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Många barn föds utom äktenskapet kring 1778 när Barnamordsplakatet tas i bruk. Mödrarna döms och fäderna slipper ansvar. 



 

Abstract 

Rickan Susann, 2012, Premarital Crime and the Penalties in Bergslagen 1771-1830. 

Barnamordsplakatet (a Infanticide Proclamation) of 1778 was a circular allowing 

unmarried mothers to give birth at an undisclosed location without giving up the name 

of the father. The proclamation was supposed to ease the situation for the unwed mother 

in Sweden. 

The aim was to investigate whether women in Assembly of Hällefors, far from 

government and close to remote forest Finnskogen, was affected by the Infanticide 

Proclamation, between 1771 and 1830. 

Case studies has been done on people who had illegitimate children, if they were 

convicted, what the crime was and what the punishment was. The investigation is made 

at a local level and compared against national analyzes on the same theme. 

A lot of illegitimate children were born in Grythyttan nearby and slightly less in 

Hällefors, compared to other places of Sweden. Mothers and fathers were convicted in 

the district court for crimes, including, sexual intercourse between unmarried persons. 

More women than men were convicted. The cases in court with convicted for the 

second time, was culminating between 1800 and 1810.  

Infanticide Proclamation is immediately adapted in court. People's behavior changed 

before the law took effect when the amount of born illegitimate children outnumbered 

the amount of convicted mothers. 

Keywords: Woman in Bergslagen, Sex Crime, Court Penalties, 17th Century, 

infanticide proclamation, Barnamordsplakatet, illegitimate children, law against 

infanticide, lönskaläge, lägersmål, sexcrime, father unknown, morality crime, 

premarital sexuality, fornication. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Barnadödligheten var stor hög i slutet av 1700-talet – man räknar med att vart tredje 

barn dog före ett års ålder. Kyrkan var noga med att allt skulle gå rätt till och straffade 

syndarna. I kyrkan uppmanades församlingen till angiveri för barnamord var ett svårt 

brott.  

Mannen och kvinnan skulle vara gifta med varandra för att få barn annars var det 

straffbart. Brottet kallades lönskaläge och straffades hårt av både världslig och kyrklig 

lag. Brottet skulle sonas både i kyrkan och rätten. I kyrkan skulle man göra kyrkoplikt, 

en slags bestraffning inför församlingen där man under gudstjänsten gick upp på 

pliktpallen, erkände sin skuld och betygade sin ånger. I rätten blev man rannsakad och 

dömd till att böta. Följden blev barnamord. 

Barnamordsplakatet från 1778 var ett cirkulär som tillät ogifta mödrar att föda sina barn 

på okänd ort utan att uppge sitt eget eller faderns namn. Plakatet skulle mildare tillvaron 

för kvinnan. Istället blev det så att antalet utomäktenskapliga födslar ökade drastiskt och 

männen kunde dra sig undan från ansvar. Många barn föddes och växte upp med fader 

okänd. 

1.2 Forskningsläge och avgränsningar 
På 1830-talet föddes det flest barn utanför äktenskapet inom två områden i Sverige. Det 

ena var landskapen Skåne och Blekinge och det andra var jordbruksbygderna runt 

Mälardalen och industri- och bruksområdena i Västmanland och Värmland menar Jonas 

Frykman. 1 Flera forskare har visat att det spelar roll var man gör sitt nedslag 

geografiskt när det kommer till mängden utomäktenskapliga graviditeter. Man är 

överens om att norra Sverige var en region, Öst- och Västsverige två andra och landets 

sydligaste del en fjärde.2 Stad och landsbygd också uppvisar också upp stora skillnader. 

                                                 
1 Frykman, 1977, s. 9 
2 Cronberg, 1997, s. 44, Frykman, 1977, s. 12, Håkansson, 1999, s. 14 
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Marie Lindstedt Cronberg menar att 1800-talets forskning har kommit att handla om 

vilka strukturer och processer som påverkat den utomäktenskapliga fruktsamhetens 

mönster och variationer3. Under 1800-talet blev det vanligare att unga kvinnor kom i 

kontakt med okända män genom att de själva flyttade till nya miljöer eller att män 

utifrån slog sig ner i lokalsamhället, säger Jonas Frykman4 . Marie Lindstedt Cronberg 

vill istället betona den starka och omedelbart iakttagbara effekt som Gustav III reform 

medförde. 5 Hon har gjort empiriska djupanalyser av lägersmål i Everlöv i Skåne. 

Enstaka formuleringar i plakatet fick stor betydelse i rättsprocesserna, menar hon, och 

bidrog till att de gamla kontrollsystemens snabbt rasade samman. 

I de trakter där kvinnans roll var att föda barn, där kvinnorollen var snävare, var det 

svårare för kvinnor som hamnade utanför normen, menar Jonas Frykman. 6 Här hittade 

kvinnorna på att ”horor” som Jonas kallar den ensamstående mamman, kastade skäver 

(förmodligen engelska sjukan) på barnen. Där det föddes många oäkta barn fanns inte 

denna sed.7  

”Kvinnan hade tryck på sig från sin närmaste omgivning att uppsöka prästen och blir 

skriftad och kyrktagen”, menar Jonas Frykman. 8 För allmänheten var detta mera ett 

fördömande och ett straff än absolution och återupptagande. ”Abort, barnakvävning och 

självmord var naturliga konsekvenser som stod berett åt den ogifta modern”.9 Jan 

Sundin visar att det i mitten av 1800-talet fanns en korrelation mellan (…) hög andel 

barnamord och låg andel utomäktenskapliga barn, (…) den sociala kontrollens baksida. 
10  

I vissa områden och kretsar kunde kvinnan utnyttja situationen, speciellt de som inte 

hade stora arv att förlora vid ett giftermål av kärlek.”1800-talets tjänande klasser hade 

en mindre rigid syn på sexuella relationer än vadade besuttnas döttrar hade (…) De 

hade färre strategiska förluster att göra, om de skulle bli havande. För dem stod inte i 

                                                 
3 Cronberg, 1997, s. 24 
4 Frykman, 1977, s. 203 
5 Cronberg, 1997, s. 180 
6 Frykman, 1977, s. 75 
7 Frykman, 1977, s. 73 
8 Frykman, 1977, s. 150  
9 Frykman, 1977, s. 159 
10 Sundin, 1991, s. 238 
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lika hög grad framtiden ekonomin och den sociala prestigen på spel. 11 menar Jonas 

Frykman.  För adelsdamer var det annorlunda. Kristina Ekero Eriksson citerar 

adelsdamen Märta Helena Reenstierna: ”Det allra värsta var pigorna, de liderliga 

löphororna fick Märta Helenas blod att koka av ilska och förakt” 12 Pigorna hade inte 

alls den kristiga moral som Märta Helena fått i sig med modersmjölken, menar Kristina 

Ekero Eriksson. 

1830 föds det flest barn i Tyskland, näst mest i Sverige och minst i Frankrike. I delar av 

Frankrike och Tyskland var upp till 25 % av kvinnorna gravida när de gifte sig, menar 

Abrams. Det var ingen skillnad på bönder och stadsfolk. 13. Under 1800-talets första 

halvsekel föddes i Sverige och Finland en lägre andel utomäktenskapliga barn än i 

Norge och Danmark. 14 Utomäktenskapliga födslar är, menar Sigrid Håkansson, ett 

juridiskt fenomen. Det är landets lagstiftning som avgör vilken status som nya 

medborgare ska tilldelas.  

I Europa förändrades synen på kvinnan under 1800-talet, menar Lynn Abrams. Man 

diskuterade kvinnans kropp, förhållandet mellan kroppen och sinnet och kvinnans roll i 

familjen och samhället. Kvinnan fick lära sig sin roll som kvinna i Jean-Jacques 

Rousseaus anda, offra sig själv, ge avkall på sina behov och leva för andra.15  Den tyska 

poeten och filosofen Christoph Martin Wieland (1733-1813) berättar om sin perfekta 

hustru i slutet av sjuttonhundratalet: ”Without moods, even tempered, calm, agreeable, 

easy to amuse, used to an almost monastic way of life, content with everything as long 

as she can see an expression of contentment and affection in my face. She fits in 

effortlessly, andid without being forced, with my taste, my mood, and my way of life”.16 

Kvinnlig fromhet blev på tapeten, hon skulle offra sig själv, ge avkall på sina behov och 

leva för andra, menar Lynn Adams vidare och antalet nunnor ökade dramatiskt i Europa 

under 1800-talet. Hon menar att det också i Europa spelade det roll vart man gör sitt 

nedslag och i vilka sociala sammanhang, att det var normalt med sex innan äktenskapet 

på landsbygden i Europa. På andra platser som t.ex. i Bretagne var det totalt 

oacceptabelt. 

                                                 
11 Frykman, 1977, s. 198 
12 Ekero Eriksson, 2010, s. 207 
13 Abrams, 2002, s. 117-120 
14 Håkansson, 1999, s. 12 
15 Abrams, 2002, s. 45 
16 Abrams, 2002, s. 46 
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Den gifta, känslokalla och passionslösa kvinnan idealiserades av medelklassen. En 

ensamstående mor sågs som urtypen av den sexuella kvinnan; avvikande, oansvarigt 

och farlig. På andra platser, man kan förmoda i mindre bemedlade sådana, förstod man 

hennes prekära situation och hjälpte till så gott man kunde även om man ansåg att hon 

handlat fel.17 De ensamstående mödrarnas situation underlättades i början av 1800-talet 

när den kyrkliga disciplinen lättade, familjebanden upplöstes pga. industrialiseringen 

och kvinnornas rörlighet ökade på arbetsmarknaden. Man förbarmade sig över henne i 

rätten, hon som ofta var en 20-åring med drömmar som just hade kommit till staden.18 

Undersökningsområdet 

Undersökningen gäller Hällefors- och Grythyttans församlingar i norra Örebro Län som 

gick under Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt 1644-1903 och Norra Närke 

Domsaga -1854. 

Mitt intresse låg i Hällefors församling, med närheten till finnskogen. Hällefors 

församling bestod i början av ett trettiotal läserotar. Det vardagliga livet cirkulerade för 

många kring gruvan och hyttan. I tabellerna klassas största delen av befolkningen som 

Menige Almogens Barn och Tjänstefolk öfver 15 år och Tårpare med utsäde. Många var 

finntorpare och flera fick ta sig tiotals mil för att komma till kyrkan. Häradsrätten låg i 

Grythyttan och man höll ting 1-2 gånger per år, ett på våren och ett på hösten. För att 

slippa skilja ut de domar som gällde Hällefors församling valde jag att ta med även 

Grythyttans församling i undersökningen. I Grythyttan klassades de flesta som Bönder 

på andras Hemman och Jord-Torpare. 

Tabell 1.1 

Invånare och födda barn i Hällefors och Grythyttan 1775-1825 

Hällefors Grythyttan 
Årtal 

Invånare Födda Invånare Födda 

1775 1541 67 2352 107 

1785 1827 55 2504 92 

                                                 
17 Abrams, 2002, s. 149 
18 Abrams, 2002, s. 117-120 
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1795 1937 66 2834 98 

1805 1976 62 2801 98 

1815 1900 66 2805 104 

1825 2193 88 3033 131 

Källa: Befolkningsstatistiska tabellerna för Hällefors församling 

 

Tidsperioden 

Jag var intresserad av vad som hände under perioden mellan 1750 och 1850 när flera 

lagar som gällde lägersmål trädde i kraft. Av praktiska anledningar begränsade jag 

perioden till 1771-1830. Denna period har jag delat in i tre delar: 

• Innan barnamordplakatet 1771-1778  

• Efter barnamordsplakatet 1779-1810 

• Efter att straffet för återfall, första och andra resan lönskaläge för kvinnan 

avskaffas 1811-1830 

1.3 Syfte 
Syftet är att få en bild av de ensamstående mödrarnas situation, deras villkor och hur de 

behandlades i allmänhet. Hur såg situation ut strax innan barnamordsplakatet togs i bruk 

och vad hände därefter?  

Jag antar, att det tog längre tid för lagar och paragrafer att ta sig till Bergslagen och att 

det bl. a därför var enklare att leva i som ensamstående mor i Bergslagen, än i många 

andra delar av Sverige.  

1.4 Frågeställningar och metod 
Jag har gjort fallstudier mellan 1771 och 1830, tiden före barnamordsplakatet och tiden 

efter och undersökt: 

• Föddes det oäkta barn? 

• Blev paren anklagade? 

• Vad var brottet? 

• Vilket blev straffet? 
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• Hur många dömdes? 

• Följer utveckling den för resten av landet och Europa? 

1.5 Materialet 
Källmaterialet för undersökningen är: Befolkningsstatistiska tabellerna på Internet; 

Kyrkböckerna för Hällefors och Grythyttans församling; Domböckerna för Grythytte–

Hällefors bergslag. Födelse och dopböckerna på Internet är svårtydda men i fint skick 

1750-1800. Runt 1800 blir de enklare att läsa och förstå.  Domböckerna för Grythytte–

Hällefors Bergslags häradsrätt 1764-1830 finns på mikrofilm bl.a. på Stadsarkivet i 

Örebro. De är mycket svåra att läsa fram till 1800. Jag har använt mig av 

saköreslängderna, en slags innehållsförteckning till domböckerna där man se de 

utdelade böterna. Det fattas uppgifter för 1766, 1767, 1769, 1774, 1776 samt för 1817, 

1819 och 1820. Det är möjligt att det inte var något ting just dessa år. Undervisningen 

ger ändå en uppfattning om situationen i Hällefors och Grythyttan under denna tid. 

 

2 Undersökning 
2.1 Födda oäkta barn 
Det föddes flera utomäktenskapliga barn i Bergslagen. Jag väljer att kalla dem oäkta 

som samtiden och har utgått ifrån att barnen som registreras i befolkningsstatistiska 

tabellerna på Internet som döpta oäkta barn är de som fötts. 1774 ändrar tabellen namn 

till födda oäkta barn. Jag kallar alla barnen för födda barn.  

Under perioden 1771-1778 föddes 51 oäkta barn. Efter barnamordsplakatet 1779-1810  

föddes 281 oäkta barn och 1811-1830 föddes 230 stycken.  

Tabell 2.1 

Födda barn inom- och utom äktenskapet i Hällefors och Grythyttan 1771-1830 

Årtal Äkta barn Oäkta barn % Oäkta 

1771-1780 1485 67 4,32% 

1781-1790 1540 76 4,70% 

1791-1800 1553 96 5,82% 

1801-1810 1581 93 5,56% 
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1811-1820 1627 106 6,12% 

1821-1830 1608 124 7,16% 

Källa: Befolkningsstatistiska tabellerna; Födelseböckerna för Hällefors- och 

Grytyttans församling. 

2.2 Dömda 
Om män och kvinnor anklagades och sedan undkom straff återstår att svara på. Jag har 

undersökt hur många personer som faktiskt dömdes. Jag förmodar här att alla typer av 

lägersmål resulterade i graviditet och därmed barn. 

Under hela perioden finns det ett stort mörkertal. Långt ifrån alla mödrar och fäder 

hamnar i rätten. 

• 76 % av mödrarna och 61% av fäderna döms mellan 1781-1790 

• 56% av mödrarna och 29% av männen döms mellan 1791 och 1800. 

• 30 % av kvinnorna och 16 % av männen döms 1801-1810. 

• 6% av mödrarna och 6% av kvinnorna döms mellan 1711 och 1820. 

 

Tabell 2.2 

Dömda i lägersmål fördelat på antal kvinnor och män 1771-1830 

Årtal Kvinnor Män  Födda oäkta barn 

1771-1778 38 29 51 

1779-1810 149 88 281 

1811-1830 28 28 230 

Källa: Grythytte–Hällefors bergslags häradsrätt, domboken, saköreslängderna. 

Uppgifter saknas för 1774, 1776, 1817, 1819 och 1820. 

 

2.2.1 Före barnamordsplakatet 

1771-1778 dömdes 38 kvinnor i lägersmål i tinget och bara 29 män. Detta att jämföra 

med 51 födda oäkta barn, Det innebär att 13 lagbrytande kvinnor och 22 män kanske 

inte ens anklagades. De undkom i vart fall straff. 13 barn fick växa upp utan far. Redan 

här kan man se klara tendenser till att fäderna vill slippa ansvaret.  
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2.2.2 Efter barnamordsplakatet 

1779-1810 dömdes 149 kvinnor och 88 män i lägersmål i tinget och det föddes 281 

oäkta barn. Det innebär att 132 mödrar och 193 fäder slapp straff. Mer än hälften av 

graviditeterna hamnade inte ens i tinget och minst 132 barn fick växa upp med fader 

okänd. 61 fler kvinnor än män fick stå till svars i rätten.  

2.2.3 Efter 1810 

1811 -1830 dömdes 28 kvinnor och 28 män i lägersmål i Grythytte-Hällefors bergslags 

häradsrätt mot att det föddes 230 oäkta barn. Fallen som hamnar i rätten handlar med 

största säkerhet om en moder som ville pressa pappan till underhåll. 202 mödrar fick 

själva förhandla med pappan om underhåll.  

Efter 1810 blev det ont om mål i häradsrätten. Under 1800-1820 ökar istället antalet 

brott mot sabatten; fylleri å sabbaten, okväden å sabbaten, osv. Från och med 1810 har 

man endast ett ting per år förutom i undantagsfall. Runt 1820 börjar man ange Första 

resan osv.  lägersmål i saköreslängderna, vilket var viktigt eftersom kvinnan slipper 

straff för första- och andra resan lönskaläge.  

2.3 Brottet 
Mellan 1771-1830 dömdes över 360 personer i lägersmål i Grythyttan- Hällefors 

bergslags häradsrätt. De flesta dömdes för lönskaläge, dvs. sex mellan ogifta. 1791 och 

1800 kulminerade domarna för lägersmål. Återfallsdomarna kulminerar mellan 1779 

och 1810 för att i princip helt upphöra när straffet för kvinnan första och andra resan 

lönskaläge avskaffas 1810.  

2.3.1 Otidigt sängalag 

Otidigt sängalag, att mannen gifter sig med den han lägrat, är ett brott som inte tas upp i 

häradsrätten utan är en bot mot kyrkan. Barnet kom för tidigt efter giftermålet. Detta 

brott anges intill barnet i födelse- och dopböckerna. Otidigt sängalag finns noterade i 

Hällefors dopböcker men inte i Grythyttans. Mellan 1802 och 1810 finns 39 otidiga 

sängalag noterade i Hällefors. 
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Tabell 2.3 

Förekommande domar i Grythyttan- Hällefors bergslags häradsrätt 1771-1830 

Årtal Lönskaläge Lönskaläge 

andra el. 

tredje resan 

Hor Lägersmål 

med 

tjänstepiga 

Övriga 

Lägersmål 

1771-1778 62 4 0 0 2 

1779-1810 202 38 6 1 8 

1811-1830 52 2 6 0 0 

 316 44 12 1 10 

Källa: Grythytte–Hällefors bergslags häradsrätt, domboken, saköreslängderna. 

Uppgifter saknas för 1774, 1776, 1817, 1819 och 1820. 

 

2.3.2 Lönskaläge 

Inalles döms 316 kvinnor och män för lönskaläge mellan 1771 och 1830. Det är vanligt 

att kvinnan och mannen står i saköreslängderna tillsammans, som i galopp, kvinnan 

böter mindre och mannen mer. Kvinnans namn står under mannens och lite längre in på 

raden som för att visa att det var de som syndade tillsammans. 

2.3.3 Lönskaläge andra och tredje resan 

44 personer döms för lönskaläge andra-, tredje- eller fjärde resan. Återfallen kulminerar 

mellan 1779 och 1810 och det är kvinnorna som står för den största ökningen. Nästan 

dubbelt så många kvinnor som män får bära straffet för det ökande antalet oäkta barn i 

socknen. 1810 tas straffet bort för kvinnor och endast två män döms, 1818 och 1824. 

Tabell 2.4 

Dömda för återfall, första-, andra och tredje- resan lönskaläge i Grythytte-

Hällefors bergslags häradsrätt 1771-1830. 

Årtal Kvinnor Män 

1771-1778 2 2 

1779-1810 25 12 

1811-1830 - 2 
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Källa: Grythytte–Hällefors bergslags häradsrätt, domboken, saköreslängderna. 

Uppgifter saknas för 1774, 1776, 1817, 1819 och 1820. 

 

2.3.4 Hor 

12 personer döms för hor. Här har jag räknat den ogifte medbrottslingen som dömd för 

horsbrott för det är så presenteras i saköreslängderna. I regel var det mannen som 

dömdes för hor och kvinnan som dömdes som medbrottsling. 

Tabell 2.5 

Dömda för hor i Grythytte-Hällefors bergslags häradsrätt 1771-1830. 

 Gift  Medbrottsling  

Årtal Kvinnor Män Kvinnor Män 

1771-1778 0 0 0 0 

1779-1810 0 2 3 0 

1811-1830 3 2 1 1 

Källa: Grythytte–Hällefors bergslags häradsrätt, domboken, saköreslängderna. 

Uppgifter saknas för 1774, 1776, 1817, 1819 och 1820. 

 

• 1779 döms pigan Maria Olsdotter i Limmingen till 14 rd. (förkortning av  

Riksdaler) för hor.  

• 1780 döms gifte torpare T. Månsson i Tomsjön till 28 rd. för enfalt hor och 

pigan Anita Karlsdotter, Tomsjön döms till 15.32 för undanhållt? lönskaläge. 

• 1782 döms gifte gruvfogden Bengt Jonsson till 28 rd. och pigan Maija till 14rd 

till enfalt hor. 

• 1798 döms hustru Lena Hansdotter i Holmsjöbråten för hor till 24.16 rd. 

• 1822 döms hustru Anna Andersdotter till 27.16 rd. 

• 1826 döms Jan Söresson från Hedgårdarna för enfalthor 28 rd. + Pigan Maria 

Gustafsdotter från Hedgårdarna för enfalt hor med 2:a resan lönskaläge till 14.32 

rd.  

• 1827 döms Jan Magnusson i Damshöjden för enfalt hor 28 rd. 

• 1828 döms Hustru Catarina Persdotter i Lilla Hällsjön för enfalt hor 27.16 rd. 

och Jan Andersson Skarped från Grythyttehed till 14.36 rd. 
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2.3.5 Övriga lägersmål och andra brott i rätten 

Ett tiotal personer döms i udda mål. Hade man inte pengar fick man plikta med kroppen 

innan 1778. Kroppsplikt kan förkortat se ut såhär i saköreslängderna: 44S i 6S (44 par 

spö i 6 slag av paret. Exempel från Bertil Waldén. 19)  

• 1777 tog man upp ett mål som kallades lägersmål med syskonbarn. Förutom 

böter fick de plikta med kroppen. Mats Mattsson i Skräddartorp fick böta 7.16 

rd. + 44S i 6S och Greta Olofsdotter Skräddartorp 7 rd. + 44S i 6 S. (44 par ris i 

6 ris av paret)  

• 1777 faller 5 domar för lönskaläge med låg bot + plikt med kroppen, tre män 

och två kvinnor.  

• 1777 döms qvinspersonen Lena Månsdotter i Gäddsjön till 1/8 rd. + 7 par ris i 6 

ris av paret. (7S i 6 S) 

• 1778 döms ett par i Silvergruvan + Britta Erkdotter i Panstartorp + ett par från 

Kärvingeborn till låga böter + kroppsbot. 

• 1781 döms änkan Stina i Trösvattnet för lönskaläge med straffbart förhållande 

enid fortsatt (…oläsligt) . För detta får hon tredubbla boten 14 rd. 

• 1782 fick smeden Daniel i Sikfors och pigan Lisa Karlsdotter plikta 14 rd. var 

för lägersmål med syskonbarn. 

• 1800 döms Kastenshults Olsson till 8 rd. och Maria Hansdotter 34 rd. till 

lönskaläge i Fästom. (under äktenskapslöfte.) 

 

Många dömdes också för olovlig brännvinsbränning och brännvinsminutiering, 

uteblifvande från rätten, brott mot sabbaten, brott för uppbördsstämmors försummande 

(ej betalt skatt), försummande av kronoskjuts (bönderna plikt att transportera offentliga 

personer och statens tillhörigheter), försummad snöskottning, olovlig näveravförsel och 

blodviten. Efter 1810 ökar antalet fyllerimål första och andra resan samt brott mot 

sabbaten i olika former. 

                                                 
19 Waldén, 1973, s. 68 
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2.3.6 Exempel 1 - Första gången lönskaläge och återfall 

Anna Lång döms runt 1775 att böta 42 riksdaler. Domen motsvarar 10 lönskalägen. 

Man kan undra vad hon hade gjort för att förtjäna detta? Samtidigt döms Olof Olofsson 

i Finnhult till dryga 24 rd. dubbla boten. Vem var han? 

Anna Lång föddes 1730 i Hällefors. 1767 får hon barnet Maja (Maria) 1775 den 10 

januari fick hon oäkta barnet Anna som dör 1778, 3 år gammal. Anna Lång tar 

nattvarden 1776, 77, 78, 79, 80, 82, 1788 och 1789. Anna Lång gifte sig den 25 

december 1791 med torparen Petter Jacobsson i Finhult. Då var hon 61 år. Som gift 

heter hon Anna Jacobsson.  

2.3.7 Exempel 2 - Första gången lönskaläge och återfall 

En av de pigor som hamnar i olycka är Lisa Larsdotter, Lilla Tomsjön. Hon föddes 29 

september 1776 i Gåsborn och kom 1799, 23 år gammal till Lilla Tomsjön. Hon tog 

nattvarden första gången 1800. 1802, den 14 september, får hon sonen Eric som döptes 

tre dagar senare. Fadern sägs vara drängen Peter Persson i Stora Tomsjön. 1802 dömdes 

Lisa Larsdotter i rätten för första gången till 2.16 Rd. Den utpekade fadern är varken 

dömd för lönskaläge eller för uteblivande i tinget 1802, om han åtalades vet vi inte. 

1803 döms Lisa Larsson till dubbla boten i tinget för andra resan lönskaläge. 1804 den 6 

november får hon sonen Claes som döps 10 dagar senare. Hon tar nattvarden 1805. Den 

25 dec 1806 får hon sonen Henrik som är döpt den 1 jan 1807. Fadern sägs vara 

drängen Jonas Jonsson i Igelhöjden. Han är inte dömd för lönskaläge eller för 

uteblivande i tinget 1806. 

Den 20 juli 1806 tar hon nattvarden och flyttar 1807 till Valbo. Hon kommer till Valbo i 

november, 31 år gammal. Med sig har hon sonen Claes. Förmodligen blev det enklare 

för henne att hitta en giftaspartner med bara ett barn på armen, och på en plats där ingen 

kände henne sedan tidigare. 

2.3.8 Exempel 3 - Första gången lönskaläge och återfall 

En som var synnerligen flitig i domstolen var Anders Andersson Räf i Finnhult. Hans 

namn är annorlunda och sticker ut så han och hans medbrottsling Anna Persdotter får 

tjäna som exempel på ett tredje scenario för återfall i lönskaläge. 
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Anders Räf föddes den 19 december 1758 vid Finnhultsgruvorna, Grythytte socken. 

Han bodde i Kastenshult mellan 1785 och 1792 utan att finnas med en enda notering 

mer än namnet i husförhörslängderna. 1782 döms ”Anders Räf Junior” till lönskaläge 

första gången tillsammans med Stina Jansdotter på Fallet. Dottern Stina kom den 2 april 

1792. 

Anna Persdotter (född i Hällefors 1765) kom till Finnhult 1786 som piga, 21 år gammal. 

1790 döms Anders Räf i Finnhult till andra resan lönskaläge, 8.0 rd. med henne, 2.16 rd. 

Deras dotter Anna föddes den 27 april 1790. 

1793 döms Anders Räf till tredje resan lönskaläge, 11.16 rd, och pigan Anna Persdotter, 

till andra resan, 4 rd. Deras son Anders föds den 4 juni och han nöddöptes av sin fader 

Anders Räf samma dag. Den 26 sept. 1793 gifter sig Anders Andersson Räf och Anna 

Persdotter ”efter Häradsrättens dom” står det i anmärkningarna i vigselboken. 

1794 döms Anders Räf i Finnhult till 24.32 rd. och pigan Anna Persdotter 10.32 rd. för 

lönskaläge i fästom. Den 28 maj 1794 föds sonen Anders och han är noterad som oäkta i 

dopboken. 

1798-1807 är Anders Andersson Räf krympling och inhyses i Finnhult. Han fyller 50 år 

1808. Han och Anna Persdotter står på raderna intill varandra i husförhörslängderna. 

Ingen av dem bryr sig om att ta nattvarden på 8 år mellan 1798-1806 men 1807-10 tar 

de nattvarden tillsammans varje år och familjen flyttar till Loka. Noterade finns barnen 

Anders 28/5 1794, Eric 24/11800 och Petter 1804. Eric och Petter är noterade som äkta i 

kyrkböckerna. Anna som föddes 1790 verkar inte ha överlevt. 1812 till 1819 finns 

familjen i Loka, i Brunnsjötorps rote, Anders är krympling och en notering om 

Gruffogde står tvärs över raderna mellan Anders och Anna. Ingen i familjen finns 

noterade för nattvarden en endaste gång. 

2.4 Straffet 
Straffet för lägersmål ändras en del under 65 år. Böterna delades under hela perioden 

upp mellan kronan, häradet, målsägaren, rätten och kyrkan. 

2.4.1 Världsliga straffet 

Det världsliga straffet dömdes ut av häradsrätten. Jag har utifrån summan bedömt vad 

boten kan gälla. Boten för lönskaläge är enkel att hitta och lätt att förstå. Lönskaläge 
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andra eller tredje resan får fördubblade eller tredubbla böter. För hor var det mycket 

dryga böter. Den ogifte, medbrottslingen, betalade halva summan. Gifta kvinnor och 

män döms som det verkar med nästan samma belopp efter 1810. Ett streck betyder att 

jag inte funnit några sådana domar i källmaterialet. 

 

Tabell 2.6 

Böter representerade i Grythytte- Hällefors Bergslags häradsrätt 1771-1830. 

Kvinnans böter till vänster/ mannens till höger i tabellen. 

Årtal Lönskaläge Lönskaläge 

2:a resan 

Hor Lägersmål 

med 

tjänstepiga 

Övriga 

lönskalägen 

1771-1778 7/14 14/24 -/36 - /44 7/7.16 + spö 

1779-1810 2,16/4.32 4/8 14/28 - /58 14/14 

1811-1830 0,32/4,32 0.32/8 27.16/28 - / - - / - 

Källa: Grythytte–Hällefors bergslags häradsrätt, domboken, saköreslängderna. 

2.4.2 Kyrkliga straffet 

Det kyrkliga straffet dömts ut av domstolen men böterna för kyrkoplikt finns inte 

noterade i saköreslängderna. För Hällefors kan informationen ev. hittas i kyrkans 

räkenskaper, böter till kyrkan, något som jag inte haft möjlighet att kontrollera. 

Föräldrarna strömmade till kyrkan med sina barn bara en eller två dagar efter födsel på 

sommaren. Under våren kunde det ta lite längre tid mellan födsel och dop. I Grythyttans 

hade man kortare väg till kyrkan för barnen döptes snabbare efter födseln. 

2.4.3 Allmänt fördömande 

Jag hittar inga former av fördömande i de husförhörslängder jag studerat som är mellan 

1771 och 1805. Inga notiser eller anmärkningar om lägersmålsbrott, som det finns 

notiser om t.ex. stöld och mord. (Inte ens Anna Lång har någon notis i 

husförhörslängden ändå var hon en av dem som fick högst straff av alla.) Var det 

prästen som var godsint och förlåtande? Förutom kunskaparna som präntats in har han 

noterat egenskaper som sjuk, ofärdig eller död. 
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Hällefors församling förde inga särskilda längder över skrift och avlösning. Det kan 

betyda att man faktiskt inte såg så strängt på saken. I dopböckerna står det noterat oäkta 

intill de barn vars föräldrar inte är gifta. Det kan också stå angivet i vilket ting som 

fallet tas upp. I födelseböckerna står det noterat om det föreligger otidigt sängalag, dvs. 

att barnet kommer för tidigt efter giftermålet. För detta får man böta till kyrkan. Otidigt 

sängalag finns noterade i Hällefors kyrkböcker men inte i Grythyttans. 

2.4.4 Straffet före barnamordsplakatet 1778 

Fram till 1778 så omvandlades pengastaffet till att ”mista hud” för fattiga. 

Sveriges rikes lag säger: Tre daler emot ett par spö, och fyra daler emot ett par ris, try 

slag af hwarthera paret. Går talet af spö eller ris ej jämnt up emot böterna efter thenna 

räkning, utan stiga böterna något ther öfwer; tå ökes straffet med ett par spö, eller ris… 

Mannen bör ej straffas med mer än 40 par spö och kvinnan inte med fler än 30 par ris. 
20 

Mannen pliktar dubbelt mot kvinnan. Lönskaläge för män kostade 14 riksdaler och för 

kvinna 7 rd. I februari 1778 har man förutom böter också delat ut någon form av 

kroppsstraff. Kroppsplikt kan förkortat se ut som såhär i saköreslängderna: 44S i 6S (44 

par spö i 6 slag av paret. Exempel från Bertil Waldén. 21)  

Straffet för hor var högt, likaså lägersmål med tjänstpiga. 2:a resan lönskaläge döms 

med dubbla boten och tredje resan med tredubbla boten osv.  

2.4.5 Straffet efter barnamordsplakatet 1779-1810 

Böterna sänks, män får nu betala 4.32 och kvinnor hälften, 2.16 rd. Straffet för hor är 

fortfarande mycket högt, liksom lägersmål med tjänstpiga. 1810 har barnamordsplakatet 

tagits i bruk även i Grythyttan och Hällefors.  

2.4.6 Straffet efter 1810 

Böterna för kvinnor sänks till 0.32, ett belopp som går till kyrkan. Männen får 

fortfarande betala 4.32 för första resan, det dubbla för andra osv. Borttagandet av 

                                                 
20 www.historiesajten.se 
21 Waldén, 1973, s. 68 
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straffet för återfall, den världsliga boten för första- och andra resan lönskaläge för 

kvinnan slår igenom direkt i häradsrätten i Grythyttan.  

2.5 Antalet lägersmålsprocesser 
Tabell 2.7 

Dömda i lägersmål och födda oäkta barn i Grythytte- Hällefors Bergslags 

häradsrätt 1771-1830. 

Årtal Dömda 

kvinnor 

Dömda män Fler kvinnor 

än män 

Födda oäkta barn  

1771-1780 53 42 11 67 

1781-1790 58 47 11 76 

1791-1800 54 28 26 96 

1801-1810 28 15 13 93 

1811-1820 7 7 0 106 

1821-1830 25 25 0 124 

 225 164 61 562 

Källa: Grythytte–Hällefors bergslags häradsrätt, domboken, saköreslängderna. 

Uppgifter saknas för 1774, 1776, 1817, 1819 och 1820; Befolkningsstatistiska 

tabellerna; Födelseböckerna för Hällefors resp. Grytyttans församling. 

Fler kvinnor än män dömdes men det anmärkningsvärda är hur många barn det föds i 

förhållande till antalet dömda mödrar. 

2.6 Följer utveckling den för resten av landet och 
Europa? 

2.6.1 Männen börjar smita från ansvar 

Männen började skolka från sitt ansvar i domstolarna i Sverige i mitten av 1700-talet i 

städerna, samtidigt märktes de första tendenserna till ett växande antal 

utomäktenskapliga barn, menar Jan Sundin.22 Männens tendenser att vilja slippa undan 

startar redan innan barnamordsplakatets införande i Hällefors och Grythyttan och antalet 

sedlighetsbrott minskade i domstolarna. Detta sker samtidigt på andra platser i Sverige 

                                                 
22 Sundin, 1991, s. 238 
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och Europa. I Stockholmsområdet bodde Årstafrun. Tidsandan speglas i en av hennes 

anteckningar i början av 1800-talet. Kristina Ekero Eriksson citerar adelsdamen Märta 

Helena Reenstierna i sin bok: ”Av en förtennarehustru fick jag oförmodligt veta att 

Hans Abrahams forna piga då han var barn, vilken heter Cajsa Lisa och tycktes vara då 

en hygglig ärligflicka, nu i år efter tidens mode fått en dotter, utan att hava man. (…) ”  
23 Ogifta havande kvinnor blev en så vanlig syn att grannar och släktingar slutade att 

ange dem.  I Europa, menar Lynn Abrams, kunde män smita undan från sitt ansvar som 

familjeförsörjare när den sociala kontrollen minskade, framförallt i städerna.24   

2.6.2 Sex innan äktenskapet 

På landsbygden i Vendée i Frankrike var det normalt med sex innan äktenskapet. I 

Bretagne däremot var sex före äktenskapet inte accepterat, menar Lynn Abrams.25  C.A. 

Gottlund besökte finnmarkerna i södra Dalarna 1817. Han berättar hur han på ett ställe 

fick nattlogi i en bod tillsammans med gårdens pojkar, ”men även flickorna kommo och 

gjorde sig där en bädd. Där språkade de och sjöngo länge. (…)” 26 Dessa finnmarker 

ligger inte långt från Mången som låg i Hällefors församling. Vi bör anta menar Per 

Jonsson, att lokalsamhället, föräldrar, syskon, släktingar, grannar, utövade kontroll över 

ungdomens sexualliv. Den, som ville dela säng med torparens dotter på nätterna, fick 

också finna sig i att dela arbetet med hennes far på dagen. Kanske var det tänkt att paret 

sen skulle gifta sig och att man därför inte angav dem till rätten.  

2.6.3 Antal oäkta barn på olika platser i Sverige 

Åtvid och Everlöv är känt för att ha många oäkta barn. Grythyttan håller under hela 

perioden så gott som jämna steg med både Everlöv och Åtvid fram till 1824. Från 1820 

till föds det fler oäkta barn i Everlöv och Åtvid än i Grythyttan. I Tofteryd i väst, som är 

känt för få utomäktenskapliga barn, föds det mycket färre utomäktenskapliga barn än i 

både Hällefors och Grythyttan.  

 

                                                 
23 Ekero Eriksson, 2010, s. 209 
24 Abrams, 2002, s. 119 
25 Abrams, 2002, s. 117-120 
26 Jonsson, 1989, s. 199 
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Tabell 2.10 

Oäkta födslar i % av totala antalet födslar på olika platser i Sverige 1770-1829.  

 Bergslagen Söder Öst Väst 

Period Hällefors Grythyttan Everlöv Åtvid Tofteryd 

1770-1779 3,07 4,75 3,6 1,71 0,27 

1780-1789 2,91 5,62 7,1 2,55 0,51 

1790-1799 4,45 6,83 6,7 2,69 0,79 

1800-1809 5,04 6,76 8,5 5,91 0,86 

1810-1819 6,29 6,24 5 6,83 1,41 

1820-1829 6,36 6,86 7,5 7,02 2,86 

Befolkningsstatistiska tabellerna 1750-1850: Födelse och dopböcker för vissa år. 

2.6.4 Barnadödlighet och bortlämnande av barn 

Barnadödligheten i Hällefors och Grythyttan var mycket stor. Vi kan förmoda att 

dödligheten bland oäkta barn i Bergslagen var större än bland äkta barn precis som i 

övriga riket och Europa. Kanske var det som Lynn Abrams antyder att mödrarna höll 

barnen ifrån sig, inte engagerade sig för mycket, under barnets första levnadsår för att 

slippa bli besviken när barnet dog. I fattiga områden kunde upp till 30 % av barnen dö 

innan de hade fyllt 5 år och detta måste man säga var situationen i Hällefors och 

Grythyttan. Kvinnorna i Bergslagen lämnade inte bort sina barn, i vart fall inte de som 

stannade kvar. Det verkar ha varit de rika i städerna som hade denna möjlighet. 

Tabell 2.9 

Fosterbarn på barnhus eller hos andra i Hällefors och Everlöv 1805-1830 

Årtal Hällefors % Everlöv  % 

1805 497/24 4,8 192/5 0,02 

1810 464/19 4,0 158/3 1,9 

1815 552/0 0 196/11 5,6 

1820 658/0 0 222/9 7,3 

1825 842/1 0,1 190/2 1,05 

1830 643/2 0,0003 174/0 0 

Källa: Befolkningsstatistiska tabellerna 
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2.6.5 Återfall 

En kvinna som syndat flera gånger löpte ofta risken av social och ekonomisk 

marginalisering. I de områden där avvikarna var få hade de det svårast menar, Jan 

Sundin. ”Andelen återfall kulminerar under perioden 1720-1760 i söder, medan den för 

Härnösand i norra Sverige är som störst under 1700-talets andra hälft” 27 I Grythyttan 

och Hällefors kulminerar antalet återfall i rätten 1800-1810. Företeelsen hade 

förmodligen startat redan tidigare. Andelen bötfällda i förhållande till antalet födda 

utomäktenskapliga barn sjönk.  

2.6.6 Möjligheten till arbete 

Proletariseringen startade tidigare i de södra delarna av Sverige som i Everlöv. 1805 

tillkom en ny tabell för Kvinnor som bor för sig själv och arbetar. Jag har jämfört 

Everlöv med Hällefors. Jag förmodar att man i Everlöv hade glömt fylla i tabellen 

annars är andelen arbetande kvinnor i Hällefors mycket stor, därtill ska läggas att det i 

tabellen för gruvarbetare finns inte några kvinnor angivna.  

Tabell 2.8 

§ p. Kvinnokön som för sig själva leva av arbete i Everlöv och Hällefors 

1805-1830 

Årtal Ogifta 

kvinnor i 

Everlöv 

Leva av 

eget 

arbete 

% Ogifta 

kvinnor i  

Hällefors 

Leva av 

eget 

arbete 

% 

1805 91 9 8,19% 388 13 3,35 

1810 89 7 6,23% 322 12 3,73 

1815 77 0 0,00% 311 0 0,00 

1820 78 0 0,00% 311 23 7,40 

1825 103 0 0,00% 222 26 11,71 

1830 93 0 0,00% 370 14 3,78 

Källa: Befolkningsstatistiska tabellerna 

 

                                                 
27 Sundin, 1991, s. 238 



 23 

1795 jobbade 52 flickor under 15 år i gruvan i Hällefors och 44 pojkar. Vi kan förmoda 

att det då också fanns arbete för kvinnor. I Bergslagen fungerade många hushåll 

fortfarande som ett arbetslag på 1830-talet. Av 474 gruvarbetare var 252 kvinnor. Av 

dessa uppges 60 % vara hustrur, 20 % pigor, 8 % änkor och 7 % döttrar. Förutom att de 

deltog i det huvudsakliga gruvarbetet kunde kvinnorna också delta i andra arbeten vid 

gruvorna. Detta gällde bland annat mullplockning och mullvaskning ovan jord. Orsaken 

torde vara brist på manlig arbetskraft. Så var det bl. a i Pershyttan 1825.28 Drygt hälften 

av de som arbetade vid vissa gruvor i Bergslagen var kvinnor. 29 

2.6.7 Öknamn 

Jag finner inga former av förminskande öknamn i materialet som Jonas Frykman hittat i 

sin undersökning. När kvinnan fått oäkta barn och inte är gift får hon heta quinsperson i 

Grythyttans kyrkoböcker 1771. I häradsrätten får hon i början av perioden heta 

qvinfolket. Männen kallas dräng eller inget alls mer än namnet. Efter 1778 och 

barnamordsplakatet anges kvinnan som piga, änka eller vid hor hustru. Man hade inte 

hade så många titlar att tala om. Byn där man bor tycks vara viktig i domböckernas 

saklängder, vare sig man är man eller kvinna.  

2.6.8 Skillnader mellan Hällefors och Grythyttan 

Det är ganska stor skillnad mellan Hällefors och Grythyttan vad gäller 

utomäktenskaplig graviditet fast det bara skiljer 1 mil mellan kyrkorna. En orsak kan 

vara att Hällefors församling hade fler finntorpare i sitt område. Kanske hade det också 

betydelse att inflyttningen av kvinnor var större i Grythyttan än i Hällefors, samma som 

hände på många andra platser i Sverige vid denna tid. Tidigare forskning säger att 

Mälardalen och Bergslagen hade fler utomäktenskapliga födslar än mer homogena 

bondebygder. Kanske finnbygder gällde som bondebygder, där av skillnaden. Den 

sociala kontrollen minskade och kyrkans inflytande blev mera begränsat. Prästen gjorde 

så gott han kunde och strök namn i husförhörslängderna vartefter folk flyttade. I 

Hällefors noterade man 39 otidigt sängaläge mellan 1802 och 1810. I Grythyttan bryr 

man sig inte om att notera dem i dopböckerna mellan 1802-1810. 

                                                 

28 Henriksson, 1997, s. 187-198 

29 Henriksson, 1997, s. 178 
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Tabell 2.11 

In och utflyttade kvinnor och män i Hällefors och Grythyttan 1805-1830 

 Hällefors Grythyttan 

  Män Kvinnor Män Kvinnor 

1805 Inflyttade 56 56 109 148 

 Utflyttade 67 78 209 193 

1810 Inflyttade 32 54 99 189 

 Utflyttade 135 122 89 115 

1815 Inflyttade 40 40 101 186 

 Utflyttade 45 70 93 194 

1820 Inflyttade 203 220 237 260 

 Utflyttade 198 208 264 293 

1825 Inflyttade 113 119 159 167 

 Utflyttade 145 141 162 173 

1830 Inflyttade 154 174 218 193 

 Utflyttade 154 202 227 225 

Källa: Befolkningsstatistiska tabellerna 
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3 Sammanfattning 
Lagar och paragrafer togs i bruk omedelbart i Bergslagen under slutet av 1700- och 

början av 1800-talet. Barnamordsplakatet tas i bruk omgående 1778. Avskaffandet av 

kvinnans straff för första och andra resan lönskaläge tas också i bruk omgående 1810.  

I Skånes bondebygder var det viktigt för kvinnorna att hålla arvet inom familjen. 

Kvinnor som ändå blev gravida utom äktenskapet dömdes hårt av allmänheten. Detta 

problem fanns inte i Hällefors och Grythyttan i lika stor utsträckning. Kvinnorna på 

torpet eller i gruvan hade inte lika mycket att förlora och dömdes förmodligen inte lika 

hårt. 

Paren blev anklagade, dömda och straffades. Brottet i huvudsak var lönskaläge. Man 

dömdes också för lönskaläge andra- och tredje resan samt för hor. Vid horsbrotten är 

fördelningen mellan kvinnor och män är 3 mot 4. Kvinnorna är överrepresenterade som 

medbrottslingar. Det finns ett fall av lönskaläge med tjänstepiga och två fall av 

lönskaläge med syskonbarn. 

Domarna för återfallsbrott kulminerade i rätten början av 1800-talet, förmodligen ännu 

tidigare eftersom antalet födda oäkta barn är många fler än mödrar dömda i rätten. Det 

stora antalet kvinnor som inte dömdes i rätten kan ha varit de kvinnor som just flyttat 

och inte hela tiden hade ögonen på sig av familj och grannar. Fler kvinnor flyttade till 

Grythyttan än till Hällefors och i Grythyttan föds också fler utomäktenskapliga barn.  

Undersökningen har visat att det inte var omöjligt för kvinnan att gifta sig efter att hon 

blivit dömd för ett oäkta barn. Den har också visat att lönskaläge andra- och tredje resan 

kunde resultera i giftermål om man valde att synda med samma person.  

I Europa var den utomäktenskapliga fruktsamheten varierande och det kunde också 

variera mellan regioner inom landet. Det fanns stora variationer även inom Sverige. 

Acceptansen för föräktenskaplig graviditet varierade också stort, både i Sverige och 

Europa. I Sverige var acceptansen mindre i de områden där utomäktenskapliga 

födslarna var lägst. Hällefors och Grythyttan tillhör de platser i Sverige som hade ett 

högt antal utomäktenskapliga graviditeter; något färre än södra Sverige, något fler än i 
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Västsverige och betydligt färre än i de östra delarna av Sverige. Hällefors och 

Grythyttan kan ha varit ganska accepterande vad gäller föräktenskapliga graviditeter. 

En något långsammare proletarisering, kombinerat med nattfrieriseder och närhet till 

finnmarken, kan ha gjort att det var enklare att vara ensamstående moder i Bergslagen 

än på andra platser i Sverige. Kanske det också underlättade att kvinnorna hade 

möjlighet att jobba runt gruvan och försörja sig på egen hand. I en bygd där de flesta var 

torpare och gruvarbetare och inga arv fanns att vakta, förmodar jag att det fanns 

möjlighet till ett slags friare liv, om än hårdare på många andra sätt. 

Kvinnan kom inte åt nattvarden om hon inte absolverades. Hur viktigt var det för 

kvinnorna och männen i Hällefors och Grythyttan? Och när avskaffades kyrkoplikten? 

Undersökning kan användas som grund för att forska vidare i domböckernas protokoll 

och ge svar på dessa och andra frågor. 
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