erkände horsbrottet, så förekom i samband med detta någon form 

av känsloyttring i tingsprotokollen endast i Fryksdals häradsrätt under den första 

undersökta perioden. Som tidigare nämnts så beskriver tingsprotokollen att de 

inblandade parterna grät när de erkände. Detta förekommer med andra ord inte alls i 

Jösse häradsrätt, och inte i Fryksdals häradsrätt under den andra undersökta perioden. 

Att denna företeelse förekom i Fryksdals häradsrätt specifikt under Fp1 och inte under 

Fp2 kan möjligen förklaras med en mer fördömande attityd i häradsrätten till horsbrottet 

under Fp1, då häradsrätten som tidigare nämnts dömde enligt den mosaiska lagen. De 

anklagade parterna framställdes som ångerfulla. En förutsättning för att förlåtas av Gud 
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var att man grät och visade ånger för sin synd
52

. Det är dock intressant att notera att 

någon känsloyttring inte förekom i tingsprotokollen för den angränsade Jösse häradsrätt, 

och då speciellt under Jp1. En anledning kan vara att man i Jösse häradsrätt inte hade 

samma behov av fördöma horsbrott, då dessa som tidigare nämnts inte förekom lika ofta 

i Jösse härad som i Fryksdals härad. En annan anledning kan vara att det berodde på den 

utsedda tingsskrivaren. Vilka personliga värderingar och prioriteringar som 

tingsskrivaren överförde, medvetet eller omedvetet,  till tingsprotokollet i de mål han 

nedtecknade, samt hur ofta det av olika orsaker var nödvändigt att i tingsprotokollet 

använda formuleringar enligt en fastställd mall
53

. Det var nog troligen inte så att de som 

erkände horsbrott i Fryksdals häradsrätt under en period hade lättare för att gråta i 

tinget, jämfört med de som erkände horsbrott i Jösse häradsrätt.    

 

I förhållande till det tidigare nämnda forskningsläget så avviker ett resultat som 

frågeställningen gett om vilken part som anklagades först i mål med en fällande dom 

från Anna Hansens undersökning av horsbrotten i Jämtland under 1600-talet. I både 

Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt anklagades under de båda undersökta 

perioderna i den mån det var möjligt den gifta parten först oavsett om det var en kvinna 

eller man, vilket inte överensstämmer med Anna Hansens resultat att det alltid var 

mannen som anklagades först oavsett civilstånd. Nedsättande benämningar på de 

inblandade parterna i mål med en fällande dom förekom generellt inte alls i Fryksdals 

häradsrätt och Jösse häradsrätt under de båda undersökta perioderna. Det förekom dock 

att nedsättande benämningar användes i andra härader. Marie Lindstedt Cronberg har 

funnit att det enbart användes om kvinnor i sin undersökning av sedlighetsbrott i Torna 

härad, Anna Hansen att det enbart användes om gifta kvinnor i sin undersökning av 

horsbrotten i Jämtland, och Malin Lennartsson att det användes om både kvinnor och 

män i sin undersökning av horsbrotten i Småland. Yrket eller titeln på de inblandade 

parterna förekom inte i så stor utsträckning i Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt, 

men det troliga var att de samhällsgrupper som oftast anklagades för horsbrott i 

häradsrätterna var enkla gifta bönder som begått detta brott med ogifta pigor, vilket 

överensstämmer med den generella bilden av förhållandet nationellt under 1600-talet. 

Det förekom under undersökningens perioder känslouttryck, gråt och tårar, i samband 

med att de inblandade erkände horsbrottet, vilket även Marie Lindstedt Cronberg och 

                                            
52

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 108, Hansen, 2006, s. 260. 
53

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 38−40, Hansen, 2006, s. 52. 
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Anna Hansen funnit i sina undersökningar, men inte i någon större utsträckning utom i 

Fryksdals häradsrätt under den första undersökta perioden. 

 

6 Sammanfattande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att via domböcker analysera de horsbrott som kom 

upp i Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt i Värmland under mitten av 1600-talet 

för att undersöka hur häradsrätterna på lokal nivå hanterade horsbrotten och de 

inblandade parterna i dessa brott mot bakgrund av det rådande rättsläget. Horsbrotten 

som undersökts definierades som dubbelt hor när de båda inblandade parterna var gifta 

på var sitt håll, och enkelt hor när en av de inblandade parterna var gift. 

 

Undersökningen delades in i två perioder som närstuderades, 1640−1650 och 

1660−1670. Som källmaterial för att finna svar på de frågor som utgjorde grunden till 

undersökningen användes Gunnar Almqvists Sammandrag av Fryksdals härads 

domböcker 1602−1700 (1987), med vissa kompletteringar från de avfotograferade 

originalen av domböckerna från Fryksdals härad, vilka är tillgängliga på internet via 

ArkivDigital;  Kjell Magnells avskrifter av domböckerna i Jösse härad som är en del av 

det avfotograferade privatarkivet Magnells samlingar (opublicerat material), vilket är 

tillgängligt på internet via ArkivDigital, samt Johan Schmedemans Kongl. stadgar, 

förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701 angående Justitiæ och 

Executions ährender (1706). 

 

Resultaten från undersökningen av vilket som var det vanligast förekommande 

horsbrottet visade att det i huvudsak inte var någon skillnad mellan häraderna lokalt. I 

både Fryksdals härad och Jösse härad var det enkelt hor som var vanligast under de 

båda undersökta perioderna trots att enkelt hor under den första undersökta perioden var 

belagt med dödsstraff. Dubbelt hor var ytterst ovanligt. Det verkade genomgående ha 

varit mer accepterat att begå enkelt hor. En skillnad framkom dock i förhållandet mellan 

det totala antalet horsbrott som kom upp i häradsrätterna. Antalet horsbrott var, 

beroende på undersökt period, två till tre gånger fler i Fryksdals härad än i Jösse härad, 

vilket kan ha berott på avståndet mellan bebyggelsen och hur övervakad man kände sig 

av omgivningen. Resultaten från denna undersökning verkade inte avvika från den bild 
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av horsbrott som tidigare forskning presenterat, även vad gällde skillnaden i antal 

horsbrott mellan häraderna. 

 

Resultaten från undersökningen av vilket kön den gifta parten hade som anklagades i 

mål som rörde enkelt hor visade att det inte var någon skillnad mellan häraderna lokalt. 

I både Fryksdals härad och Jösse härad var enkelt hor i huvudsak ett brott som begicks 

av gifta män under de båda undersökta perioderna, och att det endast i undantagsfall 

förekom gifta kvinnor i målen som rörde enkelt hor, och då framför allt soldathustrur. 

Det kan ha berott på den gifte mannen i sin roll som husbonde och mer aktiv i 

samhällslivet hade fler möjligheter till att begå horsbrott, eller att han utnyttjade sin 

auktoritet över de underlydande pigorna, samt att dessa brott lättare upptäcktes, till 

skillnad från gifta kvinnors horsbrott. Undersökningens resultat verkade inte avvika från 

den bild av horsbrott som tidigare forskning presenterat. 

 

Resultaten från undersökningen av vilken dom som föll i häradsrätten visade att det i 

huvudsak inte var någon skillnad mellan häraderna lokalt. Det mest frekventa domslutet 

i mål som rörde hor med en fällande dom var dödsstraff i både Fryksdals häradsrätt och 

Jösse häradsrätt under den första undersökta perioden, och under den andra undersökta 

perioden böter. Detta innebar att häradsrätterna följde det lagstadgade straffet. Under 

den första undersökta perioden dömde häradsrätterna enligt den mosaiska lagen som 

Karl IX infört som appendix till Kristoffers landslag 1608, och under den andra 

undersökta perioden dömde häradsrätterna enligt Drottning Kristinas straffordning från 

1653. Häradsrätterna utdömde i den mån det var möjligt samma domslut för både den 

gifta parten och den ogifta parten oavsett om det var en man eller kvinna under de båda 

undersökta perioderna, även om bötesbeloppet kom att bli högre för den gifta parten. De 

friande domarna var få i förhållande till det totala antalet mål i häradsrätterna som rörde 

hor. Några skillnader framkom dock mellan häraderna. I Jösse häradsrätt under den 

första undersökta perioden var förhållandet mellan friande domar och det totala antalet 

domslut likvärdigt, vilket kunde antyda en mindre benägenhet att i häradsrätten utdöma 

dödsstraff. Det fanns också en tendens i Fryksdals häradsrätt under den andra 

undersökta perioden att anklagade gifta män som förekom i mål som rörde hor lättare 

undkom böter än anklagade gifta kvinnor. Resultaten från denna undersökning verkade i 

huvudsak inte avvika från den bild av horsbrott som tidigare forskning presenterat, även 

om det fanns en antydan till lokala variationer. 
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Resultaten från undersökningen av vilken part som anklagades först i mål med en 

fällande dom visade att det i huvudsak inte var någon skillnad mellan häraderna lokalt, 

men ett tydligt undantag framkom. Både Fryksdals häradsrätt och Jösse häradsrätt 

anklagade i den mån det var möjligt den gifta parten först i mål som rörde hor under de 

båda undersökta perioderna. Detta oavsett om det var en kvinna eller man, vilket 

antyder att det var civilståndet som hade en betydelse och inte könet. Generellt 

omnämndes de båda anklagade parterna i målen med civilstånd och inte med yrke eller 

status med undantag från till exempel soldathustrur och militärer. En skillnad mellan 

häraderna framkom dock i Fryksdals häradsrätt under den första undersökta perioden,  

då det förekommer ett nedsättande namn, legokona, men bara en gång. Detta kunde 

antyda att häradsrätterna generellt inte lade någon större vikt vid att förnedra de 

inblandade. Bristen på omnämningar om yrke eller status på de gifta män som oftast 

förekom i mål som rörde enkelt hor gjorde det svårt att entydigt peka ut en 

samhällsgrupp, men troligen handlade det om enkla bönder som begått hor med ogifta 

pigor. Generellt hade de dömda i mål som rörde hor erkänt sina brott utan att några 

känsloyttringar nämndes i tingsprotokollen. En tydlig skillnad mellan häraderna 

framkom dock i Fryksdals häradsrätt under den första undersökta perioden, då de 

inblandade parterna i ett antal mål med fällande dom framställdes som gråtande vid 

erkännandet, vilket kunde bero på den utsedde tingsskrivaren eller på en mer 

fördömande attityd till horsbrotten i Fryksdals härad under denna period. De dömda 

skulle framställas som ångerfulla inför Gud. Undersökningens resultat verkade i 

huvudsak avvika från den bild av horsbrott som en del tidigare forskning presenterat, 

framför allt vad gällde vilka som anklagades först, förekomsten av nedsättande namn, 

men till en viss del även känsloyttringarna. 

 

De sammantagna resultaten från den genomförda undersökningen av horsbrotten i 

Fryksdals härad och Jösse härad i nordvästra Värmland ger en översiktlig bild av att 

horsbrott och de inblandade parterna i dessa brott generellt hanterades på ett likartat sätt 

i de två häradsrätterna, men att skillnader dock förekom. Den mest påfallande skillnaden 

är att det finns en antydan i de undersökta tingsprotokollen att horsbrotten i Fryksdals 

härad, vilka under de undersökta perioderna var två till tre gånger fler än i Jösse härad, 

hanterades på ett mer fördömande och hårdare sätt i Fryksdals häradsrätt under den 

första undersökta perioden. Detta visar sig dels i att de dömda framställdes som 

gråtande syndare när de erkände horsbrottet samt att den enda nedsättande benämningen 
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används om en anklagad part, och dels i att det i Jösse häradsrätt under motsvarande 

period var lika många fällande domar som friande domar. Det kunde med andra ord 

råda en viss skillnad mellan två angränsande härader trots att de båda generellt utdömde 

domar enligt det lagstadgade straffet, inte bara i antal horsbrott utan även i hur dessa 

kom att hanteras och framställas i häradsrätternas tingsprotokoll. I det stora hela så 

avviker dock inte resultaten från vare sig Fryksdals härad eller Jösse härad från den 

generella bilden av horsbrott nationellt under 1600-talet som tidigare forskning 

presenterat, även om det är intressant att notera den näst intill totala avsaknaden i 

undersökningen av nedsättande namn på de inblandade parterna i mål med en fällande 

dom. Något som en del av den tidigare forskningen funnit användes i tingsprotokollen, 

med olika variationer.  

 

Trots att bilden av horsbrott i Fryksdals härad och i Jösse härad inte är unika ur ett 

nationellt perspektiv, så finns det likväl en tendens till skillnader lokalt mellan de två 

angränsande häraderna under mitten av 1600-talet . 
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