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Abstract 

Förfalskning är ett brott som inte är undersökt i någon vidare utsträckning i den historiska 

brottsforskningen. Det som finns skrivet om förfalskningsbrott behandlar i mångt och mycket 

stora och spektakulära förfalskningar, ofta hämtade från konstens och litteraturens områden. 

Den här uppsatsen undersöker istället de mer vardagliga förfalskningarna. Genom att granska 

domböcker från Visby rådhusrätt under perioden 1865 – 1885 har uppsatsen undersökt dels 

hur vanligt förekommande brottet var, dels vad det var som förfalskades. Resultaten pekar på 

att förfalskning var ett brott som möjliggjordes mer genom 1800-talets samhällsförändringar, 

exempelvis befolkningsökning och begynnande urbanisering och industrialisering, samt att 

Visbybrottslingarna inte ägnade sig åt några storslagna förfalskningar. Det visar sig att de 

flesta förfalskningarna gjordes i syfte att tillägna sig ekonomisk vinning.  

Nyckelord: kriminalitet, förfalskning, falskmyntning, 1800-tal, Sverige, Visby  
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1. Inledning 
 

”Vad är det för skoj – är icke slanten god?”.
1
 Denna fråga yttrade en gotländsk falskmyntare 

år 1868. Mannen ifråga, kallad Magnusson, var helt och hållet medveten om att slanten som 

värdinnan på Måhrbecks utskänkningsställe i Visby höll i handen ”icke var god”. Han hade 

nämligen själv varit med och förfalskat det fyra skilling bancomynt som nu skärskådades av 

flera personer inne på krogen. Hjärnan bakom handlingen var Magnussons vän, Engström. 

Med hjälp av kvicksilver och salpetersyra som införskaffats på stadens apotek, hade männen 

tillsammans med ytterligare en kompanjon, Wessman, försilvrat kopparmyntet. De tog sedan 

med sig myntet till krogen i Visby, där de tänkt investera den falska slanten i varsin sup 

brännvin. Mycket riktigt fick de i sig sitt brännvin, men där slutade saker och ting gå vägen 

för Engström och hans kompanjoner. När Engström skulle betala med sitt kopparmynt i sil-

verklädsel upptäcktes ganska snabbt av klipska personer inne på krogen att någonting inte 

stämde med myntet. Magnusson försökte rädda situationen medan Engström flydde från plat-

sen. Det hela slutade med att männen istället fick betala sitt brännvin med sex månaders 

straffarbete vardera. I februari, år 1869, dömdes de enligt 12 kapitlet i strafflagen, det kapitel i 

1864 års strafflag som behandlade förfalskningsbrott.
2
  

Förfalskningsbrotten ökade till synes i mängd under senare delen av 1800-talet. De samhälls-

förändringar som århundradet innebar i Sverige verkar ha spelat en betydande roll i att möj-

liggöra brottstypen. Stor befolkningsökning i kombination med en begynnande industria-

lisering och urbanisering ökade människors möjligheter till rörlighet och anonymitet, samti-

digt som kontroll i städerna blev svårare att upprätthålla. Samhällsförändringar av dessa slag 

fick till synes en inverkan som öppnade möjligheter till att begå förfalskningsbrott. Brottet 

innebar heller inte enbart förfalskning av pengar. Andra kreativa människor försökte sig också 

på att förfalska bland annat prästbetyg, orlovssedlar och andra handlingar. Denna uppsats 

kommer att behandla förfalskningsbrott i Visby under perioden 1865 – 1885.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats kommer att undersöka förfalskningsbrott i Visby mellan åren 1865 – 1885. 

Syftet är att undersöka förfalskningsbrotten med fokus på dels hur vanligt brottet var, dels vad 

och varför man förfalskade. Intentionen är att få en bättre bild av ett brott som inte syns så 

mycket i forskningen, om än i denna undersökning i en begränsad geografisk region och un-

der en begränsad tidsperiod. Värt att tillägga är att varför man förfalskar inte nödvändigtvis är 

tydligt uttryckt i källmaterialet. Ibland är det oklarare vad förfalskaren haft för personliga 

”motiv” till förfalskningen, men det framgår oftast vad det förfalskade materialet användes till 

och via detta kan man eventuellt dra vissa slutsatser.  

 

                                                           
1
 Rådhusrätten i Visby stads arkiv, Dombok i brottmål, 12/1 1869 

2
 Rådhusrätten i Visby stads arkiv, Dombok i brottmål, 1869 
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Tre frågeställningar är formulerade för att uppnå uppsatsens syfte, dessa ser ut som följer  

 Hur vanligt förekommande var förfalskningsbrottet i Visby under den undersökta pe-

rioden?  

 Vad förfalskade man?  

 I vilket syfte förfalskade man? 

1.2 Avgränsning 

 

Uppsatsen är tidsmässigt avgränsad till en 20-årsperiod. Ursprungstanken var egentligen en 

10-årsperiod, men då få förfalskare dök upp under dessa första 10 år fick perioden utökas med 

ytterligare 10 år. Tidsperioden är avsiktligt lagd till att börja 1865 på grund av den nya straff-

lag som inrättas i landet år 1864, det kändes då logiskt att börja undersökningen efter detta då 

det annars hade kunnat dyka problem av rättsvetenskaplig art p.g.a. möjliga förändringar i 

lagen.  

Geografiskt är uppsatsen avgränsad till Visby. Eftersom Gotland under denna tidsperiod var 

indelad i tre olika rättsinstanser (Visby rådhusrätt samt Södra- och Norra Häradsrätten) blev 

en avgränsning gjord till endast en av de dömande instanserna, då undersökningen hade kun-

nat bli för stor om samtliga tre rättsinstanser skulle representeras. Att valet föll på just Visby 

har att göra med att det är en stad. Det bor färre folk och är glesare på landsbygden vilket talar 

för att det dyker upp fler fall av den typ av brott uppsatsen ämnar undersöka i Visby. Denna 

begränsning kan dock vara en nackdel, då brotten möjligen skiljer sig i åt i fråga om vad man 

förfalskar på landsbygd och i stad. Dessvärre finns inte rum för en sådan utökning av under-

sökningen i en uppsats på C-nivå.  

Uppsatsen är också begränsad till att endast innefatta rena förfalskningsbrott, som av lagen 

dömts som sådana enligt 12 kapitlet som behandlade förfalskningsbrott i den då rådande 

strafflagen. Bedrägeri kan ses som en form av förfalskning, men detta har uteslutits i denna 

uppsats. Detta dels för att det inte finns utrymme i en uppsats på denna nivå att behandla båda, 

dels för att det faktiskt är olika brott om än de är lika till arten så innebär det ändå att brotten 

har olika karaktär. I ett fall som dök upp i undersökningen var brottet rubricerat som förfalsk-

ning i saköreslängden, men när rannsakningen granskades visade det sig att det egentligen 

handlade om en stationsföreståndare som blivit fälld för bl.a. förskingring enl. 20 respektive 

25 kap. i strafflagen. Fallet ansågs då inte passa in i den undersökning som ämnas göras, och 

därför togs fallet ur undersökningen. Att ha med detta fall hade dessutom inneburit en längre 

förklaring av brott med ämbetsmän som gärningsmän, som behandlades enligt ett eget kapitel 

i strafflagen. Detta hade medfört problem när statistik kommer att upprättas för de domar som 

fallit för förfalskningsbrott både i Visby och i hela landet under undersökningsperioden.  

1.3 Metod och källmaterial 

 

Källmaterialet till undersökningen bygger på saköreslängder och domböcker från Visby råd-

husrätt mellan åren 1865 – 1885, hämtade från landsarkivet i Visby. Saköreslängderna har 

studerats för att se det totala antalet förfalskningsbrott för respektive år. Efter detta är det 
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rannsakningarna i domböckerna som har utgjort källmaterialet. Där beskrivs människorna 

bakom brotten (yrke, ålder etc.), och man finner detaljerade förhör med både de åtalade och 

vittnen samt den slutgiltiga domen. I två fall har rådhusrätten utsatt fortsatt rannsakning i 

södra – respektive norra häradsrätten. Dessa två fall togs då bort ur undersökningen, eftersom 

att avgränsningen är gjord till endast Visby rådhusrätt som dömande rättsinstans.  

Undersökningen kommer att dela in de olika förfalskningsbrotten i kategorier efter vad det är 

som förfalskats. I 1864 års strafflag behandlades förfalskningsbrottet i 12 kapitlet i 21 olika 

lagparagrafer, och det är i huvudsak dessa paragrafer som kommer att användas som riktlinjer 

när brotten delas in i kategorier. Vissa av dessa paragrafer behandlar ungefär samma sak, och 

dessa bakas då in i varandra. Det är alltså viktigt att betona att det inte är de rena lagparagra-

ferna, så som de står uttryckt i strafflagen, som används som kategorisering utan kategorier 

upprättade med hjälp av paragraferna i lagen som riktlinjer. Kategorierna som kommer pre-

sentera de olika förfalskningsbrotten i denna uppsats är Pengaförfalskning, Förfalskning av 

enskilda handlingar samt Förfalskning av allmänna handlingar.  

Det skall också sägas att även om man inte själv hade förfalskat handlingen, kunde man dö-

mas för innehavande och begagnande av den falska handlingen. I detta fall dömdes man också 

efter 12 kapitlet i strafflagen för förfalskningsbrott.  

Uppsatsen kommer inte att presentera brottslingarna ur källmaterialet brott för brott eller 

brottsling för brottsling, utan de berörda brottslingarna och deras brott kommer istället att 

finnas som bilaga. Detta på grund av det skapar ett större sammanhang om brottens karaktär 

presenteras i kategorier, och att Visbybrottslingarna endast får fungera som exempel på hur ett 

brott av respektive karaktär kunde se ut i realiteten. En smärre nackdel är att det, ganska na-

turligt, under den undersökta 20-årsperioden inte dyker upp ett brott av varje karaktär så som 

den ser ut i lagen, vilket gör att ett exempel ur ren praxis inte kan ges för varje art av förfalsk-

ningsbrottet. Detta torde dock inte vara något större problem, då uppsatsen ämnar ge en bild 

av hur förfalskningsbrottet kunde se ut i realiteten och detta går att skapa utifrån de under-

sökta brottmålen.   

2. Tidigare forskning och litteratur 
 

Forskning om förfalskningsbrottet i historisk brottsforskning är föga utbredd. Emellertid är 

intresset för historisk brottsforskning och studier av kriminalitet i ett historiskt perspektiv 

stort. Därför presenteras i detta avsnitt några generella drag i den historiska brottsforskningen 

för att visa på hur forskning av detta slag ser ut. Därutöver presenteras en del om den typ av 

forskning och litteratur som finns att tillgå om förfalskningsbrott. Forskningen är, som vi ska 

se, inte vidare omfattande vad gäller denna brottstyp.  

2.1 Att studera historisk brottslighet 

 

Att studera brottslighet i ett historiskt perspektiv är inte alltid en lätt uppgift att ta sig an. 

Emellertid är intresset för historisk brottsforskning relativt utbredd. Ett tacksamt material att 
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studera i sammanhanget är domböcker. Domböckerna vittnar inte bara om vilka brott som 

begåtts, utan kan också berätta historier för oss om hur samhället sett ut och hur människors 

sociala samspel såg ut under tidsperioden i fråga.
3
 När man läser domböcker som är skrivna 

för mer än ett sekel sedan är det svårt att veta vad brottslingens motiv var. Vi kan inte med 

säkerhet veta vad en brottsling tänker idag, än svårare blir det att försöka förstå en människas 

motiv för över 100 år sedan. Vad man då får göra är att se till brottets karaktär, samt vem som 

utförde brottet och i vilken typ av samhälle människan levde i. Man försöker ta hänsyn till 

dessa faktorer när man vill reda ut varför brottsligheten sett ut på ett visst sätt i en viss tid.  

Ytterligare ett tacksamt material är historisk statistik över brottsligheten. Kriminalstatistiken i 

Sverige uppkom år 1830 som Justitiestatsministerns ämbetsberättelser. På 1800-talet blev 

statistisk data mer och mer värdesatt och förknippades med vetenskaplig tillförlitlighet. Den 

tidens högt uppsatta människor hade stort förtroende för att diverse samhällsproblem med 

hjälp av olika sifferserier skulle kunna överblickas och noggrannare analyseras.
4
  

Glenn Svedin lyfter i sin avhandling En ohyra på samhällskroppen att statistiken medför ett 

problem då långt ifrån alla brott kommer till myndigheternas kännedom. Mörkertalet kan med 

andra ord vara stort beroende på faktorer som till exempel anmälningsbenägenhet och föränd-

ringar i lagstiftningen. Brottsligheten kan alltså vara mer omfattande än vad som framgår av 

statistiken.
5
 Emellertid pekar Svedin på att forskare generellt sett kommit överrens om att 

statistiken är användbar. Vidare menar han att statistiken är den viktigaste källan för att un-

dersöka hur vanligt ett fenomen varit. Han påpekar också att man via redan befintlig statistik, 

eller egen uppsatt statistik utifrån till exempel saköreslängder och domböcker, kan få fram 

olika skiljelinjer. Dessa kan då visa på skillnader mellan exempelvis landsbygd och stad, eller 

mellan samhällen av olika socioekonomisk och demografisk karaktär. Sådana skillnader eller 

skiljeliner är viktiga för att upptäcka mönster och utvecklingslinjer i den historiska brottsut-

vecklingen. De utvecklingslinjer som via detta upptäcks kan då relateras till andra samhälls-

förhållanden.
6
  

Även Hanns von Hofer pekar i rapporten Brott och straff i Sverige – Historisk kriminalsta-

tistik 1750 – 2010 på kriminalstatistikens vikt och användbarhet. Han menar att kriminalsta-

tistiken, trots att den emellanåt medför vissa tolkningssvårigheter, kan ge oss information om 

samhällsförhållanden som annars förblir dolda. Statistiken fungerar som ett ”kollektivt 

minne” då ingen person av egen erfarenhet kan veta hur många brott av ett visst slag som an-

mäldes under en viss period.
7
 

Thomas Ekbom m.fl. menar i boken Människan, brottet, följderna – kriminalitet och krimi-

nalvård i Sverige att brottslighet är ett komplicerat fenomen som påverkas och orsakas av 

                                                           
3
 Drugge, Ulf & Johansson, Mats (Red.), Historisk sociologi, Studentlitteratur, Lund, 1997 s. 92f 

4
 Svedin, Glenn, En ohyra på samhällskroppen: kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvalls-

distriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Mittuniversitetet, 2015 s. 
78f 
5
 Svedin, s. 24 

6
 Svedin, s. 78 

7
 Von Hofer, Hanns, Brott och straff i Sverige – historisk kriminalstatistik 1750 – 2010, diagram tabeller och 

kommentarer, Kriminologiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm, 4 uppl. 2010, s. 9 



 

5 
 

flera faktorer, såväl biologiska och psykiska som samhälleliga och kulturella samt att brotts-

utvecklingen och kriminalitet påverkas av många olika samhällsförhållanden.
8
 Ekbom m.fl. 

menar vidare att kriminalitet är ett avvikande beteende, och vad som betraktas som kriminellt 

i ett samhälle avgörs av bl.a. sociala normer för en viss tidsperiod och ett visst samhälle. 

Dessa normer och lagar har förändrats genom historien, och vissa beteenden och handlingar 

klassas inte längre som brott på samma sätt som de gjort tidigare i historien. Vad som kommer 

att klassas som brott bestäms egentligen av samhället och dess värderingar, genom vilka poli-

tiska reformer och beslut växer fram. Förändringar av lagar och normer kan förklaras genom 

förändringar i människors moraliska uppfattningar och värderingar i ett samhälle, samt tek-

nisk och socioekonomisk förändring och utveckling i ett samhälle.
9
  

Svedins ovan nämnda avhandling undersöker kriminalitetens utveckling på nationell nivå 

samt på en lokal nivå i Sundsvallsdistriktet mot bakgrund av moderniseringsprocessen. Tids-

mässigt behandlar avhandlingen årtiondena strax före 1800-talets mitt och fram till andra 

världskriget. Avhandlingen ämnar undersöka problemområdet utifrån vilka föreställningar om 

brottslighet som uttrycktes i samtidsdebatten, hur kriminaliteten i Sverige förändrades över 

tid, hur det offentligas strategier i bekämpandet av brottslighet förändrades samt hur det kri-

minalpolitiska samspelet mellan stat, lokalsamhälle och civila organisationer fungerade för att 

lösa den problematik som samhällsomvandlingen ansågs ha orsakat.
10

 En av hans utgångs-

punkter är att det sociala livet styrs av regler och normer vilka definierar vissa beteenden som 

tillåtna och acceptabla och andra beteenden som förkastliga och avvikande.
11

 Som nämnts 

ovan beskriver Ekbom m.fl. kriminalitet som ett avvikande beteende, och även där styrs det 

avvikande av de normer och regler som råder i ett samhälle. Det som är avvikande är alltså de 

personer som inte följer den uppsättning av regler och normer som majoriteten av individerna 

i ett samhälle enats om. Svedin pekar dock på att avvikande beteende och kriminalitet inte är 

synonymt med varandra, även om begreppen många gånger tenderar att överlappa varandra. 

Han menar att begreppet avvikelse är mycket bredare än kriminalitet i och med att begreppet 

kriminalitet endast innefattar sådana gärningar som bryter mot lagen.
12

 

När man studerar historisk kriminalitet måste man ta hänsyn till hur lagar och förordningar 

förändras över tid samt varför de förändras. Uppfattningen om vad som är kriminellt, det vill 

säga brottsligt, alltså handlingar som strider mot den rådande lagen och som är belagda med 

straff förändras över tid. Knut Sveri menar i artikeln ”Brottslighetens volym och struktur”, att 

det, på grund av just detta inte finns något absolut brottsbegrepp. Han pekar också på att vad 

som är brottsligt definieras av lagstiftaren och att faktorer som påverkar förändringar i upp-

fattningen är det rådande kulturella klimatet samt lagstiftarens politiska strävanden. Sveri lyf-

ter även att ändrade samhällsförhållanden leder till nya brottstyper och att det är främst två 

förhållanden som är av vikt. De två förhållanden han syftar på är den tekniska utvecklingen 

samt det politiska reformarbetet. Den tekniska utvecklingen spelar stor roll i sammanhanget 

                                                           
8
 Ekbom, Thomas; Engström, Gunnar; Göransson; Birgitta, Människan, brottet, följderna – kriminalitet och kri-

minalvård i Sverige, Natur & Kultur, Stockholm, 2010, s. 139 
9
 Ekbom m.fl., s. 15  

10
 Svedin, s. 13 

11
 Svedin, s. 24 

12
 Svedin, s. 24 
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då densamma leder till att nya och tidigare okända risksituationer uppkommer, vilka så små-

ningom leder till så stora skadeverkningar att en reglering anses nödvändig.
13

 Som exempel 

på hur teknisk utveckling lett till att nya lagar krävts kan nämnas trafiklagar, byggnadslagar 

och miljölagar.
14

  

2.2 Brott och brottsutveckling 

 

Den forskning som finns om brottsutvecklingen i Sverige pekar på några generella tendenser. 

Dels att brottsligheten i hög grad gått från att vara våldsdominerad till att domineras av mil-

dare brott som exempelvis stöld. Dels att fler män än kvinnor begår brott, framförallt då 

grövre brott. En övergripande tendens i brottsforskningen är att 1800-talets brottslighet 

mindre domineras av våldsbrott jämfört med tidigare epoker i historien. Vi har redan varit 

inne på att det som anses vara brottsligt ändras över tid och några generella orsaker till detta. 

Emellertid finns det olika tolkningar av olika forskare till varför brottsutvecklingen sett ut på 

det sätt den gjort och varför brottsligheten tycks ändra karaktär. Knut Sveri menar att bilden 

som framträder ur domboksmaterialet från 1500- och 1600-talen helt entydigt visar på att 

stöld mycket sällan förekom, medan våldsbrotten helt dominerade, samt att sexual- och äre-

kränkningsbrott fanns i en mittenposition.
15

 Även Eva Österberg pekar i artikeln ”Kontroll 

och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid: tendenser och tolkningar” på att våldsbrotts-

ligheten kontinuerligt varit mindre från senare delen av 1800-talet och framåt om man jämför 

med exempelvis 1400-talet. Hon menar dock att utvecklingen från 1500-talet och fram till 

1800-talets mitt inte ger en självklar bild av en stegvis fallande kurva i våldsbrottsligheten.
16

  

Andra faktorer som kan påverka brottslighetens omfattning och karaktär kan vara till exempel 

krig och dåliga skördeutslag som generar hungersnöd. Det kan i detta sammanhang talas om 

s.k. nödbrottslighet. Ett brott som dessa faktorer brukar relateras till är stöldbrottet där man 

bland annat kan se att nödåren som orsakade hungersnöd i slutet av 1860-talet genererade en 

uppgång i antalet lagförda stöldbrott. Stölden vittnar alltså i detta fall om människors kamp 

för överlevnad. Ytterligare exempel på detta syns i den ökade stöldbrottsligheten under första 

världskriget.
17

 Detta är således exempel på hur andra samhällsfaktorer än de rent rättsliga för-

ändringarna som sker på ett politiskt plan kan påverka brottsligheten. Sveri pekar på att stöld-

brottskurvan även är ett resultat av att man under den förindustriella tiden var ekonomiskt 

beroende av jordbruket, då denna tid kännetecknas av relativt hög stöldbrottslighet. Han me-

nar att detta också syns på att stölderna var konjunktur- och säsongsbundna. Det är alltså här 

som den så kallade nödbrottsligheten syns. Vidare menar han att när industrialiseringen tar 

fart i landet så förändras också samhällsekonomin till att inte vara lika direkt beroende av 

                                                           
13

 Sveri, Knut, Brottslighetens volym och struktur I Samhällsförändringar och brottslighet, Daun, Åke (red.), 
Tiden/Folksam, Stockholm, 1974, s. 23f 
14

 Ekbom m.fl., s, 16 
15

 Sveri, s. 26 
16

 Österberg, Eva, Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid: tendenser och tolkningar, i Scandia, 
Lund, 1991 s. 79 
17

 Von Hofer, s. 85; 92; Svedin, s. 26; Ekbom m.fl. s. 17  
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skördeutfallet, vilket innebar en jämnare livsmedelsförsörjning och levnadsnivå. Således för-

svann nödbrottsligheten, med undantag för speciella förhållanden såsom krig.
18

 

Att brottsvolym och brottskaraktär ändras över tid kan alltså ha en rad olika förklaringar. 

Forskning i ämnet som behandlar 1800 – och 1900-tal har ett problemområde som diskuterats 

ganska flitigt av olika forskare, nämligen huruvida moderniseringen och urbaniseringen på-

verkat brottsutvecklingen. Denna uppsats behandlar perioden 1865 – 1885, vilket är en tidspe-

riod då urbanisering och modernisering sakta med säkert påbörjas i Sverige. Olika forskare 

ställer sig olika till detta, och olika synvinklar finns på frågan. Dock kretsar diskussionen inte 

enbart kring om brottsutvecklingen påverkades av industrialisering och urbanisering, utan 

även hur och i vilken mån samt om det påverkat brottskaraktären. Till stor del har också 

denna diskussion haft den traditionella brottsligheten i fokus, det vill säga vålds- och stöld-

brottslighet. Hans von Hofers ovan nämnda rapport Brott och straff i Sverige – historisk kri-

minalstatistik 1750 – 2010, behandlar brottsutveckling och brottsstatistik mellan år 1750 fram 

till år 2010. Verket omfattar till stor del tabeller och diagram över lagföringar av brott och 

människorna bakom brotten, men han skriver också kort om lagapparatens förändring över 

tid.
19

 I rapporten tar han även upp huruvida brottsutvecklingen påverkats av urbanisering och 

industrialisering och menar att det i vidsträckt mening inte ser ut att ha påverkat brottsligheten 

nämnvärt negativt. Han säger att urbanisering och industrialisering i regel inte medfört någon 

ökning av antalet lagföringar för brott fram till andra världskriget.
20

  

Svedin tar i sin avhandling, som behandlar just detta problemområde, upp olika internation-

ella forskares syn på frågan. En tolkning av brottslighetens förändring i och med urbanisering 

och modernisering, som flera internationella forskare pekat på, är att det nya industrialiserade 

samhället skapade dels nya typer av brott, dels också nya tillfällen att begå brott. Brottslighet-

en ”moderniserades” alltså i takt med samhället, och i takt med att befolkningen i städerna 

växte blev risken att arresteras mindre i och med att kontrollen inte kunde hållas på samma 

nivå.
21

 Ytterligare en faktor är att med det moderniserade samhället kom också nya konsumt-

ionsvaror, ergo fanns det mer att stjäla.
22

  Med andra ord verkar volymen av brott inte ha på-

verkats vidare mycket. Däremot kan man säga att brottskaraktären förändrades.  

Men det är inte bara brotten och brottsutvecklingen i sig som stått som föremål för forskning. 

Mycket forskning finns också kring brottslingen i sig, om vilka samhällsklasser brottslingarna 

kommer ur, om det är män eller kvinnor, unga eller äldre etc. Britt Peterson närmar sig i sin 

avhandling Den farliga underklassen: studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sve-

rige den debatt som under början av 1800-talet existerade gällande faran och kanske framför-

allt rädslan hos de högre samhällsklasserna för att de lägre klasserna i samhället skulle starta 

uppror. Hon säger att ett genomgående tema i debatten var de lägre samhällsklassernas brotts-

lighet och hon undersöker om denna brottslighet var så farlig som människorna bakom debat-

                                                           
18

 Sveri, s. 28f 
19

 Von Hofer, Hans, Brott och straff i Sverige – historisk kriminalstatistik 1750 – 2010, diagram tabeller och 
kommentarer, Kriminologiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm, 4 uppl. 2010.  
20

 Von Hofer, s. 152; ix 
21

 Svedin, s. 32 
22

 Von Hofer, s. 102 
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ten var så rädda för. Undersökningsområdet för denna del i hennes avhandling är staden 

Malmö samt landsbygden omkring staden.
23

  

I sin avhandling kommer Peterson fram till att den rädsla för underklassens brottslighet som 

den högre samhällsklassen hade i stort sett var obefogad. Vad gäller den lindriga brottslighet-

en sakfälldes människor från alla skikt i samhället och de övre samhällsskikten hade faktiskt 

fler domar i förhållande till sin andel av befolkningen. Avseende grövre brott visar hon att 

majoriteten som svarar för dessa är människor som redan tidigare varit dömda för brott samt 

lösdrivare. Detta menar hon inte kan ses som representativt för den ”farliga” underklassen. 

Hon pekar också på att resultatet av studien visar på en majoritet av manliga brottslingar.
24

 

Att det är fler män än kvinnor som begår brott är ytterligare en trend i brottsforskningen, och 

även von Hofer tar upp detta problemområde. Han pekar på att det såväl under 1800- som 

1900-talet var fler män än kvinnor som lagfördes för brott och menar också att denna tendens 

gäller även idag. Han säger även att män oftare åtalas för allvarligare brott. Han lyfter att 

vissa av de typiskt grövre kvinnobrotten mer eller mindre avkriminaliserats eller på sätt eller 

vis försvunnit som exempelvis barnamord och prostitution.
25

  

Den historiska brottsforskning som bedrivits hittills, och som de flesta forskare intresserar sig 

för, handlar i mångt och mycket om den grövre brottsligheten, exempelvis mord och barna-

mord. Detta menar Svedin bland annat kan ha att göra med att ju grövre brottet är desto större 

är chansen att det anmäls. Således är alltså mörkertalen mindre.
26

  

2. 3 Förfalskningsbrottets ställning i den historiska brottsforskningen 

 

Förfalskningsbrottet är ett relativt förbisett brott i den historiska brottsforskningen. Vissa 

forskare nämner bara flyktigt brottet i större verk. Många gånger bara som en del i statistiska 

presentationer över brottslighetens utveckling. Exempelvis pekar von Hofer på att förfalsk-

ningsbrottet är en av tre brottsgrupper som ökat sedan 1870-talet.
27

  

Tre böcker har varit av vikt för denna uppsats: Richard Carléns Kommentar öfver strafflagen, 

Ivar Agges Bidrag till läran om förfalskningsbrotten, företrädesvis enligt gällande svensk rätt 

och Johan C. W. Thyréns Förfalskningsbrotten, med särskildt afseende på det objektiva reqvi-

sitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt. Dessa verk har använts 

för att reda ut de rent rättsliga förhållandena kring förfalskningsbrottet. Samtliga av de tre 

böckerna är rättsvetenskapliga texter, vilket medför att de består av ett relativt komplicerat 

språk och många, för någon som inte är vidare bekant med juridik, nya termer och begrepp.  

I Kommentar öfver strafflagen, utgiven 1866, går Carlén igenom samtliga lagparagrafer i 

1864-års strafflag och beskriver vad de olika paragraferna innebär. Boken har varit till stor 

användning då Carlén förklarar väldigt utförligt vad lagparagraferna innebar i rättslig mening, 

                                                           
23

 Petersson, Britt, Den farliga underklassen: studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige, Umeå 
Universitet, Umeå, 1983, s. 1 
24
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25
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vad straffet blev om man dömdes efter en specifik lagparagraf och ibland också exempel på 

hur brottet kunde gå till i praktiken. Det sistnämna gäller dock inte samtliga lagparagrafer, 

men har underlättat på de ställen det finns beskrivet.
28

  

Vad gäller Agges och Thyréns böcker är dessa väldigt starkt rotade i juridiska aspekter av 

brottet och innehåller många och långa utläggningar om rättsvetenskapliga problemområden 

med avseende på förfalskningsbrott. Detta har varit något problematiskt då det ofta används 

begrepp och termer som kräver en ganska stor insikt i rättsvetenskapen och juridikens värld. 

Dessutom är böckerna utgivna 1941 respektive 1895 vilket i viss mån försvårar språket ytter-

ligare. Emellertid har böckerna haft stor betydelse i fråga om att reda ut lagparagrafarenas 

egentliga innebörd och har fungerat som bra komplement till Carléns bok. Agges bok behand-

lar bland annat förfalskningsbrottets ställning i det straffrättsliga systemet, typiska angrepps-

objekt för förfalskningsbrott samt olika typer av handlingar och på vilket sätt förfalskning av 

dessa har betydelse för det straffrättsliga systemet.
29

 Thyrén behandlar i sin bok förfalsk-

ningsbrottet endast med avseende på handlingar och nämner alltså inte förfalskning av pengar. 

Han går dock utförligt igenom vad lagen säger om de olika förfalskningsbrotten gällande 

handlingar samt förtydligar lagen på sina ställen. Han ger också exempel från utländsk lag och 

jämför dem med den svenska strafflagen.
30

  

Det finns dock lite forskning om hur förfalskningsbrottet tett sig i praktiken. Oftast är forsk-

ningen fokuserad på de större och mer spektakulära förfalskningarna som rör exempelvis 

konstverk eller dylikt. Troligtvis finns ett större allmänintresse för den här typen av förfalsk-

ningar. Sonia Coles bok Ryktbara förfalskningar behandlar till stor del denna typ av förfalsk-

ningar. Cole talar i boken om fyra olika specifika fall av förfalskning. Hon skriver också i sitt 

förord till boken att hennes bok är tänkt mer som underhållning än som lärobok. Hon förklarar 

även att hennes urval av fall skett bland annat efter sådana historier som är av särskilt intresse, 

som till exempel en förfalskning av särskilt stor omfattning eller en lockande personlighet hos 

en viss förfalskare.
 31

  

De fall som Cole beskriver i sin bok handlar till stor del om förfalskning av konst, arkeolo-

giska artefakter och litteratur, och det är också vid sådana typer av förfalskningar hon lägger 

störst fokus. Cole har delat in olika typer av förfalskning i fyra grupper: arkeologiska, konst-

närliga, litterära och till sist kriminella. Den kriminella gruppen är alltså sådana fall som, de 

gånger de upptäcks, är straffbelagda under strafflagen.
32

 De fyra stora exemplen hon har med 

i boken är hämtade från de tre första gruppernas områden då Cole menar att det är inom de 

områdena som förfalskarna får störst utrymme att visa sin begåvning. Hon menar att förfalsk-

ning borde betraktas som en konst, i alla fall i de fall då de hamnar i de kategorier hon ställt 

utanför sin kriminella kategori. Hon menar vidare att förfalskare av konst, litteratur och dylikt 

är på gränsen till skapande konstnärer till skillnad från den kriminelle förfalskaren som egent-

                                                           
28

 Carlén, Richard, Kommentar öfver strafflagen, Nordstedt, Stockholm, 1866 
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31
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ligen inte skapar någonting på samma vis som den som på ett lyckat sätt efterapar en känd, 

talangfull, konstnär eller författare.
33

  

Även om Cole till största del intresserar sig för de tre första av hennes uppställda kategorier, 

så talar hon i viss mån likaledes om den fjärde gruppen. Cole talar om att de första förfalsk-

ningarna man känner till är från romerska kejsardömets tid. Hon beskriver i samband med 

detta även en del om falskmyntning, och ger också en kort beskrivning av dess historiska 

bakgrund. Hon nämner att samlare av romerska antikviteter kunde betala bra för bland annat 

konstverk från tidigare perioder såsom arkaisk grekisk skulptur och alldeles särskilt för mynt. 

Hon beskriver att falskmyntare både efterbildade gamla mynt av rent intresse för samlare, 

men även gångbara mynt. De täckte då myntens kopparkärna med ett tjockt lager silver. För 

att stoppa trafiken med de falska mynten utfärdades så småningom en lag om att kanterna på 

mynten skulle vara räfflade. Detta lärde sig dock förfalskare att ganska snabbt att imitera ge-

nom att fila kanterna på mynten. Cole nämner också att forna tiders britter var ganska tidiga 

med att anamma konsten att tillverka falska mynt genom att förgylla eller försilvra koppar-

mynt.
34

 Hon säger också att vissa förfalskade föremål har ett värde hos dagens samlare just 

därför att de är förfalskade. Ett exempel på detta är fornengelska köpebrev.
35

 

Petter Stenberg – en halländsk falskmyntare är en bok skriven av Bengt-Erik Olsson som be-

rättar historien om en individ som upprepade gånger gjorde sig skyldig för falskmyntning. 

Detta är som sagt en historia om endast en individ och boken innehåller till stort del huvud-

personens livsberättelse och inte så mycket om de rent rättshistoriska aspekterna på brottet. På 

så sätt har boken ingen större betydelse för denna undersökning, men den är ändå värd att 

nämna för att ge en bild av vad det är för typ av litteratur som finns att tillgå om problemom-

rådet.
36

  

En sista bok som är värd att nämna här är På lögnens väg, vilken är en populärvetenskaplig 

bok skriven av Ingemar Carlsson. Boken behandlar diverse förfalskningar. Emellertid är det 

återigen de ”stora” förfalskningarna vi kan se beskrivas här.
37

  

Som vi kan se är alltså forskningen kring förfalskningsbrottet inte vidare omfattande och när 

man intresserat sig för brottet är det stora spektakulära förfalskningar som stått i fokus. Ytter-

ligare exempel på förfalskningar som fått större uppmärksamhet är bl.a. Hitlers dagböcker 

vilket ju är en förfalskning som ligger närmare modern tid. Men det saknas forskning på mer 

ordinära förfalskningar.  

                                                           
33
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3. Bakgrund  
 

1800-talets Sverige var ett land i förändring. Förändringar skedde såväl på det politiska som 

på det sociala planet. Bland annat infördes en ny strafflag i Sverige år 1865.
38

 Därutöver in-

fördes också folkskolan i landet år 1842 som på sikt innebar att framförallt skrivkunnigheten 

ökade hos befolkningen från mitten av 1800-talet.
39

 Dessutom inträffade på 1800-talet en 

massiv befolkningsökning. Mellan åren 1750 – 1850 fördubblades i princip befolkningen i 

landet.
40

 Under 1800-talet fick också urbaniseringen sitt startskott. Sakta men säkert började 

människor flytta in till städerna. År 1860 bodde 12,7 % av befolkningen i tätort och år 1880 

hade den siffran stigit till 17,2 %.
41

 

För att ge en kort beskrivning av Visby på 1800-talet kan sägas att människorna i staden till 

största del livnärde sig på handel och därefter jordbruk som huvudsakligen drevs av köpmän 

och hantverkare som binäring. Utöver detta försörjde sig människor också genom hantverk 

och fiske. Av Visbys hantverkare var det endast ett fåtal specifika yrkesgrupper som anlitades 

av lantborna. Det mesta i avseende på hantverk tillverkades av folket på den egna gården eller 

så anlitade man kringflyttande hantverkare.
42

 

Vid början på 1800-talet hade begreppet turism ännu inte något inflytande hos svenskarna. 

Men med romantikens influenser i början på seklet öppnades ett nytt intresse för svensk natur 

och kultur. På Gotland började man i mitten på århundradet att arbeta med förbättringar i sjö-

förbindelserna till fastlandet, vilket ledde till nya och säkrare förbindelser som genererade en 

ökning av resenärer mellan ön och fastlandet. Det gjordes också i viss mån satsningar på att 

upprätta anordningar som exempelvis en trädgård och ett badhus, som skulle locka människor 

till Visby. Resultatet av allt detta blev att turismen från omkring år 1860 hade en betydande 

roll för Visbys ekonomi.
43

 

Den tidigare nämnda befolkningsökningen och begynnande urbaniseringen syns tydligt också 

i Visby. År 1860 bodde 5443 personer i staden. År 1880 hade en ökning skett till 6922 perso-

ner. Befolkningen ökade även under 1880-talet och år 1890 bodde 7102 personer i Visby.
44

 

I fråga om 1800-talets brottslighet i Sverige ökade den generellt sett från och med mitten av 

århundradet och ungefär ett sekel framåt, någonting som Svedin menar har att göra med 

nykriminalisering av vissa brott. När det fanns nya lagar att bryta mot blev resultatet också, 

ganska logiskt, fler lagföringar för brott. Svedin pekar på att politikerna således både skapade 

ny brottslighet, samtidigt som de bekämpade densamma med kriminalpolitiska åtgärder.
45
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Även brottskaraktären ändras över tid och många forskare menar, som sagt, att trenden går 

från våldsbrott mot lindrigare brott såsom stöld.  

Beträffande förfalskningsbrottet fanns det redan i 1734 års missgärningsbalk en del straffbe-

stämmelser kring förfalskningsbrottet. Dels angående den som förfalskade mynt, dels angå-

ende den som förfalskade någon annans namn eller skrifter. Dessa straffbestämmelser utveck-

lades dock ganska omfattande i och med 1864 års strafflag.
46

 Ett förslag om strafflagen lades 

fram 1862 och antogs 1864. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1865. I stora drag innebar den 

nya strafflagen bland annat att dödsstraffet fick minskad användning och att frihetsstraffet 

användes flitigare.
 47

  

För att bättre förstå vad förfalskningsbrottet egentligen innebar i juridisk mening kommer 

följande avsnitt i uppsatsen att behandla vad 1864 års strafflag sade om förfalskningsbrottet.  

3. 1 1864 års strafflag beträffande förfalskningsbrotten 

 

I 1864 års strafflag behandlades förfalskningsbrotten i 12 kapitlet. 12 kap. i strafflagen inled-

des med tre stycken lagparagrafer som behandlade förfalskning av allmänna handlingar. De 

två följande paragraferna, 4 och 5, behandlade förfalskning av enskilda handlingar.
48

 I 12 – 

17 paragrafen behandlades pengaförfalskning.
49

 Dessa tre olika kategorier av förfalsknings-

brott kommer här närmare att beskrivas efter vad lagen avsåg krävdes för att någon skulle 

dömas till förfalskningsbrott och vad som menas med de olika typerna av handlingar. Övriga 

paragrafer som är av mindre relevans för undersökningen berörs kort nedan, under ”3.1.4 Öv-

riga §§ i 12 kap. i strafflagen”.  

3.1.1 Allmänna handlingar  

 

Gällande förfalskning av allmänna handlingar behandlades dessa i 1 – 3 §§ i 1864 års straff-

lag. De allmänna handlingarna delades sedan in i två huvudgrupper, arkivhandlingar och ex-

peditionshandlingar.
50

 1 § i 12 kap. i strafflagen avsåg de handlingar som betecknades som 

arkivhandlingar medan 2 och 3 §§ avsåg de handlingar som betecknades som expeditions-

handlingar.
51

  

Arkivhandlingar innebär handlingar som producerats av en myndighet för att sedan bevaras 

hos vederbörande myndighet eller annan sådan.
52

 Arkivhandlingarna skulle för framtida sä-

kerhet och nyttjande bevaras och ha funktionen som ett ”yttersta bevisningsmedel”.
53

 I lagpa-

ragrafen beskrivs att det rör handlingar som är av typen ”någon domstols eller annan offentlig 

Myndighets dombok eller huvudprotokoll, Kronans räkenskapsböcker eller andra sådana 
                                                           
46
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handlingar eller skrifter, som till allmän nytta och efterrättelse äro”.
54

 Genom formuleringen 

”eller andra sådana handlingar eller skrifter” vidgas omfattningen ganska betydande från de 

exemplen som lagparagrafen beskriver och blir något diffus. Men paragrafen avsåg alltså i 

praxis alla handlingar där en offentlig myndighet varit inblandad i uppsättandet av handlingen 

och att handlingen hade egenskapen att den skulle förvaras som bevis av vad som passerat 

myndigheten eller åtgjort densamma.
55

 Dock kan sägas att det inte handlade om vilka hand-

lingar som helst som förvarades hos offentlig myndighet, utan sådana som var jämförligt med 

t.ex. huvudprotokoll. Det innefattar handlingar som enligt legitima författningar eller tjänste-

föreskrifter måste produceras av myndigheten i syfte att bevaras hos den producerande myn-

digheten, alternativt att författningsenligt överlämnas till en annan myndighet eller offentlig 

institution. Arkivhandlingarna skulle utgöra det yttersta bevismedlet om myndighetens befatt-

ning och de ärenden som det enligt förvaltningsrättsliga eller processrättsliga bestämmelser 

åligger respektive myndighets ansvar.
56

  

Så kallade renoverade handlingar är handlingar som skall sändas till en annan myndighet för 

förvaring, men där det ursprungliga exemplaret finns hos den myndighet som skapat hand-

lingen. Dessa handlingar skapades då de skulle kunna gälla som rätta arkivhandlingar om det 

ursprungliga exemplaret av någon anledning skulle komma bort. Av den anledningen innebar 

förfalskning av en sådan handling, till exempel underdomstolars domböcker, småprotokoll 

etc. att man dömdes efter 1 § i 12 kap.
57

 

Arkivhandlingar innebär alltså i korta drag en handling som tillkommit hos en myndighet, 

som också har syfte att bevaras hos en myndighet, dock inte nödvändigtvis den myndighet 

som producerat handlingen.
58

  

Förfalskningsbrottet avseende arkivhandlingar var fullbordat när man som brottsling skapat 

risken att någon skulle kunna ta en falsk handling för äkta. Om man till exempel tillverkade 

en från början rakt igenom falsk handling så inträffade själva brottet då man lade den falska 

handlingen i arkivet. Skulle den falska handlingen upptäckas innan detta skett, så straffades 

man inte för förfalskningsbrott.
59

 Begick man denna typ av förfalskningsbrott, och alltså 

dömdes efter 1 § i 12 kap. blev straffet mellan 4 och 8 års straffarbete.
60

  

De två nästföljande paragraferna i strafflagen, 2 och 3 §§, behandlade som tidigare nämnts så 

kallade expeditioner. Expeditioner var sådana handlingar som utgavs av myndigheter. Hand-

lingarna skulle ha producerats i bevisande syfte, för att ge kännedom om handlagda ärenden 

och deras behandling hos vederbörande myndighet eller om vissa förhållanden som antingen 
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varit relevanta i ett ärende, eller som registrerats eller protokollerats hos myndigheten till 

framtida bevisning.
61

 

I lagparagrafen för 2 § beskrivs att:  

”Har någon antingen förfalskat allmän handling, som är utgiven i Konungens namn, eller i Rikets 

Ständers eller deras Avdelningars, eller i domstols, Konungens Befallningshavandes eller annan of-

fentlig Myndighets, eller i särskild embets- eller tjänstemans uti ärende, som till hans embete eller 

tjänst hörer, eller å falsk skrift tillsatt eller annorledes förskaffat sig underskrift eller besegling, varmed 

sken av allmän handling däråt beredes[…]”.62
 

Dock var en förutsättning för att man skulle kunna tillämpa paragrafen i fråga att en verkligen 

befintlig auktoritets namn användes. Om man skrev en falsk handling i en påhittad auktoritets 

namn kunde man inte fällas för förfalskningsbrott.
63

 Skrev man däremot en handling i en 

verklig auktoritets namn, exempelvis Stockholm rådstugurätt, och skrev under med ett annat 

namn än den tjänstgörande magistratssekreterarens, fälldes man för förfalskning då man 

missbrukat Stockholms rådstugurätts namn som auktoritet. Man fälldes dock inte förrän man 

”gjort bruk” av den falska handlingen.
64

 Dessutom förutsatte lagen också att handlingen redan 

skulle vara utgiven om man skulle kunna dömas för förfalskningsbrott av en expeditionshand-

ling. Så kunde till exempel en person som i smyg gjorde en ändring i en färdigliggande och 

granskad men inte utgiven expeditionshandling, vilken då med andra ord skulle komma att 

ges ut i det förfalskade skicket, inte straffas. Vid den tidpunkten var nämligen handlingen 

varken arkiv- expeditions- eller enskild handling.
65

 Dömdes man enligt 2 § i strafflagen blev 

man straffad med straffarbete mellan ett till fyra år.
66

     

3 § är något speciell då den behandlade förfalskningsbrott som bedömdes vara av ringare slag 

och den som dömdes enligt denna paragraf fick således också ett mildare straff. För att dömas 

enligt denna paragraf istället för 2 § krävdes att handlingen, enligt vad som står i lagparagra-

fen var, ” av mindre vikt” samt att brottslingen hade använt handlingen i ett mindre samhälls-

skadligt syfte genom att ”sig eller annan forthjälpa, eller underhåll, sjukvård eller annan dylik 

förmån åt sig eller annan förskaffa”.
67

 Om något av dessa kriterier saknades dömdes brotts-

lingen enligt 2 §.
68

 Om bägge kriterierna uppfylldes och man dömdes efter 3 § blev man straf-

fad med straffarbete i högst ett år.
69
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3.1.2 Enskilda handlingar 

 

Handlingar av typen enskilda handlingar behandlades i 4 och 5 §§ i strafflagen. I 4 § behand-

lades handlingar som fungerade som bevis om rättighet eller befrielse från förbindelse.
70

 I 5 § 

beskrivs att det handlar om ” annan enskild handling” än de som omnämns i 4§.
71

 

De handlingar som omnämns i 4 § är köpebrev, testamente, kontrakt, skuldebrev, växel, in-

visning, kredit- eller kvittobrev och handelsbok med tillägget ”eller annan enskild handling 

som till bevis om rättighet eller befrielse från föbindelse tjenar”.
72

 I 5 § exemplifierar man 

med orlovssedel, betyg om frejd, fattigdom eller sjukdom men tillägger också ”eller annat 

dylikt”.
73

  

De slag av handlingar som innefattas i 5 § är med en bättre förklaring alla de handlingar som 

falskeligen är utfärdade eller förfalskade i enskild persons namn och som inte går att klassifi-

cera under 4 §.
74

  

Lagen förutsatte att de falska handlingar som avsågs i 4 § skulle vara av den egenskapen att 

om desamma varit äkta, i sådant fall lagligen skulle kunna verka till rättighetens erhållande 

eller fritagelse från den förbindelse som handlingen i fråga avsåg. Om detta resultat av hand-

lingen framgick av handlingen i sig själv, eller om det endast resulterade i detta i och med 

handlingens förening med en annan handling var obetydligt. Således kunde handlingen alltså 

innehållsmässigt vara av den karaktär som förutsätts i 5 § utan att därför dömas efter nämnda 

§. Exempelvis, om ett testamente är skrivet så att den av arvtagarna som är obemedlad skall få 

ta över boet, så blev den som falskeligen skrev ett intyg på sin fattigdom för att nå denna för-

mån straffad enligt 4 § och ej 5§, trots att det uttryckligen står betyg om fattigdom som exem-

pel i 5 §.
75

  

Dömdes man efter den 4 § blev straffet straffarbete i mellan 6 månader och 4 år, medan straf-

fet om man blev dömd efter 5 § endast blev straffarbete i maximalt 6 månader.
76

   

3.1.3 Pengaförfalskning 

 

Förfalskning av pengar behandlades i 12 till 17 §§.
77

 De inledande paragraferna, 12 och 13 

§§, avsåg förfalskning av mynt. 12 § syftar till att brottslingen efterbildat ett guld-, silver- 

eller kopparmynt. Detta skulle då ha skett på så sätt att gärningsmannen avsiktligt gjort en 

ansträngning att härma myntets allmänna yttre utseende. Det var inte nödvändigt att kopian i 

alla hänseenden var exakt lik originalet. Detta gällde både mynt och sedlar. Kriteriet för 

straffbarheten var att väsentliga och mer påtagliga kännetecken på myntet, eller sedeln, var så 

pass noggrant härmade att en annan person kunde bli bedragen att ta den falska pengen för 
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äkta efter att man ägnat den sådan uppmärksamhet som vanligen ägnas valutas kännetecken. 

Dessa kännetecken var exempelvis pappersslag (i avseende på sedlar), färg, form och dylikt. 

För att förfalskningen skulle vara brottslig krävdes också att myntet i fråga var giltigt, men det 

spelade ingen roll om det var inom- eller utomrikes giltigt. Ifrågavarande paragraf skiljde 

också på förfalskning mellan guld-, silver- och kopparmynt i avseende på bestraffning. Var 

det förfalskade myntet ett guld- eller silvermynt bestraffades brottslingen med straffarbete 

mellan fyra och åtta år. Var det emellertid ett kopparmynt som förfalskats blev straffet 

straffarbete mellan sex månader och två år.
 78

  

13 § avsåg falsk förändring av mynt. Detta genom till exempel filning eller klippning, eller att 

man på något sätt försökte ge ett mynt sken av att det skulle vara mer värt än vad det egentlig-

en var, exempelvis genom försilvring eller förgyllning av ett koppar- eller silvermynt. Att 

dömas efter 13 § innebar för brottslingen straffarbete mellan sex månader och fyra år. Det 

tillkom dock i både 12 och 13 §§ att om man ej brukat myntet, så kunde den omständigheten 

innebära att man kom undan med ett lindrigare straff. För bägge paragraferna gällde då ett 

straff som kunde minskas till hälften av det för brottet stadgade minimistraffet. För 12 § tilla-

des också att om omständigheterna var mildrande eller om man inte utgivit myntet så gällde 

ovannämnda villkor för minskning av strafftid. Detta innebar i praktiken att om omständig-

heterna ansågs vara så av domstolen, att ett lägre straff var aktuellt, att den minsta strafftiden 

för en enligt 12 § utfärdad dom kunde bli 2 års straffarbete för förfalskat guld- eller silver-

mynt och 3 månaders straffarbete för förfalskat kopparmynt, samt för 13 § 3 månaders 

straffarbete som lägsta strafftid.
79

  

Nästkommande paragraf i lagen, 14§, syftade till förfalskning av sedlar. Förfalskning av sed-

lar beskrevs i lagen som att brottslingen antingen hade efterbildat en sedel eller att man för-

ändrat en sedel genom att till exempel ta bort kännemärken på en sedel som upphört gälla så 

att den gav sken av att vara en äkta sedel. Att ändra en sedel i avsikt att få den att se ut att vara 

värd mer än originalvärdet innebar också att man begått förfalskningsbrott. För att tillämpning 

av ifrågavarande paragraf skulle kunna komma i fråga krävdes att sedeln varit utgiven av an-

tingen Svenska Riksbanken eller något annat av rikets allmänna penningverk, en annan stats 

bank eller ett enskilt in- eller utländskt penningverk samt att sedeln varit avsedd att vara all-

mänt giltig som pengar. Som tidigare nämnts krävdes inte att kopian var absolut lik originalet 

för att man skulle fällas för förfalskningsbrott. Förfalskningsbrottet enligt denna paragraf an-

sågs fullbordat i och med själva förfalskningsåtgärden. Dock kunde, liksom vad gällde mynt-

förfalskning, strafftiden minskas om man inte begagnat sig av den förfalskade sedeln. Nor-

malt var strafftiden fyra till tio års straffarbete. Uppfylldes kriteriet att man inte begagnat sig 

av sedeln kunde strafftiden sänkas till hälften av den för brottet stadgade minsta strafftiden, 

det vill säga i detta fall två års straffarbete.
80

    

15 § var något speciell. Den åsyftade personer som efterbildat eller förändrat en sedel eller ett 

mynt, men som inte gjort det i bedräglig avsikt. Det var alltså tvunget att av omständigheterna 
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framgå att förfalskningen skett utan sådan avsikt. Fälldes man enligt denna paragraf blev man 

dömd till böter på en summa av högst 100 riksdaler.
81

  

De sista två paragraferna som behandlade förfalskning av pengar, 16 och 17 §§, handlade inte 

om själva förfalskandet i sig utan om utprångling av falsk valuta, det vill säga att sätta falska 

pengar i omlopp genom att använda sig av dem som betalningsmedel eller på annat sätt ”ge 

ut” pengarna. Den första paragrafen av de två behandlade brottsligheten i att medvetet 

utprångla falska pengar. I lagparagrafen beskrivs att den som gör detta skall straffas så som 

om han hade gjort förfalskningen själv. Men vad menas då med att ”utprångla” pengarna? Det 

var faktiskt tillräckligt att man lämnat pengarna ifrån sig för att de skulle anses vara utprång-

lade. Pengarna behövde inte nödvändigtvis vara mottagna av en annan person. Sände man till 

exempel falska sedlar till någon annan i avsikt att betala en skuld, så hade man redan utgivit 

sedlarna, även om den som var adresserad som mottagare ännu inte tagit emot de falska peng-

arna. Emellertid var den som stod som mottagare av de falska pengarna tvungen att ta emot 

dem i tro att de var äkta. Det räckte då att mottagaren bara för ett ögonblick var inställd på att 

det var äkta pengar för att utprånglingen skulle vara fullbordad. Skulle detta inte vara fallet, 

blev brottet endast försök till utprångling. I detta fall, då man försökt lämna ifrån sig pengar-

na, men dess falskhet upptäckts innan det skett kunde straffet för brottet bli mildare. Straffti-

den för 16 § berodde, eftersom brottslingen straffades så som om han själv hade gjort för-

falskningen, på vad det var för typ pengar som man försökte lämna ifrån sig.
82

  

Den sjätte och sista paragrafen i ordningen, 17 §, i avseende på pengaförfalskning handlade 

också den, som tidigare nämnts, om utprångling av falsk valuta. Paragrafen i fråga avsåg en 

person som själv blivit lurad av falska pengar i tron om att de varit äkta, och sedan upptäckte 

detta förhållande, men ändå försökte använda eller lämna ifrån sig dem till någon annan. För 

detta straffades man med fängelse eller straffarbete i högst två års tid.
83

 

3.1.4 Övriga §§ i 12 kap. i strafflagen  

 

Här presenteras några av de paragrafer i 12 kap. i strafflagen som inte nämnts ovan. Dessa 

kommer inte att beskrivas lika utförligt som de här ovan, utan endast de viktigaste inslagen 

nämns. De två viktigaste paragraferna att lyfta här är 6 och 21 §§.  

6 § i 12. Kap. avsåg inte nödvändigtvis förfalskaren själv, utan den som begagnat sig av en 

handling (allmän eller enskild) med vetskap om att densamma var falsk. Det krävdes alltså 

inte att man själv stod bakom det praktiska förfalskandet. Det räckte med att man använde sig 

av en handling som man visste var falsk. Gjorde man detta dömdes man som om man själv 

hade förfalskat handlingen.
84

 

21 § är i nästan alla fall en del av domen och denna § avser förlust av medborgerliga rättig-

heter. Dömdes man efter vissa specifika paragrafer i 12 kap. dömdes man också efter denna 
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paragraf. Detta innebar att man förlorade sina medborgerliga rättigheter för alltid eller på be-

stämd tid.  

Övriga paragrafer i 12 kap. i strafflagen berörde också förfalskning av stämplar och märken, 

förfalskning och begagnande av falsk utländsk handling, förfalskning av rå och rör eller annat 

gränsmärke, märke beträffande vattenhöjd samt förberedelse till förfalskningsbrott.
85

 Ef-

tersom dessa typer av förfalskning inte dyker upp bland förfalskarna i denna undersökning 

utelämnas vidare beskrivning av de rättsliga omständigheterna kring dessa lagparagrafer.  

3. 2 Förfalskningsbrottet i förhållande till bedrägeribrottet 

 

Denna uppsats handlar förvisso om förfalskningsbrott, men det är av viss vikt i samman-

hanget att beskriva förfalskningsbrottet i förhållande till bedrägeribrottet. Detta då lagen var 

utformad på så sätt att om de kriterier för paragraferna om förfalskning av handlingar inte helt 

uppfylldes, så betydde det inte alla gånger att man gick straffri. Man kunde då istället straffas 

för bedrägeribrott. Exempelvis kunde förstörande av en expeditionshandling resultera i att 

man dömdes för bedrägeribrott.
86

 Detta är viktigt i sammanhanget då karaktären på brotten 

skiljer sig något åt, men gränsdragningen mellan förfalskningsbrottet och bedrägeribrottet 

ibland är tämligen hårfin.   

Richard Carlén gick i sin bok utförligt igenom samtliga paragrafer i 12 kapitlet i 1864 års 

strafflag.
 87

 I inledningen till kapitlet om förfalskningsbrotten skrev han att förfalskningsbrott-

et i själva verket endast var en särskild form av bedrägeri. Han menade att den enda väsentliga 

skillnaden mellan förfalskning och bedrägeri låg i de medel som brottslingen brukade för 

brottets genomförande.
88

 Även Ivar Agge beskrev skillnaden mellan förfalsknings- och be-

drägeribrotten som främst en fråga om tillvägagångssätt och de medel som brukades för att 

begå brottet. Han pekade på att det typiska angreppsobjektet för ett bedrägeribrott var annans 

förmögenhetsintresse, medan angreppsobjektet vid förfalskning var urkunderna (d.v.s. ex. 

handlingar) och funktionen hos dessa.
89

 Ett förfalskningsbrott behövde alltså inte alltid utföras 

med ekonomisk vinning som avsikt, medan detta var fallet för majoriteten av bedrägeribrot-

ten.  
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4. Undersökning 
 

I avsnittet 3.1 1864 års strafflag beträffande förfalskningsbrotten presenterades de olika för-

falskningsbrotten efter vad de innebar i rent juridisk mening. I detta kapitel kommer istället 

förfalskningsbrotten presenteras efter hur de kunde se ut i praktiken där de huvudsakliga upp-

gifterna kommer från det undersökta materialet från Visby rådhusrätt. 

4. 1 Förfalskningsbrottens omfattning 

 

I detta avsnitt kommer omfattningen av förfalskningsbrott under tidsperioden att redovisas. 

Först kommer statistiken över antalet förfalskningsbrott i hela landet under den undersökta 

perioden att redovisas. Detta följs av antalet förfalskningsbrott som utdömts i Visby rådhus-

rätt, det vill säga de fall som är huvudkällan för denna undersökning. Avsikten är att visa på 

hur vanligt förekommande brottet var i Visby i förhållande till samtliga förfalskningsbrott i 

hela riket. Statistiken presenteras i form av diagram som kommer att beskriva antal utdömda 

brott under perioden i hela landet och de brott som utdömts i Visby rådhusrätt.  

Innan statistiken för detta kapitel redovisas bör det nämnas någonting om den historiska 

brottsstatistiken. Förfalskningsbrottet är något speciellt i det statistiska avseendet. De siffror 

för hela landet som presenteras i detta kapitel är hämtade från Statistiska Centralbyråns data-

baser. Den statistik som presenteras i upplagorna för varje år kan vara lite problematisk att 

läsa. Många gånger stämmer inte antalet brott överens med antalet dömda personer. Detta 

förklaras dock logiskt med att en person kan begå flera brott, och att ett brott kan ha flera ge-

mensamma gärningsmän. Emellertid är det ibland en väldigt stor differens mellan antalet brott 

och antalet fällda personer just när det gäller förfalskningsbrotten. Ludvig Widell menade att 

detta berodde på att när det gällde förfalskning så var det nästan en regel att förfalskaren 

dömdes för flera brott samtidigt, vilket kunde resultera i en skillnad mellan antalet brott och 

antalet förbrytare.
90

 I undersökningen av Visbyförfalskarna finner vi 17 personer och 14 åtal 

vilket visar på den differens som kan uppstå. I detta fall beror det på att två av förfalsknings-

brotten haft två respektive fyra gärningsmän och att två av brotten hade samma gärningsman.      

Siffrorna avseende antalet brott som begåtts per år är räknade på det året domen föll. Emeller-

tid kan det ibland ta väldigt lång tid för ett åtal att resultera i en slutgiltig dom. Brottet kan 

alltså i själva verket ha begåtts året innan (ibland till och med mycket tidigare än så) den slut-

giltiga domen föll, vilket gör att siffrorna kan bli något missvisande. Exempelvis finns bland 

Visbyförfalskarna ett fall där brottet begicks 1883 och den första rannsakningen ägde även 

rum då, men domen föll inte förrän 1885.
91

 Detta torde dock inte ställa till några problem då 

det som eftersöks är antalet dömda brott under perioden vilket ger en aning om hur pass van-

ligt förekommande brottet var.  
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Diagrammen nedan visar antalet domar för förfalskningsbrott (det vill säga brotten i sig, och 

inte antalet sakfällda personer) per år i hela landet respektive vid Visby Rådhusrätt under den 

undersökta perioden. Diagrammen är utformade utifrån de år då domarna föll. Det kan alltså i 

vissa fall vara så att brottet i sig utfördes året innan, men att brottslingen inte blev dömd för-

rän påföljande år.  

Möjligtvis kan vissa avvikelser i statistiken förekomma. Detta beror bland annat på att i ett 

fall vid Visby rådhusrätt så prövades domen i Svea Hovrätt, men hovrätten beslutade att do-

men inte fordrade några ändringar. Således har jag valt att ha kvar den i statistiken.  

Börjar man med att se till de domar som fallit under respektive år i undersökningen i hela lan-

det, blir resultatet som följer:  

 
Källa: Statistiska centralbyrån, Historisk statistik, statistikserie: BISOS B Rättsväsendet 1830-1912  

Diagrammet visar på en uppgång i förfalskningsbrotten i slutet av 1860-talet, där 1868 är det 

år med flest antal domar (totalt 275 stycken det året). Vi ser sedan en minskning av brottet 

med vissa toppar på 1870-talet. Efter år 1878 sjunker brotten relativt kraftigt i förekomst.   
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Under den undersökta perioden 1865 – 1885 finner vi totalt 14 förfalskningsbrott som tagits 

upp till rättegång i Visby rådhusrätt. Antalet personer som blivit dömda under perioden är 17. 

I två av fallen var fler än en person inblandade i brottet. Det första av dessa två fall var år 

1869 då fyra män fälldes för falskmyntning.
92

 Det andra fallet var år 1885 då två personer, ett 

gift par, fälldes för förfalskningsbrott.
93

  

Statistiken för förfalskningsbrotten dömda i Visby rådhusrätt 1865-1885 ser ut på följande 

vis:  

 
1865 – 1885. Källa: Rådhusrätten i Visby stads arkiv, domböcker i brottmål, vol. A1C:16 – 38, 1865 – 1885, 

Landsarkivet i Visby.  

Diagrammet visar tydligt att förfalskningsbrotten har en kulmen i Visby år 1869. Medan det 

mellan år 1870 och 1875 inte finns en enda dom för förfalskningsbrott. Näst högst är siffran 

1881 – 82, där totalt två domar föll respektive år, vilket endast är hälften av de brott som 

dömdes år 1869.  

4. 2 Olika typer av förfalskning 

 

Här presenteras det undersökta materialet från Visby rådhusrätt. Förfalskningsbrotten delas in 

i och presenteras efter kategorier om vad det är som förfalskas. Detta kommer att ske i linje 

med de tre huvudkategorierna som beskrevs under 3.1 1864 års strafflag beträffande förfalsk-

ningsbrotten Det vill säga: förfalskning av allmänna handlingar, enskilda handlingar samt 

pengaförfalskning. Då det många gånger är samma förfalskningsobjekt i de olika brottmålen 

kommer inte alla förfalskningar att beskrivas detaljerat, då detta sannolikt skulle leda till upp-

repningar samt att det troligen skulle bli rörigt för läsaren (däremot finns en bilaga bifogad i 

slutet av uppsatsen där samtliga förfalskare, förfalskningsobjekt samt slutgiltig dom finns 

presenterat). Därför riktas fokus här mot att reda ut hur en eller ett par förfalskningar av re-

spektive art kunde te sig i praktiken, på vilket sätt förfalskaren gått till väga samt på att skapa 

en bild av hur rannsakningarna av förfalskningsmålen kunde se ut. Detta för att skapa en kla-

rare bild över hur förfalskningsbrotten kunde se ut i realiteten.  
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4. 2. 1 Förfalskning av allmänna handlingar 

 

Som tidigare nämnts var de allmänna handlingarna indelade i två grupper; arkivhandlingar 

och expeditioner. För att dömas för förfalskningsbrott kunde förfalskning av arkivhandlingar 

ske på tre olika sätt: 

1. Genom att tillverka en från början rakt igenom falsk handling. 

2. Genom förändring av en äkta handling genom exempelvis tillägg, utradering eller dy-

likt. 

3. Genom att förstöra en äkta handling.
94

  

Likaså kunde förfalskning av expeditioner ske på tre olika sätt:  

1. Genom att tillverka en från början rakt igenom falsk handling.  

2. Genom förändring av en äkta handling genom exempelvis tillägg, utradering eller dy-

likt. 

3. Genom att man överflyttar ett äkta namn eller sigill till en falsk skrift, genom till ex-

empel klistring, eller att man svikligen förmår den offentliga myndigheten att under-

teckna en falsk handling i tron om att den är äkta. Alternativt om man ovanför myn-

dighetens redan skrivna äkta underskrift på ett i övrigt rent papper inför falsk skrift.
95

 

Att förstöring av en expeditionshandling inte räknades till förfalskning på samma sätt som 

förstörande av en arkivhandling, hade helt enkelt att göra med att en expeditionshandling lätt 

gick att ersätta.
96

  

Bland Visbyförfalskarna finner man fyra fall och fem dömda personer för förfalskning av 

allmänna handlingar. Tre av dessa fem har blivit dömda enligt den paragraf som genererade 

ett mildare straff.
97

 Samtliga förfalskade allmänna handlingar var expeditionshandlingar. För-

falskningsobjekten i fråga var ett prästbetyg, två intyg om skottpenning, samt en vittnesstäm-

ning. De personer som blev dömda efter 2§, och alltså inte ansågs kunna dömas efter paragra-

fen som gav mildare straff, hade förfalskat intyg om skottpenning.
98

 Skottpenning var en be-

löning man kunde erhålla om man sköt särskilda typer av skadedjur, i de flesta fall vissa typer 

av rovdjur.
99

  

Som exempel på hur förfalskningarna kunde ske i praktiken kan sägas att det till stor del 

handlar om att använda sig av verkliga personers namn och skriva dessa på intyg utan veder-

börande personers vetskap. I ett fall hade till exempel förfalskaren använt sig av kommunal-

ordförandena för Anga respektive Kräklingbo sockens namn för att skriva intyg om dödandet 

av rovdjur. Personen som gjorde detta var en 19 årig man vid namn Johan Olofsson som hade 

förfalskat intyg om att han hade dödat rävar. Han hade också på ett intyg om dödandet av 4 
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hökungar ändrat intyget till att innefatta 6 hökungar. Detta skyllde han dock ifrån sig på en 

Lars Larsson, som för övrigt var den andra personen här som blev fälld för just förfalskning 

av intyg om skottpenning. Larsson hade redan påbörjat sitt straff för sitt brott när rannsak-

ningarna kring Olofsson ägde rum. Olofsson påstod att han hade sprungit på Larsson på vägen 

till lantränteriet där han skulle lämna in intyget angående dödandet av 4 hökungar, och att 

Larsson då hade sagt att intyget Olofsson hade i viss mån var oriktigt. Larsson hade erbjudit 

sig att rätta till det genom att skriva ett nytt. Enligt Olofsson var det då Larsson som hade 

gjort ändringarna så att det innefattade 6 istället för 4 hökungar, och att han skrivit till ett 

namn som inte hörde hemma på intyget. Olofsson hade sedan utan att kontrolläsa vad Larsson 

skrivit begivit sig till lantränteriet och erhållit sin belöning. Larsson menade, å andra sidan, att 

det Olofsson sade inte stämde, utan att han endast ändrat ett utryck som saknades i handlingen 

men att han inte ändrat handlingens ursprungliga utformning. Olofsson hade alltså vid skilda 

tillfällen falskeligen använt sig av andra personers namn för att skriva intygen som han sedan 

erhöll belöning för. I det ena fallet fanns ingen sanning i att han dödat några rävar, medan det 

i andra fallet handlade om ändring av antalet hökungar han dödat. På en av handlingarna hade 

Olofsson dessutom använt sig av en persons namn som vid vittnesförhör meddelade rätten att 

han inte ens var skrivkunnig. Olofsson blev slutligen dömd enligt 2§ i 12 kap. i strafflagen, 

och blev straffad med 6 månader straffarbete.
100

  

Brottslingarna bakom den vittnesstämning som förfalskades var ett gift par, Markus och Re-

becka Lacharias. Förhållandena kring denna förfalskning var tämligen komplicerade, och fak-

tum är att det inte framgår helt tydligt i rannsakningarna på vilket sätt den förfalskades och av 

vem. Deras 16-årige son var till en början misstänkt för förfalskningen. Det påstods nämligen 

av en rektor och en stadsfiskal att pojken redan erkänt förfalskningen. Under rannsakningen 

påstod däremot pojken att erkännandet blivit framtvingat under pinande och hot från rektorn. 

Detta kom att bli en stor del i utredningen. Emellertid friades pojken från anklagelserna och 

släpptes fri. Paret Lacharias hade tidigare varit inblandade i ett tvistemål med en Olsson som 

handlade om återlämnande av kvarhållet gods. Det verkar vara här som förfalskningsbrottet 

fick sitt uppsåt. Det var långa och många rannsakningar i detta mål och rannsakningarna bör-

jade redan 1883 och höll på till 1885, då paret slutligen fälldes för förfalskningsbrott. Vittnes-

stämningen innehöll nämligen ett namn som inte hörde hemma där. Även i detta fall, likt för-

falskningarna av skottpenning, har man använt sig av en verklig persons namn och skrivit det 

på handlingen utan dennes vetskap. Paret Lacharias dömdes för förfalskningsbrottet till 3 må-

naders straffarbete vardera.
101

  

Det prästbetyg som förfalskades blev bedömt att vara både en handling av mindre vikt samt 

att personen bakom förfalskningen använt handlingen för att på ett vis hjälpa sig själv. Nils 

Olsson, mannen bakom förfalskningen, var en 31 årig skräddargesäll som erkände att han 

själv skrivit det falska betyget i Kalmar och påstod sig ha gjort det av den anledningen att han 

ville dölja att han varit gift (han var änkling). Varför han ville göra detta framgår inte. Olsson 
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hade med andra ord skapat en rakt igenom falsk handling. Rådhusrätten dömde Olsson enligt 

3§ i 12 kap. i strafflagen till 2 månaders straffarbete.
102

  

Sammanfattningsvis var det alltså i praktiken så att man använde sig av verkliga personers 

namn för att skriva de handlingar som man sedan använde på olika sätt och i olika syften. Det 

behövde inte heller nödvändigtvis vara en rakt igenom falsk handling. Som vi ser i fallet med 

intyget angående dödandet av hökungar, där man utgick ifrån ett verkligen befintligt doku-

ment och gjorde ändringar i detta. Men det finns bland förfalskningarna här också en rakt ige-

nom falsk handling i form av ett prästbetyg. Avseende förfalskningen av intygen om skott-

pengar kan man ganska lätt dra slutsatsen att det handlar om ekonomisk vinning som bakom-

liggande motiv till förfalskningen. Något svårare att dra slutsatser om motiv är det gällande de 

övriga tre brottslingarna i denna kategori. Det som går att säga är dock att det var för person-

lig vinnings skull.  

4. 2. 2 Förfalskning av enskilda handlingar 

 

Förfalskning av enskilda handlingar kunde ske på samma tre sätt som förfalskning av expedit-

ionshandlingar. Alltså:  

 

1. Genom att tillverka en från början rakt igenom falsk handling.  

2. Genom förändring av en äkta handling, genom exempelvis tillägg, utradering eller dy-

likt. 

3. Genom att man överflyttar ett äkta namn eller sigill till en falsk skrift genom till ex-

empel klistring, eller att man svikligen förmår den offentliga myndigheten att under-

teckna en falsk handling i tron om att den är äkta. Alternativt om man ovanför myn-

dighetens redan skrivna äkta underskrift på ett i övrigt rent papper inför falsk skrift.
103

 

Hur förfalskningen av sådana här handlingar kunde se ut i realiteten kan vi se på exempel från 

Visbyförfalskarna. Bland förfalskningsbrotten från den undersökta perioden finner man 9 fall 

och 8 dömda personer för förfalskning av enskilda handlingar. 7 personer och 6 fall blev 

dömda enligt 4§ i 12 kap. i strafflagen. De enda två som blev dömda enligt den andra paragra-

fen avseende enskilda handlingar hade förfalskat orlovssedlar
104

. I övrigt är det flest skulde-

brev eller skuldesedlar
105

 som brottslingarna i denna kategori förfalskat.
106

 De flesta av dem 
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har gått tillväga på liknande sätt, och därför är inte en genomgång av varje förfalskning nöd-

vändig, utan endast de viktigaste dragen och exempel från brotten om hur en sådan förfalsk-

ning kunde gå till. 

Vad gäller de falska orlovssedlarna finner man allstå två män som dömts för förfalskning av 

sådan. I båda fallen kunde man inte bevisa att det var de själva som förfalskat handlingen, 

utan de dömdes för ”bruk av falsk orlovssedel”.
107

 Som tidigare presenterats dömdes man 

även för förfalskningsbrott om man använde sig av en handling som man visste var falsk. I de 

båda männens fall var det så, och på grund av karaktären hos handlingen dömdes de alltså 

enligt 5§. Hur förfalskningarna gick till i praktiken såg lite olika ut. Den första mannen, en 

Pehr Svensson Frisk, hade många historier kring den falska orlovssedelns egentliga ursprung. 

I vissa rannsakningar går det inte alltid att komma till rätta med vad som egentligen hänt. 

Detta är ett sådant fall. Svensson ljög kontinuerligt genom samtliga rannsakningar. Ändrade 

sin historia både angående den falska handlingens ursprung, men även om sitt eget ursprung 

vid flera tillfällen. Det var inte förrän vad som beskrivs som en ordentlig tillrättavisning av 

rätten, i samband med hot om att skicka fallet vidare till Svea Hovrätt, som Svensson berät-

tade om sitt egentliga ursprung. Vad gäller orlovssedeln och dess falska karaktär menade 

Svensson att den kommit i hans händer då han en tid tidigare befunnit sig i Stockholm på en 

krog med en bekant. Denne bekante till honom hade då glömt kvar denna orlovssedel som 

Svensson sade att han hade tagit med sig för att senare ge tillbaka till sin bekante, men inte 

träffat på honom någonting mer efter detta. Sanningsgraden i detta kan starkt betvivlas då 

Svensson ändrar både plats för detta möte och var den bekante hade lämnat kvar handlingen. 

Huruvida det ligger någon sanning i det eller om allting är en ren rövarhistoria är på gränsen 

till omöjligt att ta reda på. Det vi vet är dock att rätten ansåg Svensson skylig till förfalsk-

ningsbrott och dömde honom till 3 månaders straffarbete enligt 5§ i 12 kap. i strafflagen, då 

det ansågs att Svensson brukat en orlovssedel vars falska ursprung han med all sannolikhet 

hade vetskap om.
108

  

Den andre mannen, en Jonas Petter Sjöstedt, hade använt sig av sin gamla arbetsgivares namn 

på handlingen där det stod ”A.W.Wöhler”. Vad rannsakningarna dock förtäljde var att denne 

Wöhler i själva verket inte hade något namn som började på bokstaven a. Sjöstedt nekade till 

att han hade förfalskat orlovssedeln och menade att det var Wöhler som skrivit den, samt att 

Sjöstedt själv endast hade innehaft handlingen. Sjöstedt nekade således till sitt brott. Efter 

många rannsakningar kom dock rätten slutligen fram till att han var skyldig till brott. Man 

kunde dock inte styrka att han skapat en rakt igenom falsk handling. Emellertid dömde man 

att handlingen var falsk och att Sjöstedt torde haft vetskap om detta förhållande, samt att han 

faktiskt brukat den falska orlovssedeln. Således dömdes han enligt 12 kap. 5§ till 4 månaders 

straffarbete.
109
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Vad gäller förfalskning av skuldebrev är dessa brott utförda på ungefär samma sätt. Ett exem-

pel att lyfta är en man vid namn Karl Peter Norrby. Norrby arbetade som lärare och hade en 

hustru som var mycket sjuk. Enligt rannsakningsprotokollen menade Norrby att han på grund 

av tidigare skuldsättningar inte kunde försörja sig och frun ordentligt på sin lön. Samtidigt 

verkar även hustruns sjukdomstillstånd ha påverkat den ekonomiska situationen negativt. 

Norrby hade förfalskat fem olika skuldebrev vid olika tillfällen och på så vis erhållit pengar 

från Gotlands Enskilda Bank. De falska skuldebreven var skrivna av honom själv och han 

hade vid alla fem tillfällen använt sig av olika personers namn som underskrifter för borgenä-

rer, löftesmän och ibland även som låntagare. Norrby dömdes enligt 12 kapitlets 4 § att un-

dergå straffarbete i sex månader för varje förfalskad handling. Således blev alltså den slutgil-

tiga längden på straffarbetet två och ett halvt år.
110

   

De flesta förfalskningar av skuldebrev såg ut på liknande vis. Man använde sig helt enkelt av 

verkliga personers namn, utan tillåtelse och utan deras vetskap, för att skriva under som bor-

genärer, löftesmän och låntagare, för att själv få erhålla pengar hos banken.    

4. 2. 3 Pengaförfalskning 

 

Det enda fall av pengaförfalskning som finns bland domarna från Visby rådhusrätt, handlar 

om fyra män som tillsammans försilvrade ett kopparmynt.
 111

  Det är i princip omöjligt att 

säga vad som egentligen hände, och vem som egentligen hade skulden för vad, eftersom män-

nen under de väldigt långa och väldigt många rannsakningarna lägger mest energi på att 

skylla på varandra. Vissa drag ur deras historier stämmer dock till största delen överrens och i 

och med detta, samt att rätten granskade myntet, är den praktiska delen av förfalskningen 

möjlig att urskilja. Det vill säga på vilket sätt själva myntet förfalskats. Det som är svårare att 

avgöra är vem som stod för vilken del av den brottsliga handlingen.  

Vad som går att reda ut via domboksmaterialet är att det fyra schilling bancomynt som män-

nen dömdes för att ha förfalskat blev försilvrat (myntet var ursprungligen i koppar) med hjälp 

av kvicksilver och salpetersyra för att ge myntet intrycket av att vara värt mer än dess egent-

liga värde. De gemensamma drag man hittar i de åtalades berättelser vittnar också om att 

myntet investerades i brännvin på en krog belägen i Visby. Det är också här som värdinnan på 

krogen upptäcker att myntet är falskt.
112

  

Det visade sig också att ytterligare ett mynt blivit förfalskat i samband med det första. Vem 

som egentligen varit den drivande bakom förfalskningarna verkar vara svårt att avgöra. Det 

som går att avgöra är dock att fyra män varit inblandade i brottet på mer eller mindre avgö-

rande sätt. På grund av att deras historier skiljer sig åt avseende vem som till exempel inhand-

lade salpetersyran och kvicksilvret på apoteket, samt vilka som var med när själva försilvring-

en ägde rum är det otroligt svårt att avgöra vem som egentligen bär det största ansvaret. Två 

av personerna, Magnusson och Wessman, försöker att ge en tredje person, Engström, den 
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största skulden. Emellertid blev inte han dömd efter samma paragraf i strafflagen som skulle 

peka på att han skulle ha utfört själva förfalskningen.
113

  

Domen föll i vilket fall som helst den 6 februari år 1869 och blev för de fyra männen:  

Engström och Blom – dömdes enligt 12 kap. 16 § i strafflagen för utprångling av falskt mynt 

till 6 månaders straffarbete vardera.   

Wessman och Magnusson – dömdes enligt 12 kap. 13 § i strafflagen för förfalskning av 

mynt.
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5. Diskusson 

 

1800-talets Sverige kännetecknas av samhällsförändringar. En befolkningsökning som i det 

närmaste fördubblade befolkningen mellan år 1750-1850 inträffade, samtidigt som en begyn-

nande urbanisering och industrialisering ägde rum. Även på det politiska planet skedde för-

ändringar i form av att bl.a. en ny strafflag trädde i kraft år 1865. Hur kan dessa förändringar 

ha påverkat förfalskningsbrottets förekomst och karaktär?  

Dels innebar förändringarna i samhället att människor blev mer rörliga, vilket också skapade 

en ökad möjlighet till att vara anonym. Dels ledde den ökade befolkningen i städerna till för-

svårade möjligheter att upprätthålla kontroll. Således blev risken att arresteras för vissa brott i 

städerna mindre. Samtidigt påverkade även denna faktor möjligheten att röra sig anonymt 

inne i städerna.  

Minskad kontroll och ökad möjlighet till rörlighet och anonymitet påverkar också möjlighet-

erna till att kontrollera riktigheten i underskrifter och dylikt. Tecken på att dessa faktorer på-

verkade förfalskningsbrottet kan vi se på det prästbetyg och en av de orlovssedlar som stude-

rats i denna undersökning. Båda dessa två handlingar var nämligen tillverkade på annan ort. I 

fallet med orlovssedeln hade man dessutom i rätten problem med att reda ut både orlovsse-

delns ursprung och gärningsmannens ursprung.  

I relation till ovanstående kan man också diskutera hur stort eller litet det eventuella, och tro-

liga, mörkertalet kan ha varit vid ett brott av denna karaktär. Förmodligen var vissa av för-

falskningarna väldig skickligt gjorda. Dessutom finns antagandet att det inte alltid gick att 

kontrollera underskrifter och liknande, som i sin tur gör det svårt för rätten att fälla någon för 

förfalskning då man inte kan styrka att underskriften verkligen var falsk. I sig är detta också 

tecken på hur den ökade möjligheten till anonymitet och minskad möjlighet till kontroll på-

verkade förfalskningsbrottet.   

Vi kan härmed se att förfalskningsbrottet till synes är ett brott som möjliggörs mer då nya 

tider förändrar såväl samhälle som människor. Som vi sett säger också den tidigare forskning-

en att nya tider ger upphov till nya brott. Samtidigt såg vi även att den tidigare forskningen 

pekade på att inträdet av det moderna samhället förde med sig nya konsumtionsvaror som 

således också innebar att det fanns mer att stjäla. Stölderna i städerna påverkades alltså av de 

nya tiderna. Sätter vi förfalskningsbrottet i relation till stöldbrottet finns vissa liknande drag 

mellan brotten. Stöld innebär att man tillägnar sig någonting som inte är ens eget, vare sig det 

är ett föremål eller pengar. Förfalskningsbrottet innebär i stora drag samma sak. Undersök-

ningen som här är gjord pekar på att majoriteten av förfalskningarna i Visby skedde med av-

sikt på ekonomisk vinning. Det vill säga, de tillägnande sig ekonomiska resurser som inte var 

deras att ta eller få. Att motiven bakom förfalskningarna i de flesta fall gjorde med ekonomisk 

vinning som avsikt ser vi genom det höga antal skuldebrev som förfalskats, och även på inty-

gen om skottpenning samt pengaförfalskningen.  

Om man ser på förfalskning som en typ av stöld, emellertid med nya metoder, kan man även 

sätta det i relation till den statistik som presenterats i uppsatsen. Där ser vi att både vad gäller 
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hela landet och Visby, är förfalskningsbrotten flest i slutet av 1860-talet. Detta innebär att det 

i viss mån följer den trend som stöldbrottskurvan gör. Slutet av 1860-talet kännetecknades, 

som tidigare nämnts, av nödår som genererade hungersnöd som i sin tur ledde till en ökning 

av stöldbrotten. Det uppkom så kallad nödbrottslighet. Man kan då ställa sig frågan om även 

förfalskningsbrottets kulmen under denna period kan ha påverkats av detta? Ser vi till de för-

falskningsobjekt som uppträder från Visby under denna period finner vi dels pengaförfalsk-

ningen, dels också förfalskningar av intyg om skottpenning. Samtliga dessa förfalskningar 

tyder på att människorna bakom brotten utfört dem för att tillägna sig ekonomiska resurser. 

Detta skulle kunna tyda på samma mönster som stöldbrottet. Att förfalskningar ökar i antal 

under svåra tider. En undersökning som sträcker sig över en längre period hade kunnat visa 

om denna hypotes möjligen stämmer, eller om detta endast är ett sammanträffande. Det bästa 

hade då också varit att undersöka denna relation mellan brotten under första världskrigets år, 

då den perioden också kännetecknas av svåra tider och en ökning av stöldbrottsligheten.  

Ytterligare en av 1800-talets förändringar är att folkskola införs i Sverige. Folkskolan innebär 

också en samhällsförändring som kan vara av vikt att ta upp i sammanhanget. Genom folksko-

lans införande ökar framförallt skrivkunnigheten i landet. Vad detta innebär för möjligheterna 

till ett brott som förfalskning säger nästan sig självt. Det är svårt att förfalska en handling utan 

läs- och skrivkunnighet. Öppnas denna kunskap för fler människor är det föga förvånande att 

det sedan kommer användas i brottsliga avsikter. Således har vi här ytterligare ett tecken på 

att nya tider och samhällsförändringar generar nya brott. 

Vad gäller syftet bakom förfalskningar, har redan nämnts att tänkbara bakomliggande motiv 

är ekonomiska motiv. Med hög sannolikhet är detta det allra vanligaste motivet. Att man be-

går brott med ekonomisk vinning som mål kan bero på flera faktorer. Ovan har det diskuterats 

om det för ren överlevnads skull görs i svårare tider. Ett ganska tydligt exempel finner vi 

också bland förfalskarna från Visby, där en Karl Norrby vid flera tillfällen förfalskat skulde-

brev. I protokollen beskrivs att Karl arbetade som lärare och att han hade en hustru som var 

mycket sjuk. Han uppgav själv i rannsakningarna att han på grund av tidigare skuldsättningar 

inte kunde gå runt på sin lön som lärare. Här kan man tänka sig att Karl såg förfalskningen 

som en klipsk sista utväg att få ordning på ekonomin som, enligt vad protokollen antyder, 

påverkades mycket negativt av både tidigare skuldsättningar och även hustruns sjukdom. Här 

kan man kanske säga att Karl hade en form av personlig ”nödtid”, och förklarar ganska väl 

hans val av kriminell handling.  

I ett av de studerade fallen har vi ett klart uttryckt motiv, nämligen det prästbetyg som förfals-

kats. Gärningsmannen sa att han förfalskat detta på grund av att han, som var änkling, ville 

dölja det faktum att han varit gift. Varför detta på något vis skulle gynna honom är oklart. 

Ibland kommer man dock inte längre än så vid sådana här typer av studier. Han förklarar inte 

mer utförligt varför det skulle vara till hans fördel att dölja den informationen om sig själv, i 

alla fall inte vad som går att läsa i rannsakningsprotokollet. Rätten verkar inte heller vara in-

tresserade av att reda ut det. Ointresset från rätten är kanske inte helt oväntad dock, då deras 

intresse ligger i att bevisa att ett brott har begåtts samt att utdöma straff åt personen. Därutö-

ver var inte detta ett speciellt allvarligt brott (kan ses på den korta strafftid han fick), någon-
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ting som troligen också påverkat varför rannsakningsprotokollen kring detta brott är relativt 

kortfattat. 

Tidigare historisk brottsforskning tenderar att i mångt och mycket intressera sig för den 

grövre brottsligheten såsom mord och barnamord. Förfalskning är ett brott som hamnat utan-

för den historiska brottsforskningens fokus, och därför är det svårt att efter en undersökning 

på denna nivå dra några egentliga slutsatser. Den tidigare forskning som finns på förfalsk-

ningsbrott är starkt inriktad på större och mer spektakulära förfalskningar, mestadels från 

konstens och litteraturens områden. Brottslingarna i denna undersökning kan däremot sägas 

vara småkriminella. De är inga mästerförfalskare och vi ser heller inte några spektakulära 

eller storslagna brott. Emellertid tyder undersökningen på ett par möjliga slutsatser.  

Till att börja med kan vi se att det i undersökningen ganska tydligt framgår att de flesta för-

falskningsbrotten som studerats här gjorts med ekonomiska motiv. Man kan också se att för-

falskningsbrottet är ett brott som hör hemma i nyare tid, då brottet på sätt och vis möjliggörs 

via de förändringar som sker i samhället från mitten av 1800-talet. Det går även att konstatera 

att mer forskning krävs rörande brottstypen. Ytterligare forskning som studerar exempelvis 

fler och större geografiska regioner, förhållanden mellan stad och landsbygd och över längre 

tidsperioder skulle generera fler svar. Man skulle då exempelvis via sådana undersökningar 

kanske få vidare stöd för hur brottet utvecklas i takt med att samhället utvecklas, samt om och 

i så fall hur brottet förändras. I fråga om samhällsutveckling och dess påverkan på brottsut-

veckling är förfalskningsbrottet ett synnerligen relevant brott att studera.  
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6. Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen behandlar förfalskningsbrott under perioden 1865 – 1885 med fokus på 

förfalskningsbrott utdömda vid Visby rådhusrätt. Förfalskningsbrott är någonting som är rela-

tivt förbisett i den historiska brottsforskningen, vilken övergripande tenderar att behandla 

grövre brott eller studier i brottsutvecklingens karaktär och volym. Den forskning och littera-

tur som emellertid finns om förfalskning behandlar till stor del förfalskningar av mer spekta-

kulärt slag hämtat mestadels från konstens och litteraturens områden. Denna uppsats tar istäl-

let fasta på mer ordinära, vardagliga förfalskningar. Syftet är att undersöka förfalskningar 

utifrån dels vad det var som förfalskades, dels hur vanligt förekommande brottet var. Intent-

ionen med detta är att i viss mån skapa en bild av ett brott som är något negligerat i forskning-

en. Huvudkällan för undersökningen är domböcker från Visby rådhusrätt från den undersökta 

perioden. Där finner man 14 fall av förfalskning och 17 sakfällda personer mellan år 1865 – 

1885. 

Resultaten från undersökningen pekar på att förfalskningsbrottet är ett brott som hör hemma i 

nyare tid och som på något sätt kan sägas ha möjliggjorts via de samhällsförändringar som 

1800-talet förde med sig. Det visar sig också att de flesta förfalskningarna gjordes med eko-

nomisk vinning som huvudsakligt syfte, samt att det inte var några spektakulära typer av för-

falskningar som förbrytarna från Visby ägnade sig åt.  
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Bilaga 
Här finns ett register över de personer som blivit dömda för förfalskningsbrott i Visby rådhus-

rätt under den undersökta perioden. Ålder, yrke och civilstatus, förfalskningsobjekt (d.v.s. vad 

de hade förfalskat) samt vilken dom de fick och vilken paragraf i strafflagen de dömdes efter 

finns presenterat. Under övriga anmärkningar finns sådant som har direkt anknytning till an-

tingen personen eller till brottet, som anses vara av vikt att presentera för att få en bättre bild 

av personens eller brottets karaktär.  

 

 

Namn 

 

Ålder, yrke 

och civilsta-

tus 

 

 

Förfalskningsobjekt 

År för dom, 

samt slutgil-

tig dom och 

straff 

 

Övriga anmärk-

ningar 

Nils Olsson 31 år. Skräd-

dargesäll. 

Änkling. 

Prästbetyg. Dömdes år 

1865 enligt 

12 kap. 3§ 

till 2 måna-

ders 

straffarbete. 

 

Pehr  

Svensson 

Frisk 

52 år. Före 

detta artille-

rist. Änkling. 

Orlovssedel. Dömdes år 

1868 enligt 

12 kap. 5 

och 6§§.   

 

Ferdinand 

August 

Wessman 

20 år. Sjöman. 

 

Mynt. Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 13 

och 21§§. 6 

mån 

straffarbete. 

 

Johan  

Magnusson 

37 år. Murare. 

Gift.  

Mynt. Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 13 

och 21§§. 6 

månader 

straffarbete.  

 

Petter  

Wilhelm 

Engström 

24 år. Besk-

rivs i proto-

kollen endast 

som ”före 

detta fäst-

ningsfånge”.  

Mynt. Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 16 

och 21§§. 6 

månader 

straffarbete. 

 

Carl Fredrik 

Blom 

36 år. Före 

detta kronoar-

betskarl. Gift. 

Mynt.  Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 16 

och 21§. 
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Jonas Petter 

Sjöstedt 

39 år. 

Arbetskarl. 

Orlovssedel. Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 5 

och 6§§. 4 

månader 

straffarbete. 

Lars Fredrik 

Larsson 

32 år. Arbets-

karl. Gift med 

3 barn.  

Intyg om skottpenning Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 2 

och 21§§.  

 

Johan Petter 

Olofsson 

19 år. Hus-

bondeson. 

Ogift. 

Intyg om skottpenning Dömdes år 

1869 enligt 

12 kap. 2 

och 21§§.  

 

Johan Peter 

Johansson 

52 år. Hem-

mansägare. 

Änkling. 

Skuldesedel Dömdes år 

1876 enligt 

12 kap. 4 

och 21§§.  

 

Erik Peter 

Hejdenberg 

64 år. Hem-

mansägare.   

Skuldebrev/skuldesedlar Dömdes år 

1878 enligt 

12 kap. 4, 6 

och 21§§. 9 

månaders 

straffarebete.  

 

Sedermera 

även år 1879 

enligt 12 

kap. 4, 6 och 

21§§. till 6 

månader 

straffarbete 

för varje 

förfalskning, 

sammanlagt 

3 år. 

Hejdenberg blev 

vid två tillfällen 

dömd för för-

falskningsbrott. 

Det andra brottet 

uppdagades när 

han redan påbör-

jat straffet för det 

första brottet. 

Man drog då vid 

andra bestraff-

ningen bort den 

redan avsuttna 

strafftiden.  

Karl Peter 

Norrby 

47 år. Skollä-

rare. Gift med 

3 barn (varav 

dock endast en 

dotter fortfa-

rande levde).  

Skuldebrev/skuldesedlar.  Dömdes år 

1881 enligt 

12 kap. 4 

och 21§§. 6 

månader 

straffarbete 

för varje 

förfalskning, 

sammanlagt 

2,5 år.  

 

Johannes 

Peter  

Magnusson 

17 år. 

Skomakarlär-

ling 

Kvitto/räkning Dömdes år 

1881 enligt 

12 kap. 4 

och 21 §§ 
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Karl Johan 

Fohlin 

35 år.  

Hemmansä-

gare. 

Gift med två 

barn. 

 

Skuldesedel. Dömdes år 

1882 enligt 

12 kap. 4 

och 21§§. 10 

månader 

straffarbete. 

 

Mårten Au-

gust Peters-

son 

28 år. Hem-

mansägare 

Bevis. Dömdes år 

1882 enligt 

12 kap. 4, 6 

och 21§§.  

 

Markus 

Lacharias 

Ålder framgår 

ej. Handelsbi-

träde. Gift. 

Vittnesstämning. Dömdes år 

1885 enligt 

12 kap. 3 

och 6§§. till 

3 månaders 

straffarbete. 

Uppgifter om 

ålder saknas på 

båda Lacharias. 

Dock hade de en 

16 årig son, så de 

torde inte vara 

yngre än 35, lågt 

räknat.   

Rebecka 

Lacharias 

Varken ålder 

eller yrke 

framgår. Gift. 

Vittnesstämning. Dömdes år 

1885 enligt 

12 kap. 3 

och 6§§. till 

3 månaders 

straffarbete. 

Uppgifter om 

ålder saknas på 

båda Lacharias. 

Dock hade de en 

16 årig son, så de 

torde inte vara 

yngre än 35, lågt 

räknat.   

 


