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På Ålems krog 

Det var den 12 februari 1664 och prostetinget i Ålem var äntligen över. Prosten hade 

under dagen mött bygdens representanter för att försäkra sig om att de samlade in 

prästerskapets tionde i enlighet med de lagar och förordningar som gällde. Men nu 

hade själasörjaren begivit sig av hemåt och bönderna kunde under mer uppsluppna 

former samlas på krogen i Ålem för att värma sig och dricka öl. Det fanns alltid en god 

anledning för att dricka öl. Var det inte bröllop, dop, begravning, marknad eller slåtter 

så kunde även ett prosteting duga. 

I en av kamrarna hade rättaren Anders Bengtsson och några av hans kamrater slagit 

sig ner och stämningen blev alltmer munter i takt med att nivån i öltunnan sjönk. Det 

såg ut att bli en gemytlig afton i goda vänners lag. 

Plötsligt öppnades dörren och en ny gäst kom in från vinterkylan. Det var Inge Nilsson 

från Häggemåla1, en välbekant man i socknen; bonde, sexman2 och kyrkoföreståndare. 

Såsom sexman var han en av socknens ordningsmän som skulle se till att det socken-

stämman beslutat genomfördes. Men han skulle också övervaka sockenborna och rap-

portera all slags ogudaktighet och lössläppthet till prästen. Något gott föredöme var 

han emellertid knappast utan var väl känd för sitt dåliga ölsinne och sitt trotsiga sin-

nelag. 

Inge var en fåordig man som inte sökte sällskap och slog sig därför ner ensam vid ett 

bord med en kanna öl. Inne i den andra kammaren fick han syn på Anders Bengtsson 

och hans följe. Inge kunde inte tåla den karlen. Inte sedan den där gången när Anders 

hade försökt sätta sig på honom och förmå honom att skjutsa den nyblivna piratänkan 

Hamilton på Strömsrum där Anders tjänade som rättare. Inge hade ingen skjutsplikt 

och tog inga order av Anders Bengtsson. Inte ens hästen hade han velat låna ut. 

Plötsligt ropade Anders på honom och undrade om han inte ville komma och sätta sig 

vid deras bord. Inge muttrade något ohörbart. Varför skulle han behöva gå till dem. 

Den där rättaren trodde han var lite förmer. Men ölen hade gjort Inge modig och efter 

en stund reste han sig upp och gick in till Anders Bengtsson. Mera öl skulle det bli och 

sedan var det dags att få hedern återupprättad. 

 
1 Inge Nilsson är min fmff ffmm fff. 
2 Sexmännen var av sockenstämman valda ordningsmän. Det fanns sex i varje socken. Deras uppgift var att för-
valta tiondet och bevaka att det sockenstämman beslutat också genomfördes. De hade också ofta ansvar för 
underhåll av de kyrkliga byggnaderna. De skulle också rapportera ogudaktigt leverne till prästen. Sexmännen 
var i regel väl betrodda och aktade sockenbor. 



 

Karta över Ålems socken från 1700-talets början. Inge Nilsson kom från Häggemåla som låg i 

socknens sydvästra del. Krogen låg i Ålem. Huruvida krogen i Kaggetorp var en annan krog 

är oklart. 

 

 

 

 

 



 

 

Heder och ära 

Innan vi tar del av vad som egentligen hände den där vinterdagen på Ålems krog, så 

kan vi fråga oss vad det var för ett samhälle som Inge Nilsson och Anders Bengtsson 

levde i. 

1600-talet går inte att föreställa sig utan religionen. Den var ett fundament varpå hela 

samhället vilade. Gud, djävulen och makterna var något ständigt närvarande som inte 

gick att tänka bort. Och det var en straffande och småsint Gud. Att inte döma synden 

kunde leda till att Gud straffade hela landet med krig, pest och missväxt som följd. Det 

hade man ju sett bevis på många gånger. Så det låg i allas intresse att avslöja och be-

straffa varandras synder. 

Dessa föreställningar, som befann sig i gränslandet mellan ideologi och mentalitet, fick 

under 1600-talet ett starkt genomslag även i rättsväsendet. Domstolarna bortsåg allt-

mer från gammal praxis och sedvänja, för att i stället döma strikt efter lagens bokstav, 

i många fall efter Mose lag. Det växte fram ett bokstavstroget övervakningssamhälle 

där minsta lilla felsteg skulle rapporteras. Särskilt intresserade sig överheten för sed-

lighetsbrott, det vill säga allt sexualliv utanför äktenskapets ramar, framför allt um-

gänge före äktenskapet, olika former av otrohet och tidelag. Periodvis intensifierades 

också jakten på häxor som inte bara ägnade sig åt dum vidskepelse längre, utan ansågs 

stå i förbund med djävulen. 

Att tiden också präglades av långvariga krig och utskrivningar, liksom återkommande 

epidemier och missväxter gjorde förstås inte tillvaron enklare att hantera eller förstå. 

Sverige må ha varit en europeisk stormakt, men för stora delar av befolkningen var 

det en ödesmättad tid. 

1600-talet var också en tid för heder och ära, förmodligen en återstod av en medeltida 

tankevärld. Minsta lilla oförrätt kunde förvandlas till en kamp på liv och död när man 

skulle försvara sitt anseende och sin plats i den ibland tydliga, men ofta ganska så 

oklara och outsagda, hierarki som rådde i lokalsamhället. 

Om det ville sig väl gjorde man upp på tinget som var en flitigt nyttjad arena för den 

som ville försöka få upprättelse och återställa balansen. Att trösklarna dit var låga 

framgår tydligt av rättegångsprotokollen som, ofta mustigt och detaljrikt, redovisar 

hur människor anmälde varandra för såväl stort som smått. Men det var inte alls ovan-

ligt att man i stället löste konflikten med våld på krogen, marknaden, utmed kyrkvä-

gen eller på något av tidens alla kalas. Det var en tid då knytnäven, käppen och kniven 

kom till användning betydligt oftare än idag. Numera riskerar ungefär 1 av 100 000 att 



mördas. Det finns forskning som tyder på att det på 1500-talet handlade om 55 av 

100 000. På 1600-talet minskade det dödliga våldet något, men det begicks ändå 10 till 

30 gånger fler mord per invånare än idag. Sverige präglades ännu av så mycket våld 

att det finns goda skäl att kalla det för ett våldssamhälle. 

 

Det dödliga våldet i Sverige från sent 1500-tal till omkring 2000. (Antal mördade/dräpta per 

100 000 invånare) 

 

Brottskategorier vid Stranda häradsrätt 1618-1699 (%) 



Våldsbrott var det näst vanligaste brottet på 1600-talet och stod för närmare 20% av 

alla fall, endast överträffat av sedlighetsbrott. Så gott som alltid var det män som 

dräpte män, även om kvinnor ibland förekom i misshandelsfall. 

Ofta kan man se ett tydligt samband mellan våldsbrott och alkoholförtäring. I drygt 

hälften av alla dråp omtalas alkohol som en omständighet. Skådeplatsen för våldsbrot-

ten var ofta ett kalas eller en krog där männen drack sig alltmer berusade. Till slut 

drogs någon gammal oförrätt fram, grälet var snart ett faktum och så plötsligt drog 

någon kniv. 

När ölet flödade öppnades dammluckorna för gammalt groll. Alkoholen kan därför 

många gånger ha varit den utlösande faktorn. Men under ytan fanns en nedärvd men-

talitet präglad av heder och ära, en långt utvecklad känslighet och en påtaglig ovilja 

att släppa taget om gamla oförrätter. Det var inte ovanligt att konflikter pågick i år-

hundraden och ärvdes mellan generationerna. Till detta kan läggas personliga egen-

skaper som kunde vara skillnaden mellan en knytnäve och en kniv. 

Även om böter var det vanligaste straffet så fanns det brott där dödsstraff var föreskri-

vet, exempelvis vid dråp. Mose lag gällde: ”Den som slår ena människo så att hon dör 

han skall döden dö.” Vid förmildrande omständigheter kunde man bli benådad i 

högre instans och straffet omvandlades då till höga böter i kombination med att stå 

uppenbar skrift i kyrkan. Man skulle också betala pengar till de efterlevande för att i 

någon mån gottgöra de drabbade. 

1600-talet var sammanfattningsvis ett tämligen mörkt århundrade i Sveriges historia. 

Låt vara att det skedde viktiga förbättringar av rikets organisation och myndighetsut-

övning, men för det stora flertalet handlade det om en tid av krig, förlorade söner på 

slagfältet, återkommande missväxter och epidemier, samt en tid av lättkränkthet, våld, 

misstänksamhet, skvaller och angiveri. Det är mot den bakgrunden vi ska se Inge Nils-

sons och Anders Bengtsson möte på Ålemskrogen vintern 1664. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

På Stranda häradsting den 30 september 1664 

Den 30 september 1664, drygt sju månader efter att Inge Nilsson och Anders Bengtsson 

druckit öl på Ålems krog, samlades Stranda häradsrätt till höstting i tingshuset strax 

söder om kyrkan i Mönsterås. Fram trädde änkan Ingrid Persdotter och Simon Ingess-

son och anklagade fru Brita Margareta Hamiltons rättare Anders Bengtsson för att ha 

slagit deras make och far Inge Nilsson två gånger i huvudet med en hammare på 

Ålems krog den 12 februari, så att han 8 veckor senare blev död. 

Rätten började genast utreda omständigheterna kring det som hänt och kallade in vitt-

nen. Först ut var Olof Persson i Skeppentorp som var häradets nämndeman och be-

traktades som en trovärdig man.3 

Olof Persson berättade att de hade samlats på Ålems krog efter prostetinget. Förutom 

han själv var det rättare Anders Bengtsson, Per Nilsson i Tålebo och Håkan Svensson 

på Strömsrum som slog sig ner ensamma i en kammare med en kanna öl. 

En stund därefter kom Inge Nilsson som sedan länge varit arg på Anders Bengtsson 

efter att han en gång blivit uppmanad att ge fru Hamilton på Strömsrum hästskjuts. 

Inge satte sig ner ensam på en bänk och köpte sig en kanna öl. De hade då frågat Inge 

om han inte ville komma och sätta sig vid deras bord, ”hwar till han intet mycket swa-

rade”.  

Men så snart Inge hade druckit ölkannan hade han kommit på andra tankar och gått 

och satt sig hos dem och sagt: ”fåår iagh sittia hooss digh Anders Bengtsson?”, varpå 

Anders vänligt hade svarat ”Rätt giärna”.  

Inge tog då upp pengar och ville köpa ännu en kanna öl, men Anders Bengtsson sva-

rade att det inte behövdes och att de först ville dricka upp det öl de redan betalat för.  

Inge ville emellertid inte ta av deras öl utan började snart bråka med Anders Bengtsson 

om den där hästskjutsen och menade att Anders hade anklagat honom för att med 

illvilja hålla kvar hästen och klagat på att han aldrig ville skjutsa. Enligt Olof Persson 

”skiälte han Anders Bengtsson för åthskillige oqwedesordh.” 

Anders Bengtsson hade svarat vänligt och sagt att ”vi willlie intet tala om sådan oti-

digheeth nu helst medan wi ähre uthi så godt lagh tillsamman. Ähr dät så at iagh 

hafwer giort eder i dätta fallet någon orät så låther lagh och rätt döma oss emellan.” 

 
3 Tre år senare skulle Olof Persson anklaga Per Haraldsson i Gunnarsmåla för trolldom. Han menade att Ha-
raldsson hade överfört en sjukdom till Olofs hustru med trolldom. Per Haraldsson dömdes till döden och utsat-
tes för en skenavrättning på Kuggås utanför Mönsterås, men eftersom han inte erkände sitt brott kunde han 
inte avrättas. 



Anders svar är ett belysande exempel på tidens strävan att använda tinget som en 

arena för konfliktlösning. Om nu Inge inte var nöjd med Anders uppträdande, så 

kunde tinget få avgöra saken. Det var förstås också ett försök att avvärja vidare bråk 

på krogen. 

På krogen befann sig även länsman Olof Spaak som med över 20 år i tjänsten kände 

bygdens folk väl. Han klev nu fram och begärde att Inge skulle hålla sig stilla (lugn), 

varefter han lyste ”öfwer Anders Bengtsson konungens freedh…” Därmed hade han 

satt Anders Bengtsson under överhetens särskilda beskydd, något som rimligtvis 

borde hålla Inge tillbaka. 

Inge Nilsson var emellertid inte intresserad av att göra tingssak av den gamla oförrät-

ten och visade heller ingen respekt för länsmannens auktoritet, utan svarade: ”Nej, rätt 

nu skola wi talas weedh” och ”medh handhen slog (han) Anders Bengtsson wed örat 

3 slagh och straxt folgde efter medh en pååk eller kiäp som han hade i andra handen, 

hwar af et slagh träffade honom öfwer hövdan (huvudet), thet andra toogh Peder i 

Blackemåla öfwer axlen, och dät tredie han slogh åth honom togh miste, ty Anders 

Bengtsson beswimmade och föll under bordet.”  

Peder i Blackemåla försökte avstyra bråket genom att ta ifrån Inge käppen, men Inge 

”fick upp sin knif. I dätsamma kom Anders Bengtsson upp under bordet och fick sin 

hammare och sloogh Inge Nilsson i hufvudet 2 slagh, dermed de skeldes åth.” 

Anders Bengtsson erkände att det hade gått till på det sättet, men sa att om han inte 

hade fått sin hammare så skulle Inge ”med knifwen stucket honom ihiäl.” 

Anders förevisade också en attest från barberaren Petter Wass i Kalmar, som vittnade 

om att Inges sår nästan hade läkt, men att han förbjudit Inge och varnat honom för att 

resa bort eller arbeta.4 

Simon Ingesson berättade att hans far trots barberarens varningsord tre dagar före sin 

död hade gått till Bengt i Åslemåla för att slägga. Han erkände också att Inge på fre-

dagen gått till skogs och skjutit en orre och att han på ”lögerdagen derefter gick (han) 

i badstugan, derest han snart af heetan som man kan tänkia beswimmade, blef målös 

och sedan intet mehra talade, utan om måndagen derefter som war den 11 aprilis blef 

döödh.” 

 

 

 
4 En barberare klippte inte bara hår och skägg, utan var också den som tog hand som sår, gjorde åderlåtningar 
och enklare operationer. 



 

Första delen av Olof Perssons vittnesmål. 

Därefter var det dags för rätten att diskutera och meddela sitt beslut. Man började med 

att sammanfatta vad man kunde anföra emot den dräpte Inge Nilsson: 

1. Att han för mer än 22 år sedan på hemväg från Mönsterås marknad hade varit 

med om att slå ihjäl en karl, men att han hade pliktat för det brottet. 

2. Att den döde i all sin tid hade varit ”tresk och wrångwiss5 emot sin öfwerheet, 

fougden och rättare…” och att han ”mehra warit benägen till perlementl6 än 

wänskap.” 

3. Att Inge inte satt stilla hos sitt dryckeslag utan av gammal avund och ondska 

steg upp och gick in till rättarens lag i kammaren där de satt och ”wore lustige7.” 

4. Att Inge trots att det lysts konungens fred och att han fått förmaningar, opro-

vocerat slog tre slag med handen och det fjärde med käppen så att Anders 

Bengtsson svimmade och föll under bordet. 

5. När Anders sedan kom upp igen hade Inge dragit sin kniv och om inte Anders 

hade fått hammaren hade Inge stuckit ihjäl honom. 

Därefter redovisade rätten vad som kunde anföras emot dråparen Anders Bengtsson. 

1. Att han inte försökte fly undan situationen. 

2. Att han i iver och vrede slog Inge med hammaren i huvudet två gånger så att 

han efter 8 veckor genom döden ”ähr afgången”, även om utredningen kunde 

visa på att han själv var orsaken till sin död. 

Så här sammanfattades sedan domen: ”Icke destu mindre kunde denna undrige rätt 

icke wäria Anders Bengtsson för dråpet uthan dömbde honom ifrån lifwet”. På grund 

av omständigheterna så skulle de emellertid skriva till Kunglige rätten som hade möj-

lighet att ge benådning. 

 
5 Tresk betyder trotsig och omedgörlig. Vrångvis betyder orättvis, elak, ondsint. 
6 Perlement i betydelsen gräl och bråk. 
7 Lustige är här synonymt med en glad sinnesstämning. 



Detta fall visar hur de lokala häradsrätterna var förpliktigade att följa lagens bokstav, 

utan hänsyn till omständigheter. Endast den högre instansen kunde om den så beha-

gade omvandla en dödsdom till höga böter. 

Efter domen kan vi läsa att: ”framstego den dödes söner och hustru, och fälte för ho-

nom (Anders Bengtsson) en innerligh förbön at hans lif till penningbööthe nådigast 

måtte förskonas…” Inges familj vädjade alltså för banemannens liv, vilket förvisso kan 

betraktas som en fin gest, men som vid bifall också skulle innebära att de fick ett stort 

skadestånd. 

 

Den dräptes söner och hustru vädjade om att Kungen i sin nåd skulle omvandla Anders 

Bengtssons dödsstraff till böter.  

Anders Bengtsson slapp plikta med sitt liv. Hovrätten tog hänsyn till Inges hotfulla 

beteende och omvandlade dödsdomen så att Anders i stället skulle erlägga 50 daler 

till målsäganden, samt stå uppenbar plikt i kyrkan, vilket innebar att han under guds-

tjänsten inför församlingen skulle kliva upp på pliktpallen längst bak i kyrkan och med 

ånger bekänna sin synd och därefter få församlingens förlåtelse.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 50 daler silvermynt år 1664 motsvarade år 2020 ungefär 360 000 kr (löneindex). 



 

 

Anders Bengtsson 

Vem var då denne Anders Bengtsson? Tidens källor är knapphändiga och det är därför 

svårt att ge en utförlig skildring. Första gången vi möter honom i källmaterialet är 1654 

då han gifter sig med Karin Persdotter. Han var då bosatt på krogen i Ålem som också 

var gästgiveri. Samma dag gifte sig en Joen Bengtsson från Ålem och vid samma tid 

fanns en Sven Bengtsson i samma by. Kanske var de bröder. 

Möjligen var Anders krögare redan när han gifte sig och 1660 var han skriven som 

krögare i grannbyn Kaggetorp. 

1662 tog Anders Bengtsson över den största och rikaste gården i Ålems by – gästgive-

riet. Med gårdsinnehavet följde av allt att döma rättaretjänsten på godset Strömsrum. 

Möjligen fortsatte han att vara krögare samtidigt.  

Anders Bengtsson blev rättare på Strömsrum i en turbulent tid då godset skakades av 

flera skandaler och därför var det stora samtalsämnet i bygden, ja i hela landet. Ströms-

rum hade nämligen visat sig vara centrum för en omfattande piratverksamhet under 

flera års tid, och som om det inte räckte hade en gästande hovmästare mördats på 

godset. 

Gustav Adolf Skytte (1637-1663) hade redan som 17-åring ärvt Strömsrum som var 

bygdens i särklass största gods med över 100 underliggande gårdar. Skytte var emel-

lertid mer intresserad av äventyr än att sköta sitt gods och 1657 började han och hans 

svåger Gustav Drake använda godset som utgångspunkt för sjöröveri. 1657 anföll de 

en liten jakt mitt i Kalmarsund, mördade besättningen och stal det de kunde komma 

över. Liken syddes in i madrassfodral som fylldes med tyngder innan de sänktes i ha-

vet.  

1659 gifte sig Skytte med Brita Margareta Hamilton från Irland.9 1661 bestämde sig 

Skytte för att med 15 mans besättning segla till Irland och hälsa på sina svärföräldrar. 

På resan förföljde de ett nederländskt handelsfartyg som de angrep utanför Bornholm. 

Skytte och Drake äntrade skeppet tillsammans med flera av besättningsmännen och 

slog ihjäl den holländska besättningen, även en liten skeppsgosse. Hälften av besätt-

ningen seglade sedan det holländska fartyget till Blå Jungfrun där det tömdes på allt 

av värde för vidare transport till Strömsrum.  

Folk i bygden började undra varifrån allt nytt gods på Strömsrum hade kommit och 

snart gick skvallret om att Skytte och Drake ägnade sig åt piratverksamhet. Men Skytte 

fortsatte leva ungefär som vanligt och i september senare samma år bjöd han in en av 

rikets mäktigaste män till Strömsrum – greve Carl Mauritz Leijonhufvud. Efter att ha 

 
9 Hennes far var Hugo Hamilton från Irland som även hade blivit introducerad adel i Sverige där han var 
överste. 



ätit och druckit blev Skytte rejält berusad och förlorade omdömet så pass att han på 

natten oförmärkt smög sig in till grevinnan och antastade henne. Carl Leijonhufvud 

blev mycket upprörd och kallade Skytte för ”hundsfott” eftersom han gjort närman-

den mot hustrun och fått henne att börja gråta. Detta okvädingsord var mer än Skytte 

kunde tåla. Grälet fortsatte och tog sin ände när Skytte drog sin pistol för att skjuta 

greve Leijonhufvud. Men grevens hovmästare Samuel Printz råkade stå i vägen och 

träffades av kulan, föll i golvet och avled en kort tid därefter. 

Skytte såg nu ingen annan utväg än att fly landet, men återkom året efter för att reda 

ut allt. Men ryktet om piratverksamheten hade spridit sig till myndigheterna och hös-

ten 1662 greps Skytte, medan Gustav Drake lyckades fly till Tyskland. 

Vid rättegången i Jönköping dömdes fem av piraterna till döden. Gustav Skytte som 

var adelsman undgick att bli hängd och benådades till att avrättas genom arkebuse-

ring den 27 april 1663.  

Anders Bengtsson var alltså rättare för Gustav Skyttes änka Brita Margareta Hamilton 

som bodde kvar på Strömsrum en kortare tid innan hon tvingades bort från godset 

och flyttade tillbaka till Irland. 

Med på Skyttes piratresor var hans betjänt Sven Bengtsson, även kallad Sven Lifknekt. 

Sven Bengtsson hade under första resan dödat skepparens son och på den sista resan 

1661 skjutit en styrman. För detta dömdes han till döden men lyckades fly landet.  

1666 infångades emellertid Sven och ställdes inför rådhusrätten i Kalmar. Han berät-

tade att han hade varit tre år i Lübeck och för säkerhets skull bytt namn till Olof. 1664 

hade han begett sig tillbaka till Sverige då han förlitat sig på ett kungligt ”pardonspla-

kat” och trott att han fritt kunde komma hem. Han hade tagit tjänst hos Carl Oxensti-

erna på Björnö, varit en tid i Stockholm och sedan återvänt till Björnö där han blivit 

angiven.  

Rådhusrätten i Kalmar fann honom skyldig och han dömdes till halshuggning och 

stegling. Avrättningen skedde utan nåd i april 1666.  

Frågan som infinner sig är om denne Sven Bengtsson kan vara mannen med samma 

namn som omnämns i Ålems by på 1650-talet, samt om han kan vara bror till Anders 

Bengtsson. Eller är det bara slumpen som gör att det fanns två Bengtsson som tjänade 

på Strömsrum och två Bengtsson skrivna Ålem? 

Vad hände då med Anders Bengtsson efter dråpet och benådningen? Redan 1665 var 

han borta från gästgivargården i Ålem som han tillträtt 1662. Kanske hade de dryga 

böterna gjort det omöjligt för honom att formellt inneha gården. I stället blev han nu 

krögare i samma by utan innehav av mantalssatt jord, och där förblev han till sin död 

1671 eller 1672.10 Tydligen kunde han stanna kvar i bygden och fortsätta utöva sitt 

 
10 1672 nämns Anders Krögares änka i mantalslängden. 



yrke. Samhället hade trots en strikt lagstiftning till slut uppvisat en viss smidighet som 

alla parter under rådande omständigheter säkert kunde leva med. 

 

I mantalslängden från 1671 anges Ander Bengtsson vara krögare i Ålem. Det var hans sista 

levnadsår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inge Nilsson 

Om den dräpte Inge Nilsson vet vi lite mer. Inge föddes i Häggemåla mellan 1600 och 

1610 och var troligen son till en Nils Matsson. Någon gång mellan 1636 och 1638 tog 

han över gården som var ett halvt frälsehemman. Under samma årtionde, kanske tidi-

gare, gifte han sig med Ingrid Persdotter och tillsammans fick de minst sex barn som 

nådde vuxen ålder: Simon, Per, Nils, Joen, Anna och Karin. 

Som häradsrätten helt riktigt påtalade så hade Inge varit med om att slå ihjäl en man 

för 22 år sedan, ett fall som togs upp på Strandatinget 1643. Inge och flera andra bönder 

från hela länet hade varit på väg hem från midsommarmarknaden i Mönsterås. De 

flesta hade druckit öl och det behövdes inte mycket för att en gnista skulle antända en 

eld.  

Vittnen berättade att det var Inge som hade påbörjat trätan och hade störst skuld i 

slagsmålet. Det började med att bönderna från Södermöre hade bett om att få köpa öl 

av Inge, men då de blivit nekade hade de vänt om och ridit vidare. Inge hade då kastat 

sig upp på sin häst och galopperat efter.  

När Inge kom ifatt dem vid grinden hade han börjat slåss med en man som hette Erich. 

Erich hade en sten i handen, men Inge slog till honom över halsen och sedan i huvudet 

med sitt spjut så att ”han gick omkull och blodet rann af honom”. Snart hördes rop och 

skrik och fyra bönder från Södra Möre särade Inge och Erich åt. Då kom Lars Håkans-

son från Träthultemåla och sa att de skulle släppa Inge. Flera anlände till platsen och 

snart var det fullt slagsmål mellan Möre- och Ålemsbönderna. Rätten uttryckte det 

med följande ord: ”lågo alla omkull, och Lars Håkansson som döde liut mitt ibland 

dhem, svergandes och bommandes, ryckte, sleto och sloge hvarandre…” 

Lars Håkansson avled i slagsmålet och Inge som ansågs vara den som startat bråket 

och sedan varit drivande i slagsmålet dömdes till böter. 

Trots denna tragiska händelse var Inge under 1650-talet och fram till sin död ålderman, 

sexman och kyrkoföreståndare på sockenstämman. Det var hedrande förtroendeupp-

drag och man kan undra hur han hade fått det förtroendet om han var känd för att 

vara bråkig, trotsig och elak.  



 

Inge Nilsson var en av socknens sexmän och här ser vi hans bomärke längst ned. 

Kanske överdrev man Inges dåliga egenskaper för att om möjligt rädda livet på An-

ders Bengtsson. Men kanske skilde han sig inte särskilt mycket från det stora flertalet. 

I mångt och mycket var han ett barn av sin tid - nära till våld och nära till att försvara 

sin heder mot varje oförrätt. Samtidigt valde allt fler att göra upp på tinget, så i den 

meningen levde Inge kvar i det gamla där våldet fick tala. 

Vad gällde Anders Bengtsson så ansåg Inge att han inte hade rätt att ge honom befall-

ningar. Rättaren hade kränkt hans ära och gått över gränsen. I Inges primitiva försök 

att återta sin heder blev han själv till slut offret. 
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