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Tingshus 

Av G u n n a r Sillen 

Vid årsskiftet 1970-71 skedde en genomgripande förändring i under
rätternas organisation. 

En ny domkretsindelning infördes för hela landet och de tidigare 
skilda domstolarna i första instans för stad (rådhusrätter) och lands
bygd (häradsrätter) ersattes med för stad och landsbygd gemensamma 
domstolar (tingsrätter). 

Samtidigt övertog staten lokalhållniugsskyldigheten för underrät
terna vilket genomförts så att tingshus och andra tiugshusbyggnads-
skyldiges egendom övergått i statens ägo medan rådhus och vissa kom
munala tingshus för domstolsverksamheten uthyres till staten av resp. 
kommun. 

Genom den nya domkretsindeluingen har flera tingshus blivit över
flödiga medan andra fått ökade lokalbehov. 

Med anledning av de följder förändringarna kan få för de enskilda 
tingshusens stora kulturhistoriska värden, gjordes inom Kulturhisto
riska byrån sommaren 1971 en inventering av de av staten vid tings
rätts re formen övertagna tingshusen. En översiktlig dokumentation av 
tingshus har tidigare saknats. Inventeringen avses också ligga till 
grund för en framställning hos Kungl. Maj:t om upptagande av vissa 
tingshus i förteckningen över de byggnader som, med hänsyn till egen
skap av byggnadsmiunesmärke, skola åtnjuta särskild därefter lämpad 
omvårdnad. 

Tinget är en uråldrig institution med syftet att Inlägga tvister, upp
rätthålla ordningen och svara för den sociala kontrollen inom ett 
visst område (härad, skeppslag eller bergslag; senare beteckningar är 
tingslag och domsaga). 

Ordinarie ting hölls enligt gammal tradition tre gånger om året på 
en lör häradet bestämd plats. Tinget varade en eller två dagar och 
drog mycket folk från hela häradet. Tingen förlades därför gärna till 
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nägon central plats. Om tingen kunde hållas inomhus i någon större 
gärd eller ett gästgiveri bör detta ha varit en fördel. 

I mitten av itioo-talet fick gästgiveriväsendet en fungerande organi
sation. Ungefär samtidigt började också särskilda tingsstugor uppföras 
och då i anslutning till gästgiverierna. Tingshusbyggandet skedde fiirst 
genom hovrätternas och landshövdingarnas påbud. Det var först 1734, 
som tingshusbyggnadsskyldigheten för varje härad fastställdes i lag. 

Under 1800-talet bildade flera härader gemensamma tingslag för 
uppförandet av tingshus. Dessa tingshus förlades ofta för rättvisans 
skull mitt i tingslaget, oberoende av platsens historiska betydelse eller 
betydelse i övrigt. 

När järnvägarna drogs fram i landet i slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet förändrades koniiuunikalionslörutsättniugarna lör såväl 
gästgiverier och tingshus sa radikalt atl många tingsplatser fick flyttas. 

Det blev då vanligt att någon närbelägen stad utsågs till tingsplats 
även om staden i fråga låg utanför tingslaget. Fanns det fängelse i sta
den vann man dessutom den fördelen att tingshuset bara behövde in
rättas för civilmål medan brottmålen kunde avgöras på fängelset. 

Stadslokaliseriugar var också fördelaktiga med tanke på det efter 
industrialismens genombrott snabbt ökande antalet ärenden, vilka 
medförde behov av domstolskaiislier med fast anställd personal. 

Mänga tingslag med stadslokaliserade domstolskaiislier behöll eller 
byggde tingshus på tingsställen ute i tingslagen för att ett visst antal 
förhandlingar om året skulle kunna ske bland de människor det 
gällde. Det är de sista resterna av denna i princip decentraliserade 
rättsorganisation, som kommer att försvinna genom verkningarna av 
1971 års tingsrättsreform. 

Om byggnadsprograminet för ett tingshus liar Svea Rikes lag (från 
1734) uttryckt sig tämligen enkelt: 

»Där skall vara en stufva, så stor som tarfvas, och två kamrar», samt 
»vid hvart tingsställe skall ock ett fängelse vara, där missgeruiugsmäu 
må i förvar hållas». 

I denna text, som gällde fram till 1971, stär ingenting om överuatt-
ningsrum för nämndemän, domare och länsmän, om väntrum Eör par
ter, kansliutrymmen, brandsäkra arkiv, tjänsterum för olika befatt
ningshavare, skrivrum, samtalsrum m. m. Förutom sådana liir tingshu
sets funktion nödvändiga utrymmen har många tingshus rymt bostä
der för vaktmästare och häradshövding. 
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Tängelanda, Älvsborgs län. Byggt 17O5 och tillbyggt 1896 

Av de äldsla bevarade tingshusen finns i dag inte mänga i funktion. Miljön vid Tängekmda 
kommel elotk ännu ett par år atl vara inlakt med gästgiveriet (t. v. på bilelen), tingshuset, 
arkivbyggnaden av tegel och arrestbyggnaden av timmer. Tängelanda upphör som tings
ställe när ersättningsbygge i Vänersborg är färdigställt. 

Kollängen tillhör ele- lä äldre tingshus, som följde Kungl. Maj:ts förordning lor publika 
byggnader och uppfördes i sten. För ritningarna svarade dåvarande överintendenten C. F. 
Adelcrantz, sedan denne inte kunnat godkänna tingshusbyggnadsskyldiges ursprungliga 
förslag. 

Tingshusen pä den skånska landsbygden har på grund av en annan byggnadstradition lan 
cn frän det övriga landet skilel karaktär. Men även här ligger tingsbus och gäslgiverier 
intill varandra och bildar elen världsliga ordningens oeh sinnliga njutningens kulturella 
motsvarigheter till ele andliga miljöerna kring sockenkyrkorna.Tingssalen i Hammenhögär 
rikt dekorerad oeh uppbäres av gjutjärnskolonner. 

Not many of the oldest extant court houses are- in nse- today, The eoinl sile- al Tängelanda 
is still in its original state with the inn (011 lhe left in the picture), lhe eemii house. the 
brick archive building and lhe timber lock-up. 

The eoinl house at Kollängen is one ol the few old court bouses ihat were built in stone 
anel thus followed tbc Royal ordinance Im public buildings. Ii was designed by the Di-
rector ot Building and Royal Architect (.'.. t . Adelcrantz, after he had rejected the origi
nal drawings from the local master builder. 

The olel court houses in Skåne have a distincl character base-el 011 a different building 
tradition. But here, too, court houses anel hins are located close lo each other, forming a 
cultural setting of secular order and enjoyment corresponding to tbc sacral sctting 
around the parish church. 
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Kollängen, Husaby. Skaraborgs län. Byggt 1786 

Hammenhög, Kristianstads län. Byggl 188a 
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Kristinehamn, Arkitekter: Ax. & Hj. Kumlien. Byggt 1881 

Föreställningen om forntidens demokratiska rättsprinciper har legat djupt i det svenska 
medvetandet. Antika och fornnordiska motiv har ofta använts för den symboliska gestalt
ningen av tingshus. 

Norberg, Västmanlands län. Byggt 1888 
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Köping. Arkitekt: Theodor Dahl pj^ 

Byggt 1892. 

Den kraftfulla antiken i Kristinehamns tingshus har knappas! nägra motsvarigheter i sam
tidens arkitektur i övrigt. 

När Köpings tingshus byggdes var antika motiv nägot vanligare, men kanske aldrig ut
nyttjade med en så enveten fantasi som här. Redan samtiden betraktade byggnaden som 
överdådig i sin grekiska stil. 

Norbergs tingshus representerar en motsats och är ett av ele charmfullaste exemplen pä 
naiv arkitektur, som vi äger. En arkitektonisk motsvarighet till Henri Kousseaus måleri. 

The conception ot the democratic legal principles of prehistoric times lies deep in the 
Swedish consciousncss. Antique and Old Scandinavian motives were often used for the 
symbolic formulation ot court houses. The powerful elemenl ol classical antiquity in the 
Kristinehamn court house has hardly any counterpaiis in Other Swedish architecture of its 
time. When the Köping court house was built, antique motives were more common, bul 
they were never used with such prodigal fantasy as here. Even at lhe lime ot its erection 
the building was lookeci upon as extravagant in its Grecian style. The Norberg court 
house represents one ot our most charming examples of naivist architecture, and is an 
arefaitectonie counterpart to the paintings ot Henri Rousseau. 

16-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 
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Norrköping. Arkitekt: I. G. Clason. Byggt 1903 

Genom presentationer av några tingshus i Teknisk Tillskrifts avdelning Arkitektur i böljan 
av 1900-talet fästes ögonen på tingshusbyggandet som en viktig arkitektonisk uppgift. I. G. 
Clasons tingshus vid Södra Promenaden i Norrköping fick stor betydelse och fasadmoti-

Sölvesborg. Arkitekt: Gunnar Asplund. Byggt 1921 
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Visby. Arkitekt: Lennart Lundström. Byggt 1962 

vet gär igen i ett stort antal av den närmaste tioårsperiodens tingshus. Därefter kom 
Westmans tingshus i Nyköping från 1911 att bli den viktigaste stilbililaren. 

Asplunds tingshus i Sölvesborg är av arkitektoniskt hög klass, men dess ganska otäcka 
auktoritära attityd är enastående. Byggnaden hade stort inflytande på annan arkitektur — 
dock inte nägra tingshus. 

Under 1930-talet kläddes alla symbolvärden av tingshusen och man försökte få dem att se 
ut som allmängiltiga kontorshus eller administrationsbyggnader. Vid den arkitektoniska 
gestaltningen av Visby tingshus har kulturhistoriskt givna symbolvärden på nytt fått göra 
sig gällande. 

In the first years ot this century the Swedish journal Arkitektur presented some court 
houses and thus drew attention to the court house as an object ot architectural import
ance. The tacades of the Norrköping court house, for example, inspired many during 
the first decade of the century. 

The Sölvesborg court house is architccturally of a very high dass, but stånds alone in 
its unplcasing authoritative attitude. It had some influence on other architecture of its 
time, though not 011 court houses. 

During the 1930S symbolic values were playcd down and there was an attempt to make 
court houses look like ordinary ottice buildings. 

The Visby court house shows in its design a new will to express tbc symbolic values deriv-
ing from cultural history. 
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Hälsingborg. Byggt 1896 

Tingssalarna utgör ofla prov pa imponerande rumsgestaltning av stort kulturhistoriskt 
värde. 

The court rooms are ollen impressive apartnicnts, and are thus cultural assets of 
considcrable value. 

Reflele, Jönköpings län. Byggt 1903 
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De äldsta tingshusen uppfördes i nära anslutning till byggnadstra
ditionen på landet. Storlek, takfall och arkitektoniskt gestaltade tron-
toupartier kunde bidraga till byggnadernas monumentalitet . 

Vid mitten av 1700-talet infördes central kontroll över den offent
liga byggnadsverksamheten (Kungl. brev 8 sept. 1752, Kungl. För-
ordn. 31 juli 1776) och förslag till bl. a. tingshus och häradsfängelser 
skulle insändas till Kungl. Maj:t för vars räkning överinteudeiiteu 
granskade och rättade eller ritade om förslagen. 

På detta sätt erhölls en viss enhetlighet i tingshusens utformning 
även om planvarianterna från början var många. 

Den genom bakväggen absidartat utstickande tingssalen fanns som 
monumentalt planlösningsgrepp redan på 1700-talet och blev sä små
ningom den vanligaste utgångspunkten för uppbyggnaden av ett 
tingshus. Tingssalens monumentala gestaltning — ofta har den en och 
en halv eller två våningars höjd — brukar också motsvaras i fasaden av 
ett rikt artikulerat mittparti i byggnadens hela höjd. Då tingshusets 
fasader i övrigt utformats med kärv enkelhet, har de bästa tingshu
sen i sina fasader lyckats uttrycka tingsinstitutionens blandning av 
fest och allvar, glädje och sorg. 

På dessa sidor presenteras nägra ännu fungerande tingshus från 
olika tider. Samtliga fotografier har tagits av författaren under 1971. 

Summary 
T h e organization of the lowest courts in Sweden has recently been reformed. In 

1971 the former separate courts for towns (rådhusrätt) and country (häradsrätt) 

were replaced by uni tary courts (tingsrätt) with partly new regional divisions. 

At lhe same time the obligation to main ta in court houses was overtaken from the 

former court communes by the state. 

As the changes could possibly involve a threat to the substantial cul tural 

values represented by the country court buildings (tingshus), an inventory of these 

structures was made by the author dur ing 1971. 

T . v. övernattningsrummen i landsbygdens tingshus är en ingrediens, som gett alldeles 
speciella miljökvaliteter. I vär tiel utnyttjas de tyvärr så sällan att de snart inte längre 
kommer att finnas kvar. 

The court houses in the country conlaineil bed rooms for lhe use of judges anel jurymen. 
These rooms constitutc ingredients of a special quality, Nowadays, however. they are so 
seldom used that they will unfortunately soon elisappear. 
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The district court sessions (ting) followed old traditions and were held in 
central places within the jurisdictional districts (härad). In the lyth century, 
when innkeeping acquired a functional organization, special premiscs for the 
court sessions were built in tonnection with inns, following representations from 
public authorities. For the building and maintenance of these court houses 
special communes were set up. The obligation for every district to maintain a 
court house was confirmed in the Swedish code of 1734. 

During the latter part of the lejth century, when the industrial revolution (be
ginning in Sweden about 1860) and the new Communications had changed the 
basis for the location of inns and court houses, the old sites for court houses 
began to be abandoned in favour ot towns in the area. The new buildings were 
built on a bigger scale, to provide space for growing offices and staffs. In large 
districts, however, some supplementary court houses were maintained in the 
country so that sessions could be held among the people living there. 

The oldest court houses were built according to local building traditions, 
but often displayed a certain monumeiuality, brought about by high roofs and 
architecturally designed details. As Royal ordinances provided for official control 
of the design of public buildings, the plans submitted for a number of court 
houses were modifiecl or replaced by the Director of Building from the middle of 
the i8th to the middle of the igth century. 

In the type of building that was låter mostly used, the court room projected 
from the rear like an apse. The monumentality of the court room in this type 
is usually set off against an architecturally articulated front portion two storeys 
high. There is often a consciously emphasized contrast between the severe Court-
room elevations and these delighltul front portions. 

In these pages are presented some court houses, from different periods, that are 
still in use. All photographs taken by the author in 1971. 


